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Pielikums Investīciju plānam 2015.-2020.gadam 

 Liepājas pilsētas attīstības  tendences demogrāfisko, 
sociālo, ekonomisko, vides un klimata pārmaiņu un lauku-
pilsētu izaicinājumu  risināšanai integrēto teritoriālo 
investīciju (ITI) ietvaros 

 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

Ievads 
 
Investīciju plāns 2015.-2020.gadam ir neatņemama Liepājas pilsētas Attīstības programmas sastāvdaļa un plānotie 
investīciju projekti sasaistās ar Rīcības plānā definētajām rīcībām. Atbilstoši normatīvajam regulējumam Investīciju plāns 
2015.-2020.gadam tiks aktualizēts katru gadu ar Liepājas pilsētas domes lēmumu, nemainot Attīstības programmas 
stratēģisko daļu. Investīciju plāna aktualizācijas nepieciešamību nosaka tā izpildes progress, kārtējam gadam apstiprinātais 
pašvaldības budžets un pieejamais ES fondu finansējums. 
 
Investīciju plāns parāda no 2015. līdz 2020.gadam plānotos investīciju projektus, kuriem papildus pašvaldības ikgadējam 
budžetam ir nepieciešams ārējais finansējums (rīcības, kuras var tikt realizētas bez ārējā finansējuma piesaistes, piemēram, 
organizatoriska rakstura vai funkcionālas izmaiņas – ir ietverti Rīcību plānā un neatspoguļojas Investīciju plānā). Datiem par 
projekta indikatīvajām izmaksām ir informējošs raksturs, to noteikšanai šajā plānošanas stadijā vēl nav veikti sīki aprēķini. 
Pirms katra projekta īstenošanas tiks izstrādāta detalizēta projektu izmaksu tāme.   
 
Investīciju plāna 2015.-2020.gadam aktualizētā redakcija ietver izvērstāku izklāstu attiecībā uz integrēto teritoriālo investīciju 
projektiem, saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Informatīvajā ziņojumā “Par pilsētvides un 
policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam” (apstiprināts ) 
ietvertajām prasībām. Informatīvajā ziņojumā ietvertā pieeja ir vērsta uz to, lai Liepājas pilsētai būtu iespēja īstenot 
investīciju projektus, kuri integrētā veidā risinātu dažādus jautājumus – demogrāfiskos, sociālos, ekonomiskos, vides, pilsētu 
un lauku mijiedarbības jautājumus. Plānotie ieguldījumi risinās pilsētā izglītības, sociālos, nodarbinātības, 
energoefektivitātes un saimnieciskās darbības veicinošus pasākumus.    
 

 
 
 
 
 
 
 



Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. – 2020.gadam pielikums Nr. 2.2. INVESTĪCIJU PLĀNS

Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

1 I Pr_1 Bioloģiski noārdāmo atkritumu 

anairobās pārstrādes kompleksa 

izveide atkritumu poligonā „Ķīvītes”

SIA "RAS"; 

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Uzbūvēt ēku, uzstādīt nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu bioloģiski 

noārdāmo atkritumu anairobās pārstrādes nodrošināšanai.

Nodrošināta atkritumu pārstrādes jauda 30 000 t/gadā. 2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 5 000 000 KF/Liepājas "RAS" - Pr_2 2. 2.1. 2.1.6.

2 I Pr_3 Dabas un inženierzinātņu studiju 

programmu attīstība

Liepājas Universitāte 1. Izstrādātas un uzlabotas bakalaura, maģistra un doktora studiju 

programmas STEM studiju virzienos, kas ietver vieslektoru un jauno 

mācībspēku atbalstu – darba apmaksu un dzīvesvietas nodrošināšanu (10 

jaunie speciālisti), jauno mācībspēku padziļināta apmācība (t.sk., 

mērķstipendijas, prakse ārvalstīs u.c.).

2. Atbalsts STEM studiju programmu īstenošanai angļu valodā (studiju 

kursu un materiālu izstrāde un aprobācija).

3. Ekotehnoloģiskā izglītība klimata pārmaiņām, izglītības moduļa "Klimata 

pārmaiņas" izveide LiepU. Moduļu studiju programmu izveide.

Augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski 

pētnieciskajam darbam

2018.; 2019.; 2020. 1. Realizācijā

2. Realizācijā

3. Pabeigts

1 003 945 ERAF/ Valsts/ cits - Pr_4 1. 1.1. 1.1.7.

3 I Pr_4 Dabas un inženierzinātņu studiju 

infrastruktūras attīstība

Liepājas Universitāte 1. Labiekārtotas auditorijas, ierīkota Dabaszinātņu studiju un pētījumu 

laboratorija.

2.Iegādāts un uzstādīts laboratoriju aprīkojums.

Augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski 

pētnieciskajam darbam. Īstenoti projekti "Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās", "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas 

un radošās industrijas, studiju programmu skaitu".

2019. Pabeigts 1 572 574 ERAF/ Valsts/ cits - Pr_3

Pr_15

Pr_34

1. 1.1. 1.1.7.

1.1.8.

4 I Pr_5 Doktorantūras skolas izveide Liepājas Universitāte 1. Izveidots doktorantūras programmas pārvaldības modelis, kas integrēts 

Latvijas nacionālajā doktorantūras programmu pārvaldības platformā.

2. Veikta  doktorantūras kopīgai realizācijai nepieciešamo resursu 

konsolidācija ar partneraugstskolām un zinātniskajiem institūtiem. 

3. Izveidota doktorantūras skolas infrastruktūra Lielā ielā 14.

1. Palielināts vidējais zinātnisko publikāciju skaits uz  vienu zinātniskā personāla 

PLE gadā. 

2. Modernizēta doktorantūras skolas infrastruktūra. 

3. Palielināts piesaistītais ārējais finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam un 

mūžiglītības attīstībai. Izstrādāta kopīga 4 augstskolu doktorantūras prgramma 

"Izglītības zinātnes".  kopīga ar RISEBA izstrādāta jauna doktora studiju 

programma "Mediju māksla un radošās tehnoloģijas"

2020. 1. Pabeigts

2. Realizācijā

3. Realizācijā

2 130 000 ERAF/ Valsts/ cits - Pr_11

Pr_90

1. 1.1. 1.1.7.

5 I Pr_6 E-studiju infrastruktūras attīstība Liepājas Universitāte 1. Labiekārtotas 10 auditorijas Lielā ielā 14.

2. Renovēti 945 kv.m.

3. Izveidota e-studiju laboratorija.

Palielināts piesaistītais ārējais finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam un 

mūžizglītības attīstībai

2020. 1. Pabeigts

2.Pabeigts

3. Realizācijā

325 000 ERAF / Valsts/ cits - Pr_90 1. 1.1. 1.1.7.

6 I Pr_7 Dalība Valsts pētījumu programmās 

Letonika : Latvijas vēsture, valoda, kultūra, 

vērtības, Inovatīvi risinājumi sociālajā 

telerehabilitācijā 

Latvijas skolās iekļaujošās izglītības 

kontekstā INOSOCTEREHI, NexIT, 

Nacionālā identitāte, EKOSOC-LV  

5.2.9.apakšprojekts

„Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz 

ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu               

nodrošinājumu"

Liepājas Universitāte Piedalīties valstij nozīmīgu pētījumu īstenošanā. Dalība pētījumu īstenošanā. 2017. Pabeigts 250 000 Valsts - Pr_11 1. 1.1. 1.1.7.

7 I Pr_8 Innovation for education for sustainable 

development: in a search for new 

approaches to foster implementation

Liepājas Universitāte Pedagogu kvalifikācijas, aprīkojuma un pedagoģijas teorijas un 

metodoloģijas pētījumi.

Veikti pētījumi. 2017. Pabeigts 178 900 EEZ (Nacionālā Klimata 

politika)

- Pr_11 1. 1.1. 1.1.7.

8 I Pr_9 Inovatīvu pētījumu izstrāde privātā 

sektora vajadzībām un pētniecisko 

rezultātu komercializēšana, atbilstoši 

Viedās specializācijas stratēģijai

Liepājas Universitāte Pētījumi sadarbībā ar komersantiem. Piesaistīts LIAA finansējums prototipu izstrādei RAS. 2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 4 980 ERAF/ESF/Valsts - - 1. 1.1. 1.1.7.

9 I Pr_10 Kompetences centrs kā zinātnisko 

institūciju un komersantu ilgtermiņa 

sadarbības platforma

Liepājas Universitāte Industrijas pasūtītu pētījumu un produktu attīstības projektu īstenošana. Privāto investīciju piesaiste studentu veiktajiem pētījumiem sadarbībā ar  

Kurzemes biznesa inkubatoru (KBI) projekta "Kurzemes inovāciju granti studnetiem 

(KInGS)" ietvaros

2019.; 2020. Realizācijā 250 000 ERAF/ESF/Valsts - - 1. 1.1. 1.1.7.

10 I Pr_11 Erasmus+ Partnerību un stratēģisko 

partnerību projekti. 

Kopīgas maģistrantūras / doktorantūras 

programmas

Liepājas Universitāte Sadarbības veidošana, kopīgu studiju programmu izveide, izglītības 

konkurētspējas veicināšana.

Augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski 

pētnieciskajam darbam.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 400 000 ERASMUS+ / ESF - Pr_5

Pr_7

Pr_8

Pr_12

1. 1.1. 1.1.7.

11 I Pr_12 Studentu un mācībspēku mobilitāte Liepājas Universitāte Veicināta ES mobilitāte. Augstākās izglītības sektoram piesaistītais ārējais finansējums zinātniski 

pētnieciskajam darbam.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 300 000 ERASMUS+ - Pr_11 1. 1.1. 1.1.7.

12 X Pr_13 Mākslas un radošo industriju attīstība Liepājas Universitāte Izstāžu zāles iekārtošana Kūrmājas pr. 13. Iekārtota izstāžu zāle Kūrmājas prospektā 13. 2020. Pabeigts 56 053 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_49

Pr_50

Pr_51

Pr_52

1. 1.1. 1.1.7.

13 X Pr_16 Plānošanas dokumentu izstrāde Būvvalde Detālplānojuma izstrāde:

1. Ezera malai (teritorijai, ko norobežo Vecā ostmala, Ganību iela, Jaunā 

iela, Rudbāržu iela, Kungu iela un Liepājas ezera krasts ).

2. Klaipēdas ielai 138.

3. K.Zāles laukumam.

Izstrādāti detālplānojumi pilsētai nozīmīgās teritorijās. Realizācijas termiņš 

atkarīgs no 

perspektīvo 

attīstītāju interesēm 

un aktivitātēm

1.; 3. Plānots/

sagatavošanā

2.Realizācijā

70 000 Pašvaldība - Pr_168 1. 1.4. 1.4.1.

14 X Pr_17 Energoefektivitātes paaugstināšana 

Liepājas 2.mūzikas skolas ēkā Imantas 

ielā 8, Liepājā

Izglītības pārvalde; 

Attīstības pārvalde

1. Ārsienu siltināšana 200 mm biezumā.

2. Cokola siltināšana 100mm biezumā.

3. 1.stāva grīdu siltināšana 100mm biezumā.

4. Bēniņu pārseguma siltināšana 300mm biezumā.

5. Logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem PVC rāmī. 

6. Jaunu siltinātu ārdurvju uzstādīšana.

7. Elektroinstalācijas  nomaiņa.

8. Mehāniskās ventilācijas ierīkošana.

1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā.

2. Siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā.

3. Vidējais siltumenerģijas patēriņš gadā.

2021. Plānots/

sagatavošanā

218 000 76 338 Pašvaldība/ tiek meklētas 

finansējuma iespējas/ ERAF 

(?)

Nē Pr_33 1.

2.

1.3.

2.1.

1.3.1.

2.1.5.

15 X Pr_18 Energoefektivitātes paaugstināšana SIA 

"Jaunliepājas primārās veselības 

aprūpes centrs" ēkā Aldaru ielā 20/24, 

Liepājā

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs"  norobežojošo 

konstrukciju siltināšana, logu, durvju nomaiņa, ventilācijas, apkures 

sistēmas modernizācija

1.Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā.

2.Siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā.

Nav finansējuma 

avota

Plānots/

sagatavošanā

850 000 722 500 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

 - Pr_20

Pr_169

2. 2.1. 2.1.5.

Attiecībā uz termiņu, norādīt visus gadus, kas attiecas. Piemēram, ja ir vairāku gadu termiņš, tad rakstīt ->2018.; 2019., 2020., nevis 2019.-2021., lai atvieglotu projektu 

filtrēšanas opciju. 

Plānots/sagatavošanā - līdz tehniskās dokumentācijas akceptam, projekta pieteikuma gatvaošanai ("mīkstiem" projektiem)

Realizācijā - projekti, kuriem ir uzsāktas darbības, neatkarīgi no tā - ir vai nav līgums ar finanšu dēvēju.
Pabeigts - piem., uzbūvēts, novadīts, nesaistot ar to - ir vai nav saņemts gala maksājums.



Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

16 X Pr_19 Energoefektivitātes un renovācijas 

pasākumu īstenošana Piejūras slimnīcā

SIA "Piejūras 

slimnīca"

1. Nosiltinātas rentgena ēkas, ķīmijterapijas korpusa, galvenās ēkas.

2. Energoefektivitātes un renovācijas pasākumu īstenošana.

Nosiltināta un renovēta rentgena ēka, ķīmijterapijas korpuss, galvenās ēka. Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

1 000 000 ERAF/Valsts/PS - Pr_178

Pr_179

2. 2.1. 2.1.5.

17 X Pr_20 SIA "Vecliepājas primārās aprūpes 

centrs" rekonstrukcija

VPVAC; 

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Renovēta VPVAC ēka (ietverta lifta izbūve, pieejamības risinājumi, 

energoefektivitāte).

Renovēta VPVAC ēka. 2020. Plānots/

sagatavošanā

400 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_169 2. 2.1. 2.1.5.

18 I Pr_21 Liepājas vispārizglītojošo skolu 

modernizācija 

Izglītības pārvalde Liepājas Raiņa 6.vsk., Liepājas A.Puškina 2.vsk, DALP 5.vsk. , 

J.Čakstes Liepājas 10.vsk. un Liepājas 12.vsk. modernizācija

1. Dabas zinību kabinetu skaita palielināšana Liepājas Raiņa 6. vsk. un 

Liepājas A.Puškina 2.vsk.

2. Ergonomiskas mācību vides attīstība visās projektā iesaistītajās 

izglītības iestādēs (2,vsk., 5.vsk., 6.vsk.,10.vsk., 12., vsk).

3. Skolas sporta laukuma modernizācija Liepājas Raiņa 6.vsk.

4. Sporta zāļu modernizācija un aprīkojuma iegāde Liepājas A.Puškina 

2.vsk. un Liepājas Raiņa 6.vsk.

5. IKT aprīkojuma iegāde Liepājas A.Puškina 2.vsk. un Liepājas Raiņa 

6.vsk.

1.Palielināts dabaszinību kabinetu skaits.

2. Veikta ergonomiskās mācību vides izveide.

3. Uzlabotas divas sporta zāles un veikta aprīkošana.

4. Uzlabots viens stadions.

5. Veikta IKT iegāde.

2017.; 2018.; 2019. Pabeigts 6 499 293 5 284 373.63 ERAF/Pašvaldības/

Valsts

SAM 8.1.2.

Jā Pr_93

Pr_94

Pr_23

Pr_25

Pr_26

Pr_65

Pr_174

1. 1.1. 1.1.3.

1.1.4.

19 I Pr_22 Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība 

par  metodisko centru STEM un IKT 

jomā

Izglītības pārvalde 1. Reģionālā metodiskā centra izveide un aprīkošana, kurš sniedz atbalstu 

visām reģionā esošajām skolām;

2. Augstas klases IKT aprīkojuma iegāde un Wifi tīkla uzlabošana;

3. Ergonomiskas skolas  vides attīstība;

4. Skolas sporta laukuma modernizācija ar teritorijas labiekārtošanu.

1.  Izveidots un aprīkots reģionālais metodiskais centrs, kurš sniedz atbalstu visām 

reģionā esošajām skolām;

2. Iegādāts un uzstādīts  IKT aprīkojums un uzlabots Wifi tīkls;

3. Izveidota ergonomiska mācību vide;

4. Uzlabots skolas sporta laukums;

5. Veikta teritorijas labiekārtošana.

2016.; 2017.; 2018. Pabeigts 2 083 832 1 427 927.10 ERAF/ Pašvaldības/Valsts

SAM 8.1.2.

Jā Pr_93

Pr_94

Pr_23

Pr_24

Pr_25

Pr_26

Pr_65

Pr_174

1. 1.1. 1.1.2.

1.1.3.

20 I Pr_23 Kompetenču pieejā balstīta izglītība Izglītības pārvalde 1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un 

ieviešana. 

2. Pedagogu kompetenču pilnveide atbilstoši izglītības satura 

jauninājumiem. 

3. Mācību procesā ieviesti jauni satura mācību materiāli digitālā formā, tai 

skaitā mācību atbalsta materiāli, informatīvās un metodiskās bāzes 

pilnveide iekļaujošas izglītības īstenošanai.

Pedagogi ir ieguvuši jaunas kompetences un prasmes kvalitatīvai izglītības 

procesa nodrošināšanai.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 500 000 ESF/ Valsts/ Pašvaldība/

ERASMUS+ (Key Action 1 - 

Mācību mobilitātes)

- Pr_21

Pr_22

Pr_28

Pr_30

1. 1.1. 1.1.5.

21 I Pr_25 NEET jauniešu iesaiste izglītībā, darba 

tirgū, NVO un jauniešu centru darbībā 

("PROTI un DARI!")

Attīstības pārvalde; 

p/a „Nodarbinātības 

projekti”

NEET jauniešu identifikācija, profilēšana un atbalsta pasākumi  jauniešu  

iesaistīšanai izglītībā, virzīšanai darba tirgū vai iesaistīšanai NVO un 

jauniešu centru darbībā. Jaunieši- potenciālie labuma saņēmēji- 211.

Jaunieši ir iesaistīti izglītības sistēmā vai darba tirgū 2016.; 2017.; 2018.; 

2019.; 2020.

Realizācijā 374 930 ESF/ Valsts/ Pašvaldība - Pr_21

Pr_22

Pr_28

Pr_30

1. 1.1. 1.1.2.

22 I Pr_26 Karjeras plānošanas pasākumi 

izglītojamajiem

Izglītības pārvalde 1. Izstrādāt un īsenot karjeras attīstības atbalsta plānu. 

2. Koordinēt skolas un karjeras konsultantus. 

3. Karjeras izglītības metodiskās un informatīvās bāzes pilnveide. 

4. Karjeras izvēles pasākumu īstenošana. 

1.Pilnveidota metodiskā un informatīvā bāze. 

2.Uzlabota pieeja karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 668 591 668 591 ESF/ Valsts/ Pašvaldība - Pr_21

Pr_22

Pr_28

Pr_30

Pr_77

1. 1.1. 1.1.2.

23 X Pr_28 Liepājas izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana (15.vsk., 7.vsk., 8.vsk.)

Izglītības pārvalde 1.Dabaszinību kabinetu renovācija.

2. IKT aprīkojuma iegāde.

3. Ergonomiskās mācību vides izveide.

1. Izremontēti un aprīkoti dabaszinību kabineti 

7.-9.klasēm - 8 gab.

2. Iegādātas IKT tehnoloģijas.

3. Uzlabota 4 skolu ergonomiskā vide, iegādātas jaunas mēbeles un veikts 

iekštelpu remonts.

2020.; 2021. Realizācijā 2 903 012.01. 2 103 758.26 ERAF/Pašvaldības/

Valsts

SAM 8.1.2.

Jā Pr_93

Pr_94

Pr_23

Pr_25

Pr_26

Pr_65

Pr_174

1. 1.1. 1.1.3.

1.1.4.

24 X Pr_29 Pirmsskolu izglītības iestāžu piegulošo 

teritoriju labiekārtošana, t.sk., 

apgaismojuma rekonstrukcija, 

ierīkošana.

Izglītības pārvalde Labiekārtota pirmsskolu izglītības iestādēm piegulošā teritorija:

1) Tehniskā projektēšana,

2) Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija,

3) Rotaļu un sporta  laukumu sakārtošana, nojumju izveide, 

4) Gājēju celiņu rekonstrukcija.

Ir labiekārtoti pirmsskolas izglītības iestāžu rotaļu laukumi. 2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 3 754 189 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

- Pr_31

Pr_32

1. 1.1. 1.1.1.

25 X Pr_31 Mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma 

modernizācija pirmsskolas izglītības 

iestādēs.

Izglītības pārvalde Aprīkotas pirmsskolas izglītības iestādes ar nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem un interaktīvām tehnoloģijām bērnu 21.gadsimta kompetenču 

attīstībai.

Plānotās darbības:

1) Uzlabot PII aprīkojumu ar IKT- interaktīvām tāfelēm, skaņu aparatūru, 

ieviest e-klasi pirmsskolai;

2) Palielināt elektronisko mācību līdzekļu skaitu un klāstu.

Plānotie labuma saņēmēji: 21 PII.

Pirmsskolas izglītības iestādēs ir pieejami moderni un mūsdienīgi mācību līdzekļi 

un ieviesta e-klase.

2018.; 2019.; 2020. Plānots/

sagatavošanā

448 362 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

- Pr_29

Pr_32

1. 1.1. 1.1.1.

26 X Pr_34 Zinātnes centra izveide bērniem un 

jauniešiem

Izglītības pārvalde 1. Izveidot pilnībā modernizētu un aprīkotu izglītības ekselences centru 

Liepājā.

2. Paaugstināt  izglītības kvalitāti STEM mācību priekšmetos.

3. Radīt modernu un aprīkotu mācību vidi ar motivētiem un kompetentiem 

pasniedzējiem/ekspertiem/konsultantiem.

4. Mērķtiecīgi pielietot IKT izglītības apguvē.

5. Nodrošināt metodiskā centra funkcijas STEM un IKT jomā.

6. Nodrošināt karjeras izaugsmi un sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem. 

Izveidots moderns izglītības centrs. 2019.; 2020.; 2021.; 

2022.; 2023.

Realizācijā 986 049 887 444 EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments (Programma 

"Pētniecība un izglītība")

Pašvaldība

Citi finanšu instrumenti

Privātais sektors

- Pr_15

Pr_4

1. 1.1. 1.1.2.

27 I Pr_35 Liepājas kapsētu inventarizācija ar 

elektroniskas datu bāzes izveidi

Kapsētu pārvalde 1. Kapsētu inventarizācija.

2. Elektroniska datu bāze.

Izveidota elektroniska datu bāze. 2018.; 2019.; 2020. Pabeiigts 25 859 Pašvaldības finansējums - Pr_99

Pr_214

Pr_42

Pr_43

2. 2.1. 2.1.6.

28 I Pr_36 Siltumtrašu rekonstrukcija SIA "Liepājas 

enerģija"

1. 22,8km rekonstruētas siltumtrases. 

2. Zudumu tīklos samazināšana līdz 12%.

22,8km rekonstruētas siltumtrases. Zudumu tīklos samazināšana līdz 12%. 2018. Realizācijā 10 000 000 ERAF/komersants - Pr_37 2. 2.1. 2.1.5.

29 I Pr_37 Siltuma avotu rekonstrukcija SIA "Liepājas 

enerģija"

Fosīlais kurināmais (gāzes) aizvietots ar šķeldu. Fosīla kurināma (gāzes) aizvietošana ar šķeldu 45 t.MWh . 2018. Realizācijā 15 000 000 ERAF/komersants - Pr_36 2. 2.1. 2.1.5.

30 I Pr_38 Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. 

kārta

SIA "Liepājas ūdens"; 

 Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Izbūvēt jaunus centralizētus kanalizācijas cauruļvadus dažādās vietās 

pilsētā, kur vēl nav pieejami centralizētās apgādes pakalpojumi (kopumā 

apm.10 km).

Nodrošināts pakalpojuma pieslēgums iedzīvotājiem. 2021. Realizācijā 2 350 000 KF/Pašvaldības/SIA 

"Liepājas ūdens"

- Pr_215

Pr_181

2. 2.1. 2.1.6.

31 X Pr_39 Dzīvnieku patversmes izbūve 2.kārta Attīstības pārvalde; 

p/a „Nodarbinātības 

projekti”

1. "Kaķu mājas" izveide.

2. Teritorijas labiekārtošana (pagalms un pieguļošā teritorija).

3. Garāžas pielāgošana patversmes vajadzībām (jumta nomaiņa, logu 

nomaiņa u.c.).

4. Voljēru izbūve.

5. Ventilācijas sistēmas izbūve patversmes galvenajā ēkā.

1. Izveidotas kaķu izmitināšanas telpas 86 m2  bijušā vivārija ēkā.

2. omainīts jumts un logi garāžai.

3. Izbūvēta ventilācija galvenajā ēkā.

4. Labiekārtots pagalms.

2018. Plānots/

sagatavošanā

47 000 Pašvaldība/ Valsts - - 2. 2.1. 2.1.6.



Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

32 X Pr_40 Degradēto mazdārziņu teritoriju 

revitalizācija

Būvvalde; Nekustamā 

īpašuma pārvalde

Degradēto mazdārziņu teritoriju revitalizācija. Teritoriju labiekārtošana, 

pamata infrastruktūras izveide un nodrošināšana. (servisa punkti, ūdens, 

elektrības, sadzīves un lietus kanalizāciju inženiertīklu pievilkšana u.c)

Tosmares, Zaļās birzs mikrorajoni

Pilotteritorijas :

1. Sila iela 7 (20 000 m2);

2. Skrundas iela 16 (92 000m2) vai

Grīzupes iela 74 (14 600 m2).

Revitalizētas degradētās mazdārziņu teritorijas. Mazdārziņi aprīkoti ar mūsdienām 

atbilstošiem funkcionāliem risinājumiem. 

Realizācijas termiņš 

atkarīgs no 

perspektīvo 

attīstītāju interesēm 

un aktivitātēm

Plānots/

sagatavošanā

71 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

- - 2. 2.1. 2.1.3.

33 X Pr_41 Dzīvnieku kapsētas izbūve (Talsu ielā 2, 

Liepājā)

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa; 

Būvvalde

Lokālplānojuma izstrāde 2020. 

Būvprojekta izstrāde 2021.

1.kārtas realizācija (~2ha):novadgrāvja un žoga izbūve, celiņu izveide, 

automašinu stāvlaukuma izveide. 

Izveidota dzīvnieku kapsēta 2 ha platībā. 2019.; 2020.; 2021; 

2022.; 2023.

Plānots/

sagatavošanā

100 000 Pašvaldības finansējums - - 2. 2.1. 2.1.6.

34 X Pr_42 Dienvidu kapsētas attīstība Kapsētu pārvalde Paplašināta kapsētas teritorija un veikta žoga rekonstrukcija. Paplašināta kapsētas teritorija un rekonstruēts žogs. Informācija nav 

sniegta

Plānots/

sagatavošanā

500 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

- Pr_35 2. 2.1. 2.1.6.

35 X Pr_43 Krematorija būvniecība Garnizona 

kapsētā

Kapsētu pārvalde Izbūvēts krematorijs. Izbūvēts krematorijs. Informācija nav 

sniegta

Plānots/

sagatavošanā

1 850 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

- Pr_35 2. 2.1. 2.1.6.

36 X Pr_44 Apgaismojuma sistēmas modernizācija 

Liepājā 3. kārta

Komunālā pārvalde Sekojošu ielu apgaismojumu rekonstrukcija:

1.Loku iela (rekonstruējamā posma garums ~330 m ,)

2.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 Raiņa ielas līdz Kaiju ielai, Teodora 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, Oskara Kalpaka ielas posmā no Baseina ielas līdz Kaiju ielai, 

Baterijas ielas, Upmalas ielas (no Kapsētas ielaslīdz īpašumam Nr.12/16 Upmalas 

ielā) , Akmeņu ielas, Puķu ielas, Smilšu ielas, Autoru ielas posmā no Lāčplēša ielas 

līdz Teodora Breikša ielai, Jelgavas ielas posmā no Raiņa ielas līdz 1905.gada ielai, 

T.Breikša iela posmā no Tirgus ielas Autoru ielai, Autoru iela posmā no T.Breikša 

ielas līdz Jelgavas ielai, Akas iela  (rekonstruējamā posma garums ~ 9786 m , 

t.sk.ietves izbūve ) .

3.Tirgus no Rīgas līdz Baseina ielai, Esperanto, Drāšu, Teodora, Tosmares, 

F.Grīniņa, Metalurgu, Augustes, Emīlijas, 1905.gada iela no Rīgas līdz Jelgavas 

ielai (rekonstruējamā posma garums ~4054 m)

4. Cukura iela no Brīvības ielas līdz Dūņu ielai un Dūņu ielā (rekonstruējamā 

posma garums ~830 m) ;

5.Kroņu iela (rekonstruējamā posma garums  ~180 m , t.sk. ietves izbūve); 

Ielu apgaismojumu izbūve/rekonstrukcija sekojošās ielās kopējais garums ~ 15 km:

6.Turaidas iela posmā Atmodas bulvāra līdz Pulkveža Brieža ielai; Brīvostas iela; 

Rudbāžu iela; Cietokšņu iela; Kapsēdes iela (no Grīzupes ielas līdz "Pumac"); Siļķu 

iela posmā no Krūmu ielas līdz Meža ielai; Ziemeļu iela posmā no Noliktavas ielas 

līdz Tāšu ielai; Miežu iela; Šķēdes iela; Ezermalas iela; Liedaga iela posmā no 

Klaipēdas ielas līdz 2.vsk; Jaunā iela posmā no Zirņu ielas līdz Rudbāržu ielai; 

Alejas iela posmā no Jūrmalas ielas līdz Janševska ielai.

~30.6 km ielu posmu kopgarums, kuros rekonstruēts un jaunizbūvēts ielu 

apgaismojums.

2018.; 2019.; 2020. 1_pabeigts,

2_realizācijā (daļēji),

3_realizācijā (daļēji),

4_plānots,

5_plānots,

6_realizācijā (daļēji)

2 354 099 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_213

Pr_47

2. 2.1. 2.1.5.

37 X Pr_45 Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu 

labiekārtošana 

Nekustamā īpašuma 

pārvalde

1. Labiekārtot ~ 30 iekšpagalmus. 

2. Minimāli nepieciešamā apgaismojuma uzstādīšanai katrā daudzdzīvokļu 

nama iekšpagalmā, tai skaitā iekškvartāla renovācija starp Krūmu, Siļķu, 

Mežu un Žagatu ielām Liepājā.

Sakārtoti un atjaunoti daudzdzīvokļu namu iekšpagalmi/ iekškvartāli. 2015.; 2016.; 2017. Pabeigts attiecībā uz 

30 iekšpagalmiem. 

Projekts turpinās 

2018.g.

3 000 000 ŠOBRĪD NEREDZ PILNA 

APJOMA FINANSĒJUMU

LAT - LIT

- Pr_109 2. 2.1. 2.1.4.

38 X Pr_46 Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas 

sakārtošana Liepājā

Komunālā pārvalde 1.Amatas iela (Dambja izveide - Amatas iela no Kungu līdz Ezera, 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;

2.Lietus ūdens kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija:

  1)Cukura ielā 2 (divu sūkņu nomaiņa, cauruļvadu rekonstrukcija + ēkas 

renovācija – apdares darbi, apkures, ventilācijas sistēmas un elektrotīklu 

rekonstrukcija) 

  2)Dzērves ielā 7  (3-u sūkņu nomaiņa, cauruļvadu + ēkas renovācija - 

apdares darbi, apkures, ventilācijas sistēmas un elektrotīklu rekonstrukcija 

);

  3)Doņu ielā (sūknētavas rekonstrukcija); 

  4)Ģimnāzijas ielā (sūknētavas rekonstrukcija);

  5)Veidenbauma ielā (2-u sūkņu nomaiņa, palielinot to jaudu) .

1. Dambja un ielas izbūve ~1490 m garumā.

2. Rekonstruētas 5 lietusūdens pārsūknēšanas stacijas.

2018.; 2019.; 2020. 1_plānots,

2.1_realizācijā 

(daļēji),

2.2_realizācijā 

(daļēji),

2.3_plānots,

2.4_plānots,

2.5_plānots

2 647 835 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

LAT-LIT

- Pr_144

Pr_153

Pr_154

2. 2.1. 2.1.6.

39 Pr_49 Bāriņu ielas vēsturiskā kompleksa 

"Kungu kvartāls"  atjaunošana. 

Kungu ielas radošā kvartāla attīstības 

2.kārta

Kultūras pārvalde; 

Attīstības pārvalde;

Liepājas muzejs; 

SIA "Liepājas latviešu 

biedrības nams"

Atjaunot Bāriņu ielas vēsturisko kompleksu, nodrošinot vēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu, izveidojot Hoijera madāmas interjera muzeju 

(izstrādājot satura koncepciju un veicot restaurāciju un priekšmetu 

iepirkumu), nodrošinot šķūņu pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu. Atjaunot 

un pārbūvēt folkloras centra "Namīns" ēku Bāriņu ielā 32, lai būtu 

iespējams nodrošināt latvisko ieražu svētku svinēšanu un meistarklases 

latvisko ieražu nodrošināšanai. 

Atjaunots Bāriņu ielas vēsturiskais komplekss, izstrādāta satura koncepcija un 

izveidots Hoijera madāmas interjera muzejs, nodrošinot vēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu, šķūņu pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu. Atjaunota folkloras 

centra "Namīns" ēka. 

2021.; 2022. Plānots 900 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

- Pr_13

Pr_239

1.;

2.

1.3.;

2.2.

1.3.2.;

1.3.3.;

2.2.1.

40 I Pr_50 Eiropas Savienības "Radošā Eiropa" 

projekts "Future DiverCities-Creativity 

in an Urban context"  

Kultūras pārvalde 1. Radošo industriju un kultūras attīstība

2. Radošajās industrijās un kultūrā strādājošo kompetenču pilnveide un 

mobilitāte.

3.Nodrošināta starptautiska mobilitāte.

4. Nodrošināta kompetenču paaugstināšana.              

5. Atbalstīt radošās darbnīcas, laboratorijas, starptautiskas rezidences 

Liepājā.                                                                      

6. Veicināta Liepājas starptautiskā atpazīstamība un pievilcība kultūrā.

7. Nodibināta Liepājas radošo industriju biedrība.                           

8. Projekta ietvaros tiks izveidota mobila aplikācija Future DiverCities app, 

kur tiks iekļautas Liepājas radošō industriju un kultūras vietas.  

9. Izveidots Liepajas radošo industriju klasteris.                           

10. Nodibināta Liepājas radošo industriju biedrība, kuras pārziņā ir 

klasteris. 

11. Liepājas kultūras pārvalde sadarbības turpināšana ar biedrību, lai 

veicinātu radošo industriju attīstību Liepājā.

1. Nodrošināts atbalsts radošās industrijās un kultūrā strādājošiem.

2. Nodrošināta starptautiska mobilitāte.

3. Nodrošināta kompetenču paaugstināšana.

4. Organizētas starptautiskas kultūras un mākslas laboratorijas.

5. Veicināta Liepājas starptautiskā atpazīstamība un pievilcība kultūrā un radosās 

industrijās.                                                          6. Nodrošināta kultūras 

pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanās.                                                         7. 

Izveidota sadarbības tīkls/platforma.                                         8. 

Partnerorganizācija izveidos online aplikācijas formu   

9. Nodibināta Liepājas radošo industriju biedrība.

2020. Realizācijā 80 000 Pašvaldības līdzfinansējums, 

Valsts (KM), Radošā Eiropa  

- Pr_13

Pr_217

1.;

3.

1.3.;

3.2.

1.3.3.;

3.2.2.
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41 I Pr_51 Veikt pētījumu par kultūras un radošo 

industriju ietekmi uz Liepājas 

ekonomiku (kā arī uz Kurzemes, valsts 

ekonomiku)

Kultūras pārvalde Veikt pētījumu par Liepājas kultūras ekonomiku, nodrošinot ilgtspējīgu 

kultūras attīstību. Pētījuma metodoloģijas izstrāde sastāvēs no šādiem 

apakšuzdevumiem:

1. Radošo nozaru un uzņēmēmumu definēšana Liepājas kontekstā, ņemot 

vērā LV, ES u.c. definīcijas, NACE 2.red. utt.

2. Radošo nozaru resursu un dalībnieku Liepājā  (un arī Kurzemes 

reģionā) – publiskās (t.sk. maksas) datu bāzes (CSP, Lursoft, u.c.) 

apzināšana.

3. Nozares dalībnieku identificēšanas aptaujas/ interviju veikšana, lai 

konstatētu, cik uzņēmumu strādā pēc NACE 2.red. klasifikatora, kas būtu 

uzskatāmi par kultūras / radošo nozaru pārstāvjiem. 

4. Izstrādāt metodiku nozares kartēšanai.

5. Izstrādāt indikatorus mērīšanai, izstrādāt datu vākšanas metodiku.

6. Izstrādāt metodiku nozares ietekmes mērīšanai (gan ex-ante, gan 

novērtējot kārtējā gada rezultātu)u makroekonomiski, reģionāli, izmantojot 

CBA metodes, teorijas un tehnikas.

7. Izstrādāt metodiku nozares attīstības plānošanai, kas būtu kvantitatīvu 

un kvalitatīvu metožu un tehniku kopums. Tas palīdzētu izveidot attīstības 

scenārijus, kas būtu palīglīdzeklis gan stratēģijas plānošanai, gan plānotās 

intervences novērtēšanai, gan indikatoru sistēmas izstrādei.

1. Veikt pētījumu par Liepājas kultūras patēriņu un ekonomisko ietekmi, nodrošinot 

ilgtspējīgu kultūras attīstību.

2. Izstrādāt Liepājas pilsētas kultūras nozares darbības plānu.

2020. Realizācijā 25 000 Pašvaldības finansējums - Pr_13 3. 3.2. 3.2.2.

42 I Pr_52 Attīstīt profesionālās mākslas koncertu, 

izrāžu u.c. radošo performanču 

pieejamību  

Kultūras pārvalde 1. Pieejami augsta līmeņa pasākumi Liepājā.

2. Attīstīts kultūras tūrisma piedāvājums (aptuveni 34 pasākumi gadā, to 

skaitā pasākumi, kuri veicina Liepājas atpazīstamību Latvijā, piem., Līvas 

ciema svētki, festivāls Summer Sound, Liepājas modes svētki, Akti naktī, 

Ērģeļmūzikas festivāls, Pianisma zvaigžņu festivāls u.c.).

3. Tiks organizēti Latvijas 100-gades svinību pasākumi.

Organizēti pasākumi, nodrošināta profesionālās kultūras pieejamība Liepājā. 2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.

Realizācijā 1 000 000 Pašvaldības ikgadējā 

budžeta ietvaros, ārvalstu 

vēstniecības

- Pr_13 1. 1.3. 1.3.3.

43 I Pr_53 Atjaunot tērpus un aprīkojumu tautu 

deju mākslas kolektīviem, vokālās 

mākslas kolektīviem, koriem (pēc 

nepieciešamības)

Kultūras pārvalde Atjaunoti tērpi Liepājas TMKC pakļautībā esošiem kolektīviem, nodrošināta 

kvalitatīva Liepājas dalība  XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju 

svētkos 2018.gadā

Atjaunoti tērpi. 2018. Pabeigts 35 000 Pašvaldības finansējums - Pr_55 1. 1.3. 1.3.2.

44 I Pr_55 Atbalstīt amatiermākslas iniciatīvas 

Liepājā

Kultūras pārvalde 1. Ap 9 pasākumi, piem., Latviešu saulgriežu svētki; Līvas ciema svētki; 

Jūras svētki; valsts nozīmes pasākumi; skvēru, ielu, parku vasaras 

kultūras programmas. 

2. Ar 2015.gadu Jāņa Čakstes laukuma kultūras programma (Liepājas koru 

nakts koncerts, Liepājas tautas deju kolektīvu deju uzvedums, Liepājas 

folk. mūzikas un mediju mākslas latviešu tautiskā performance-koncerts). 

3. Attīstīt radošos kvartālus, iespējams veicināt amatniecību.

Organizēti pasākumi, nodrošināta iedzīvotāju iesaiste amatiermākslas aktivitātēs. 2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.

Realizācijā 70 000 Valsts Kultūrkapitāla fonds 

(VKKF)

- Pr_53

Pr_57

Pr_59

1. 1.3. 1.3.2.

45 I Pr_59 Vēsturisko tradīciju, ieražu saglabāšana 

un uzturēšana

Kultūras pārvalde 1. Organizēti ieražu tradīciju svētki.

2. Attīstīta kultūras mantojuma popularizēšana.

1. Organizēti ieražu tradīciju svētki.

2. Veicināta iedzīvotāju piederības sajūta un valsts griba.

2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.

Realizācijā 20 000 Valsts Kultūrkapitāla fonds 

(VKKF)

- Pr_55 1. 1.3. 1.3.2.;

1.3.5.

46 I Pr_60 Ekspozīcijas "Liepāja okupācijas 

režīmos" ēkas rekonstrukcija un 

modernizācija

Kultūras pārvalde 

(Liepājas muzejs)

1. Ekspozīcijas "Liepāja okupācijas režīmos" ēkas rekonstrukcija.

2. Ekspozīcijas vizuālā, satura koncepcijas izstrāde.

3. Ekspozīcijas satura digitalizācija.

4. Ekspozīcijas pilnveide.

1. Rekonstruēta un modernizēta ekspozīcijas "Liepāja okupācijas režīmos" ēka 

Ukstiņa ielā 7/9(I kārta 2018.gads, II kārta (fasāde) 2019.gads) un ekspozīcija.

2. Palielinājies apmeklētāju skaits Liepājas muzejā.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 420 000 Programmas "Eiropa 

Pilsoņiem" apakšprogramma 

"Eiropas vēstures piemiņas 

pasākumi (European 

Remembrance)";

pašvaldības 

priekšfinansējums , 

finansējums rekonstrukcijas 

darbiem - tiek meklētas 

finansējuma iespējas

- Pr_68

Pr_67

1. 1.3. 1.3.2.

47 I Pr_61 Liepājas muzeja vēsturiskās vannas 

istabas atjaunošana un kurortoloģijai 

veltītas ekspozīcijas izveidošana

Kultūras pārvalde 

(Liepājas muzejs)

1. Atjaunota vēsturiskā vannas istaba.

2. Izveidota ekspozīcija.

1. Izveidota kurortoloģijas ekspozīcija Liepājas muzejā.

2. Palielināts Liepājas muzeja apmeklētāju skaits.

2020. Plānots/

sagatavošanā

300 000 LAT-LIT pārrobežu 

sadarbības programma 

- Pr_68

Pr_67

1. 1.3. 1.3.2.

48 Pr_63 Jūrniecības muzeja izveide Kultūras pārvalde; 

Attīstības pārvalde;

Liepājas muzejs

Izveidots moderns, mūsdienīgs, interaktīvs, izglītojošs  muzejs ar nozīmīgu 

Liepājas muzeja jūrniecības un piekrastes kultūras vēstures krājumu.

1. Izstrādāts būvprojekts. 

2. Izveidots Liepājas Jūrniecības muzejs.

3. Palielināts Liepājas kultūras tūristu skaits.

2020. Plānots 2 800 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_68 1. 1.3. 1.3.2.

49 X Pr_64 Modernizēts Liepājas leļļu teātris Kultūras pārvalde 

(Leļļu teātris)

Atjaunota Liepājas leļļu teātra materiālā bāze. 1. Atjaunota Liepājas leļļu teātra materiālā bāze.

2. Palielināts Liepājas leļļu teātra apmeklētāju skaits.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 200 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- - 1. 1.3. 1.3.2.

50 X Pr_65 Liepājas Centrālās zinātniskās 

bibliotēkas rekonstrukcija un 

paplašināšana

Kultūras pārvalde 

(Liepājas CZB)

Renovēta un paplašināta Liepājas CZB un filiāles "Zaļā Birzs" atjaunošana. Renovēta un paplašināta Liepājas CZB un filiāle "Zaļā birzs". Pēc 2020.gada Plānots/

sagatavošanā

3 000 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_66

Pr_21

Pr_22

Pr_28

Pr_30

1. 1.3. 1.3.2.

51 X Pr_66 Atjaunots un uzlabots Liepājas CZB IT 

aprīkojums

Kultūras pārvalde 

(Liepājas CZB)

1. Atjaunots CZB IT aprīkojums (20 datori, multifuncionāla iekārta, UPS 

iekārta).

2. Nodrošināta apmeklētāju pašapkalpošanās iespēja (Elektroniskie vārti, 

pašapkalpošanās izsniegšanas/saņemšanas automāts, pašapkalpošanās  

kopēšanas iekārta).

3. Vienotas elektroniskās kartes ieviešana.

4. Drošības sistēmas nodrošināšana.

Atjaunots CZB IT aprīkojums atbilstoši mūsdienīgas bibliotēkas prasībām. Pēc 2020.gada Plānots/

sagatavošanā

250 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

LAT-LIT

- Pr_65 1. 1.3. 1.3.2.

52 X Pr_67 Turpināt Liepājas muzeja starptautisku 

izstāžu un ekspozīciju izstādīšanu 

Kultūras pārvalde 

(Liepājas muzejs)

1. Palielināts Liepājas muzeja apmeklējums.

2. Organizētas 20 starptautiskas izstādes un ekspozīcijas.

1. Organizētas 20 starptautiskas izstādes un ekspozīcijas.

2. Palielināts Liepājas muzeja apmeklētāju skaits.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 50 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_60

Pr_61

Pr_75

1. 1.3. 1.3.2.

53 X Pr_68 Liepājas muzeja krājuma glabātuves 

nodrošināšana

Kultūras pārvalde 

(Liepājas muzejs)

Izveidot Liepājas muzeja krājuma glabātuvi 123 000 priekšmetu 

uzglabāšanai, veicot rekonstrukciju krājumu glabātuves ēkā (Siļķu ielā 7): 

1. ēkas visu stāvu esošo sienu plaisu stiprināšana; 

2. kāpņu telpu plaisu stīpošana; 

3. pagrabstāva un 1.stāva rekonstrukcija un labiekārtošana muzeja 

vajadzībām.

1. Rekonstruēta  Liepājas muzeja krājuma glabātuves ēka Siļķu ielā 7.

2. Izveidota Liepājas muzeja krājuma glabātuve.

3. Nodrošināta zinātniskā pētniecība.

2020. Plānots/

sagatavošanā

570 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_60

Pr_61

Pr_75

Pr_63

Pr_284

1. 1.3. 1.3.2.
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54 X Pr_69 Finansējuma iespēju aktualizācija 

Liepājas teātra Mazās Zāles būvniecībai

SIA "Liepājas teātris" 1. Uzcelta Liepājas teātra mazā zāle (aptuveni 200 skatītāju vietām, 

aptuvenā platība – 1585 m2).

2. Jaunu darba vietu nodrošināšana.

3. Jauno režisoru un mākslinieku piesaiste Liepājai.

1. Izveidota Liepājas teātra mazā zāle.

2. Palielināts teātra apmeklētāju skaits.

3. Nodrošināta Liepājas teātra mākslinieciskā izaugsme.

Būvniecība pēc 

2020.gada

Plānots/

sagatavošanā

3 500 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

(būvniecībai)

- Pr_71

Pr_150

1. 1.3. 1.3.3.

55 Pr_69.1 Liepājas teātra izrāžu īstenošana 

Mazajā zālē, kā pastāvīgā spēles 

laukumā

SIA "Liepājas teātris" 4. Iestudēt vismaz 1 mazās formas izrādi sezonā alternatīvos spēles 

laukumos, Liepājā (līdz 200 skatītāju vietām).

1. Izveidota Liepājas teātra mazā zāle.

2. Palielināts teātra apmeklētāju skaits.

3. Nodrošināta Liepājas teātra mākslinieciskā izaugsme.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 60 000 Pašvaldības dotācija, pašu 

ieņēmumi

 - Pr_71

Pr_150

1 1.3. 1.3.3.

56 X Pr_70 Liepājas teātra saimnieciskās darbības 

nodrošināšana

SIA "Liepājas teātris" 1. Teātrī esošo mēbeļu atjaunošana un jaunu mēbeļu iegāde darba vietās 

un skatītāju teritorijā.

2. Veļas mazgātavas nepieciešamās tehnikas uzlabošana.

3. Dūmu lūku tehniskā apsekošana, tehniskā projekta izstrāde un 

uzlabošana.

4. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pārbaude un uzlabošana.

5. Ēkas vizuālā uzlabošana - sarkano ķieģeļu sienu un reklāmas banneru 

izvietošanas vizuālā izskata nomaiņa. 

6. Grozāmās skatuves projektu izstrāde.

7. Apkopēju darba inventāra tehnikas iegāde.

8. Videonovērošanas iekārtu atjaunināšana, papildus videokameru 

uzstādīšana.

9. Dienesta dzīvokļu kosmētiskais remonts.

10. Nomainīts grīdas segums skatītāju zonā.

11. Veikts kosmētiskais remonts skatītāju zālē un foajē. 

12. Skatuves pacēlājmehānismu apkope, modernizācija un dekorāciju 

durvju pārbūve, dekorāciju pacelšanas. 

13. Dzelzs priekškara un pacēlājmehānisma projekta izstrāde un iegāde 

(ugunsdrošības noteikumu prasību izpilde)

Nodrošināta Liepājas teātra saimnieciskā darbība. 2018.; 2019.; 2020. Plānots/

sagatavošanā

2 024 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_72 1. 1.3. 1.3.3.

57 Pr_70_1 Liepājas teātra infrastruktūras 

uzlabojumi

SIA "Liepājas teātris" 1. Jauna autotransporta iegāde.

2. Veikts teātra ēkas jumta remonts.

Nodrošināta Liepājas teātra saimnieciskā darbība. 2018.; 2019. Realizācijā 74 000 Pašvaldības finansējums, 

pašu ieņēmumi

 - Pr_72 1 1.3. 1.3.3.

58 Pr_70_2 Liepājas teātra telpu un apkalpošanas 

uzlabojumi

SIA "Liepājas teātris" 1.Teātra ēkas logu vizuālā noformēšana atbilstoši interjeram (aizkari).

2. Apkalpojošā personāla formas tērpi (16 gab.).

3. Skatuves dēļu grīdas atjaunošana, izbūvēta skatuves grozāma grīda, 

tās mehānisms.

Nodrošināta Liepājas teātra saimnieciskā darbība. 2018.; 2019. Pabeigts 32 000 Pašvaldības finansējums, 

pašu ieņēmumi

 - Pr_72 1 1.3. 1.3.3.

59 X Pr_71 Liepājas teātra starptautiskās 

konkurētspējas attīstība

SIA "Liepājas teātris" Nodrošināta teātra dalība 10 starptautiskos ārvalstu festivālos. 1. Nodrošināta Liepājas teātra starptautiskā konkurētspēja.

2. Veicināta Liepājas atpazīstamība.

2018.; 2019.; 2020. Plānots/

sagatavošanā

150 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_69 1. 1.3. 1.3.3.

60 Pr_71.1 Ārvalstu viesmākslinieku piesaiste 

Liepājas teātra repertuāram

SIA "Liepājas teātris" Palielināts ārvalstu (Krievija, Polija, Lietuva, Lielbritānija u.c.) mākslinieku 

īpatsvars teātra uzvedumos līdz 2021.gadam

1. Nodrošināta Liepājas teātra starptautiskā konkurētspēja.

2. Veicināta Liepājas atpazīstamība.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 60 000 Pašvaldības dotācija, pašu 

ieņēmumi

 - Pr_69 1 1.3. 1.3.3.

61 X Pr_72 Liepājas teātra tehniskās darbības 

uzlabojumi  

SIA "Liepājas teātris" 1.Atjaunotas skaņu un gaismu sistēmas (gaismu iekārtas 3.kārtas 

realizācija).

2. Gaismas signāla kontrole serveris.

3. Stacionārā gaismas pults.

4. Atjaunota skatuves apskaņošanas sistēma.

5. Uzstādīta video servera kontroles sistēma.

6. Iegādāts jauns video projektors.

7. Nodrošināti datortīkli un serveris.

8. Datoras iegāde cehos.

9. Atjaunots/nomainīts priekškars, priekškara samts un odere, elektriskā 

stanga priekškaram.

10. Atjaunota orķestra bedre.

11. Iegādāta skatuves grīda izbraukumiem.

12. Galdniecības tehniskais nodrošinājums.

13. Piecu profesionālu šujmašīnu pakāpeniska nomaiņa šuvēju darbnīcās.

14. Dekorāciju montāžas ceha tehniskais nodrošinājums.

Nodrošināta Liepājas teātra tehniskā darbība. 2018.; 2019.; 2020. Plānots/

sagatavošanā

765 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_70 1. 1.3. 1.3.3.

62 X Pr_73 Liepājas muzeja dārza projektēšana un 

rekonstrukcija

Kultūras pārvalde 

(Liepājas muzejs)

Muzeja dārza rekonstrukcija. Rekonstruēts muzeja dārzs. 2020. Plānots/

sagatavošanā

100 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

LAT - LIT

- Pr_74 1. 1.3. 1.3.2.

63 X Pr_74 Liepājas muzeja atjaunošanas 2.kārta 

(žogs, jūgendstila gleznojumi utt.)

Kultūras pārvalde 

(Liepājas muzejs)

1.Atjaunot Liepājas muzeja žogu. 

2. Restaurēt fasādes zelmiņus (2018.gada pavasaris). 

3. Fasādes defektu novēršana (2019). 

4. Restaurēt vēsturisko vitrāžu. 

5. Restaurēt jaunatklātos jūgendstila gleznojumus. 

6. Restaurēt vēsturisko vannasistabu.

1.Atjaunots Liepājas muzeja žogs. 

2. Restaurēti fasādes zelmiņi. 

3. Novērsti fasādes defekti Kūrmājas prosp.16. 

4.Restaurēta vēsturiskā vitrāža. 

5. Restaurēti jaunatklātie jūgendstila gleznojumi. 

6.Restaurēta vēsturiskā vannasistaba.

2018.; 2019.; 2020. 1. Pabeigts 

2. Realizācijā, 

3.Sagatavošanā, 

4. Pabeigts, 

5. Plānots,

6. Plānots

220 204 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_73 1. 1.3. 1.3.2.

64 Pr_75 Ekspozīcijas "Liepāja - Latvijas 

galvaspilsēta" izveide

Kultūras pārvalde 

(Liepājas muzejs)

1. Ekspozīcijas vizuālā satura koncepcijas izstrāde. 

2. Ekspozīcijas digitalizācija. 

3. Ekspozīcijas izveide.

4. Programmu un aprīkojuma iegāde.

1. Izveidota ekspozīcija "Liepāja - Latvijas galvaspilsēta".

2. Palielinājies apmeklētāju skaits Liepājas muzejā.

2018. Pabeigts 40 000 Valsts, pašvaldība

(10000,- KM finansējums 

Valsts 100gades svinību 

ietvaros,

30000,- pašvaldības 

finansējums)                     

- Pr_68

Pr_67

1. 1.3. 1.3.2.

65 I Pr_77 Atbalsts jaunu pakalpojumu un 

ražošana uzņēmumu attīstībai

Biznesa inkubators 1. Atbalstīti uzņēmumi. 

2. Inkubācijas pakalpojumu sniegšana, grāmatvedības, juridiskie 

pakalpojumi, telpu noma, biroja tehnikas noma, prototipu izstrāde, 

ražošanas iekārtu iegāde, apmācības, mārketinga pakalpojumi, mentoru 

tīkls, u.c.

Atbalstīti uzņēmumi. 2018. Realizācijā 5 000 000 ERAF/Pašvaldības/

Valsts 

- Pr_81

Pr_26

3. 3.1. 3.1.1.

66 I Pr_78 Degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā

Attīstības pārvalde Vecā ostmala posmā no adreses Vecās ostmalas 1 līdz adresei Vecai 

ostmalai 16/18 pārbūve un Jaunās ielas posma izbūve.

Revitalizēta degradēta teritorija - uzņēmējdarbības vajadzībām nepieciešamā 

publiskā infrastruktūra, radītas jaunas darba vietas un piesaistītas nefinanšu 

investīcijas.

2016.; 2017.; 2018.; 

2019.; 2020.

Pabeigts 1517384.90 1 224 773.86 ERAF/Pašvaldības/

Valsts

SAM 5.6.2.

Jā Pr_159

Pr_234

Pr_244

Pr_297

3. 3.2. 3.2.1.

67 X Pr_80 Vidējās un augstākās izglītības 

programmu izveide Liepājā kūrorta 

pakalpojumu nodrošināšanai

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Kūrorta uzņēmumu un izglītības programmu attīstība. Radīti jauni kūrorta uzņēmumi un Liepājā izveidotas un tiek realizētas jaunas 

vidējās un augstākās izglītības programmas kūrorta uzņēmumiem nepieciešamo 

speciālistu sagatavošanai 

Tiks iesniegti 

grozījumi (uz 

rezerves sarakstu)

- 95 000 ESF/ Pašvaldības/Valsts

EST-LAT; BJR

- Pr_14 1.

3.

1.1.;

3.2.

1.1.6.;

1.1.7.;

1.1.8.;

3.2.1.



Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

68 X Pr_81 Liepājas kūrorta uzņēmumu vietējās, 

reģionālās un starptautiskās aktivitātes 

palielināšana

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1. Atbalsts kontaktu veidošanā un uzņēmu dibināšanā.

2. Apmācības un konsultācijas par produktu attīstību un mārketingu, 

gadatirgi u.c.

1. Liepājā ir izveidota aktīva un pievilcīga uzņēmējdarbības vide kūrorta un labjūtas 

nozarē.

2. Radīti jauni  MVU, kas piedalās gadatirgos, apmācībās utt. valsts un 

starptautiskos tirgos. 

3. Izveidota kopīgi produkti un pakalpojumi programmas LAT-LIT teritorijā,  

investējot pašnodarbinātības, mikrouzņēmumu un uzņēmējdarbības izveidē. 

2020. Realizācijā 700 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

LAT-LIT; EST-LAT

- Pr_77 3. 3.1.;

3.2.

3.1.1.;

3.2.1.

69 X Pr_82 Uz Liepājas kūrorta zonas dabas un 

kultūras mantojuma objektiem balstītu 

ilgtspējīgu produktu un pakalpojumu 

radīšana

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1. Ilgtspējīgu produktu un pakalpojumu radīšana.

2. Ilgspējīgas pārvaldības ieviešana.

3. Atbildīga dabas tūrisma veicināšana u.c. 

4. Pētījumi par Liepājas dabas dziedniecisko resursu kvalitāti (Dabas 

resursu (sapropeļa) ieguves un izmantošanas iespējas Kurzemes reģionā).

1. Pētījumi par Liepājas dabas dziedniecisko resursu kvalitāti (Dabas resursu 

(sapropeļa) ieguves un izmantošanas iespējas Kurzemes reģionā). 

2. Radīti jauni kūrorta, rekreācijas un labjūtas produkti un pakalpojumi Liepājā.

Informācija nav 

sniegta

Plānots/

sagatavošanā

700 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

LAT-LIT

- Pr_14 3. 3.2. 3.2.1.

70 X Pr_83 Pilsētas tūrisma degradēto teritoriju 

revitalizācija un pielāgošana 

uzņēmējdarbības vajadzībām

Attīstības pārvalde Esošā minerālūdens urbuma rekonstrukcija, veselības tūrisma 

veicināšanai.

1. Samazināta degradēto teritoriju platība.

2. Pieaudzis tūristu skaits.

3.Izveidots jauns minerālūdens urbums.

Pēc 2022.gada Plānots/

sagatavošanā

2 000 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_159 3. 3.1. 3.1.4.

71 X Pr_84 Baltijas jūras reģiona uzlabota 

pieejamība, nodrošinot lidojumu 

galamērķu un pasažieru regulāru gaisa 

pārvadājumu attīstību no Liepājas 

lidostas 

SIA „Aviasabiedrība 

"Liepāja”"

1. Liepājas pilsētas, kā tūrisma galamērķa attīstība prioritārajos ienākošā 

tūrisma segmentos. 

2. Liepājas lidostas cilvēkresursu attīstība un institucionālās kapacitātes 

paaugstināšana pasažieru regulāru gaisa pārvadājumu uzsākšanai un 

nodrošināšanai no Liepājas lidostas.  

3. Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību kompensāciju 

piešķiršana lidsabiedrībām pasažieru regulāru gaisa pārvadājumu 

nodrošināšanai. 

4. Trīs lidojumu maršrutu virzieni: Rietumeiropa, Skandināvija, Krievija. 

1. Uzsākti un komercializēti 1-2 regulāru gaisa pārvadājumu maršruti no Liepājas 

lidostas. 

2. Izveidoti/pilnveidoti 1-2 Liepājas tūrisma galamērķi kontekstā ar regulāro gaisa 

pārvadājumu maršrutiem.

3. Veikta 2 lidostas darbinieku apmācība darbam pasažieru komercpārvadājumu 

jomā.

4. Izveidots Liepājas lidostas sadarbības partneru tīkls (network) ar ES 

lidsabiedrībām, kuru darbības specifika atbilst Liepājas lidostas darbības profilam.

2018.; 2019.; 2020. Plānots/

sagatavošanā

200 000 Eiropas teritoriālās 

sadarbības programmas 

2014.-2020.g. / Pašvaldība

- Pr_85

Pr_220

4. 4.1. 4.1.1.

72 Pr_84.1 Latvijas starptautiskās konkurētspējas 

veicināšana tūrismā (identifikācijas 

Nr.3.2.1.2./16/I/002)

Attīstības pārvalde Tūrisma izstādes ārvalstīs (vidēji 4 izstādēs gadā, skaits var mainīties pēc 

pieprasījuma)

4 Liepāja mārketēta starptautiskos galamērķos 2016.; 2017.; 2018.; 

2019.; 2020.; 2021.; 

2022.; 2023.

Realizācijā 76 000 66 666 ES fondi (līgums ar Latvijas 

Investīciju un attīstības 

aģentūru)

 - Pr_157.1 4. 4.1. 4.1.2.

73 X Pr_85 Liepājas starptautiskās lidostas 

attīstība 2.kārta

SIA „Aviasabiedrība 

"Liepāja”"

1. Jauns vai pārbūvēts/paplašināts pasažieru terminālis.

2. Lidostas administrācijas ēkas renovācija

3. Lidlauka perimetra drošības sistēmas izveide.

4. Uzlabota tuvošanās uguņu sistēma.

5. Pagarināts un paplašināts skrejceļš.

6. Daļēji atjaunots perons.

7. Ugunsdzēsēju depo būve.

8. Renovēta degvielas noliktava.

9. Inženierkomunikāciju rekonstrukcija.

1. Jauns vai pārbūvēts/paplašināts pasažieru terminālis 1 gab.

2. Renovēta administrācijas ēka 1 gab.

3. Izveidota lidlauka perimetra drošības sistēma 1 gab.

4. Uzlabota tuvošanās uguņu sistēma 1 gab.

5. Skrejceļš pagarināts līdz 2300m, skrejceļš paplašināts līdz 45m. Izbūvēta 

skrejceļa drošības josla 1 gab.

6. Atjaunots perons 1 gab.

7. Izbūvēts ugunsdzēsēju depo 1 gab.

8. Renovēta degvielas noliktava 1 gab.

9. Inženierkomunikāciju rekonstrukcija 1 komplekts.

2018.; 2019.; 2020. Plānots/

sagatavošanā

8 000 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_84

Pr_220

4. 4.1. 4.1.1.

74 I Pr_86 Sabiedriskā transporta loģistikas 

optimizēšana Liepājā

p/a "Liepājas 

sabiedriskais 

transports"

1. 10 pilsētas noslogotāko pieturvietu aprīkošana ar videi draudzīgiem (uz 

saules baterijām) tablo.

2. 1 sistēmas (serveris + programmatūra) iegāde 10 tablo darbības 

nodrošināšanai.

3. Kopīgas „mīkstās” aktivitātes ar partnerpilsētu.

1. 10 pilsētas noslogotākās pieturvietas aprīkotas ar videi draudzīgiem tablo.

2. Iegādāts serveris tablo darbības nodrošināšanai.

3. Veikts pētījums. 

Pēc 2020.gada Plānots/

sagatavošanā

120 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

BJR, LAT-LIT

- - 2. 2.1. 2.1.7.

75 X Pr_87 Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu 

hidrotehnisko būvju atjaunošana

LSEZ Ostas hidrotehnisko aizsargbūvju rekonstrukcija, kas nodrošinās 

kuģošanas drošības uzlabošanos Liepājas ostas akvatorijā.

Rekonstruētas ostas hidrotehniskās aizsarbūves. 2020. Realizācijā 3 000 000 2 550 000 KF/ LSEZ - Pr_88

Pr_89

Pr_221

3. 3.1. 3.1.5.

76 X Pr_88 Liepājas ostas ūdens infrastruktūras 

uzlabošana

LSEZ 1. Liepājas ostas kuģu ceļa padziļināšana līdz 14.5 metru dziļuma atzīmei.

2. Drošas enkurošanas vietas izveide ostas iekšējā reidā, lai nodrošinātu 

lieltonnāžas kuģu kustības drošību, tiem ienākot un izejot no Liepājas 

ostas.

1. Padziļināts kuģu ceļš līdz 14.5 metru dziļuma atzīmei.

2. Izveidota enkurošanas vieta ostas iekšējā reidā.

2020. Realizācijā 31 700 000 22 894 923 KF/ LSEZ - Pr_87

Pr_89

Pr_221

3. 3.1. 3.1.5.

77 X Pr_89 Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras 

attīstība

LSEZ Dzelzceļa pievadceļu būvniecība un auto ievadceļa rekonstrukcija, kas 

novērsīs problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta 

tīkla infrastruktūras darbībā.

1. Jauns sliežu ceļs, kas savieno Liepājas ostu un dzelzceļa staciju. 

2. Rekonstruēts ostas auto pievadceļš.

2020. Realizācijā 6 300 000 4 860 730 KF/ LSEZ - Pr_87

Pr_88

Pr_221

3. 3.1. 3.1.5.

78 X Pr_91 Mūžizglītības programmu izstrāde un 

ieviešana Liepājā

Izglītības pārvalde Darbības mūžizglītības aktivitātēs tiek īstenotas caur dažādiem Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) projektiem.

Apmācīti un pārkvalificēti darbinieki. 2018.; 2019.; 2020. Realizācijā Finansējums tiek 

koordinēts no VIAA

Valsts Izglītības attīstības 

aģentūra (VIAA)

-  - 1. 1.1. 1.1.8.

79 I Pr_92 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībā

Attīstības pārvalde; 

p/a „Nodarbinātības 

projekti”

Izveidot darba vietas bezdarbniekiem, pagaidu darba nodrošināšanai. Izveidotas līdz 200 darba vietām gadā. 2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.

Realizācijā 2 264 850 ESF/Valsts - - 1 1.2. 1.2.4.

80 I Pr_93 NVA administrētie nodarbinātības 

pasākumi "Skolēnu nodarbinātība 

vasarā"

Attīstības pārvalde; 

p/a „Nodarbinātības 

projekti”

Projekts „Skolēnu nodarbinātība vasarā” – plānots iesaistīt ap 100 

dalībniekus 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 100 skolēni gadā. 2018.; 2019. Realizācijā 130 000 Pašvaldība/Valsts - Pr_21

Pr_22

Pr_28

Pr_30

1. 1.1. 1.1.2.

81 I Pr_94 Skolēnu nodarbinātība vasarā Attīstības pārvalde; 

p/a „Nodarbinātības 

projekti”

Pašvaldība izveido 250 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. 2019. Realizācijā 39 812 Pašvaldības finansējums - Pr_21

Pr_22

Pr_28

Pr_30

1. 1.1. 1.1.2.

82 X Pr_96 Sociālā uzņēmējdarbība Liepājā Attīstības pārvaldes 

Ekonomikas nodaļa

Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas speciālisti informē par iespējām 

veidot sociālos uzņēmumus, kuru darbā tiek iesaistīti Liepājas iedzīvotāji 

no sociālām riska grupām (cilvēki ar invaliditāti, pirmspensijas vecuma 

cilvēki, pensionāri, ilgstošie bezdarbnieki u.c.)

Noorganizēti semināri, sadarbībā ar Liepājas biznesa inkubatoru. 2018.; 2019. Plānots/

sagatavošanā

500 Pašvaldība/ LAT-LIT - Pr_91

Pr_111

1 1.1. 1.1.8.

83 I Pr_97 IP telefonijas ieviešana pašvaldībā, tai 

skaitā pašvaldības iestādēs

IT daļa Fiksēto telefonsakaru risinājuma nomaiņa ar tehnoloģiski modernāku, 

lietotājiem ērtāku un ekspluatācijā lētāku risinājumu:

1. IP telefonijas risinājuma izvēle un iepirkums.

2. IP telefonu aparātu iegāde.

3. Risinājuma ieviešana un konfigurēšana.

1. Ērts, tehnoloģiski moderns fiksētās telefonijas risinājums.

2. Pašvaldības ietvaros savstarpējās sarunas bezmaksas.

3. Uzlabota komunikācija ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 100 000 Pašvaldības finansējums - Pr_98

Pr_100

Pr_101

1. 1.4. 1.4.1.



Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

84 I Pr_98 Pašvaldības administratīvo 

pakalpojumu nodrošināšana

IT daļa 1. Uzlabota un pilnveidota dokumentu aprites sistēma.

2. Ieviestas e-paraksta iespējas.

3. Centralizētas elektronisko dokumentu aprites sistēmas izveide visām 

pašvaldību iestādēm un aģentūrām, dokumentu aprites procesa 

paātrināšanai starp pašvaldību un iedzīvotājiem, kā arī uzņēmējiem. 

4. E-pakalpojumu attīstība, uzņēmēju pieprasīto pakalpojumu maksimāla 

elektronizācija.

1. "Bezpapīru" tehnoloģijas ieviešana pašvaldībā.

2. Administratīvo procesu automatizācija iestāžu starpā un ar iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem.

3. Pakalpojumu izpildes termiņu saīsinājums.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 200 000 ERAF/Pašvaldības/

Valsts 

- Pr_97

Pr_100

Pr_101

Pr_232

1. 1.4. 1.4.1.

85 Pr_98.1 Pašvaldību klientu informācijas 

pārvaldības risinājums 

(ERAF projekta numurs 2.2.1.1/17/I/035)

IT daļa Pašvaldību e-pakalpojumu attīstīšana, t.sk., pašvaldību e-pakalpojumu 

pilnveide un izmitināšana www.latvija.lv, pašvaldību e-pakalpojumu 

ieviešana partneru pašvaldībās;

5 e-pakalpojumi 2019.; 2020.; 2021. Realizācijā 0 0 ES fondi  -  - 2. 2.2. 2.2.1.

86 I Pr_99 IT infrastruktūras uzlabošana un 

pilnveide

(kopā/ sadarbībā ar citām pašvaldībām)

IT daļa 1. Pilnveidoti automātiski procesi pie darbības traucējumiem. 

2. Esošās infrastruktūras izpēte un analīze, pārveide, atbilstoši plānoto 

pašvaldības (publisko) pakalpojumu centralizācijai un elektronizācijai. 

3. E-mācību klases pilnveidošana iedzīvotāju apmācībai e-pakalpojumu 

izmantošanai.

1. Pašvaldības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošinājums.

2. Platformas sagatavošana IS turpmākai attīstībai.

3. Palielinās iedzīvotāju un komersantu īpatsvars, kuri ikdienā izmanto e-

pakalpojumus.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 0 Pašvaldība - Pr_35

Pr_100

Pr_101

1. 1.4. 1.4.1.

87 I Pr_100 Apmācību programmu nodrošināšana 

pakalpojumu sniedzējiem

IT daļa Apmācības ieguvušie speciālisti. 1. Palielinās profesionālu, apmācītu pašvaldības darbinieku skaits, kuri var tālāk 

konsultēt un apmācīt iedzīvotājus un uzņēmējus pakalpojumu izmantošanā.

2. Palielinās iedzīvotāju un komersantu īpatsvars, kuri ikdienā izmanto e-

pakalpojumus.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 0 ERAF projekts 

2.2.1.1/16/I/001

Programma ir saņēmusi 

Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda projekta Nr. 

Nr.2.2.1.1/16/I/001 

"Publiskās pārvaldes 

informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

arhitektūras pārvaldības 

sistēma" un 

Nr.2.2.1.1/17/I/015 

“Pakalpojumu sniegšanas un 

pārvaldības platforma” 

finansējumu.

- Pr_97

Pr_99

Pr_232

Pr_98

Pr_100.1

Pr_100.2

1. 1.4. 1.4.1.

88 Pr_100.1 Apmācibu programma darbinieku 

digitālo prasmju paaugstinašanai

IT daļa Darbinieku digitālo prasmju paaugstināšana un darba procesu 

digitalizācija.

30 digitālie aģenti (pašvaldības darbinieki). 2019. Pabeigts 0 ERAF projekts 

2.2.1.1/16/I/001

Programma ir saņēmusi 

Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda projekta Nr. 

Nr.2.2.1.1/16/I/001 

"Publiskās pārvaldes 

informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

arhitektūras pārvaldības 

sistēma" un 

Nr.2.2.1.1/17/I/015 

“Pakalpojumu sniegšanas un 

pārvaldības platforma” 

finansējumu.

 - Pr_97

Pr_99

Pr_232

Pr_98

Pr_100

Pr_100.2

1. 1.4. 1.4.1.

89 Pr_100.2 Darbinieku digitālo prasmju 

paaugstināšana un darba procesu 

digitalizācija.

IT daļa Darbinieku digitālo prasmju paaugstināšana un darba procesu 

digitalizācija.

12 apmācīti pašvaldības darbinieki 2020. Pabeigts 0 ERAF Nr.2.2.1.1/17/I/015 

“Pakalpojumu sniegšanas un 

pārvaldības platforma” 

 - Pr_97

Pr_99

Pr_232

Pr_98

Pr_100

Pr_100.1

1. 1.4. 1.4.1.

90 X Pr_101 Pašvaldības administratīvo ēku 

rekonstrukcija un renovācija

Administratīvā daļa Rekonstruētas, renovētas un modernizētas pašvaldības administratīvās 

ēkas, uzlabojot apmeklētāju pieņemšanas iespējas, optimizējot 

administratīvos resursus un papildinot sasniedzamo pakalpojumu klāstu.

1. Optimizēti administratīvie resursi apmeklētāju pieņemšanai, apkalpošanai un 

papildināts sasniedzamo pakalpojumu klāsts. 

2. Nodrošināta vienas pieturas aģentūras plānoto uzdevumu izpilde.

2018.; 2019.; 2020. 1. Realizācijā 2. Plānots/sagatav.3 461 574 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

- Pr_97

Pr_99

Pr_232

Pr_98

1. 1.4. 1.4.1.

91 X Pr_102 Pieredzes apmaiņas, sadarbības un 

informatīvi projekti

Pašvaldības policija Dažādi informatīvie materiāli skolēniem, pieaugušajiem utt., ar citu 

pašvaldību policijām, pieredzes apmaiņa un nākotnes projekta plānošana.

1. Izdoti informatīvi materiāli Liepājas iedzīvotājiem un viesiem. 

2. Veiktas pieredzes apmaiņas un projektu plānošana ar citu pašvaldību policiju.

2018.; 2019.; 2020. Daļēji realizācijā 

(LatLit projekts LLI-

269 "SCAPE") 2018.; 

2019.; 2020.

100 000 ES fondi, pašvaldības 

finansējums

- Pr_106

Pr_102

2. 2.1. 2.1.9.

92 I Pr_103 Koordinācijas attīstība un kapacitātes 

palielināšana glābējiem Baltijas jūras 

piekrastē 

(“Coordination development and 

capacity building of rescuers along 

Baltic seashore”)

Pašvaldības policija 1. Dalība Latvijas VUDG un Lietuvas VUGD organizētajās glābēju 

mācībās.

2. Video novērošanas sistēmas izveide publiskajā pludmalē.

3. TETRA rāciju sistēmas izveide pludmales glābšanas dienestam.

4. Pludmales glābšanas dienesta ekipējuma nodrošināšana.

5. Pārrobežu sadarbības aspekti - pieredzes apmaiņas pasākumi.

Īstenojot projektu, tiks uzlabota drošība Liepājas pilsētas pludmalē un celta 

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas glābšanas dienesta kapacitāte.

2018.; 2019. Pabeigts 38 838 33 012 Pašvaldība /LAT-LIT - Pr_105 2. 2.1. 2.1.9.

93 X Pr_104 Pašvaldības policijas infrastruktūras un 

aprīkojuma modernizācija, tai skaitā 

biroja aprīkojuma modernizācija

Pašvaldības policija 1. Rekonstruētas un uzlabotas ēkas un telpas, tai skaitā - ieviests 

universālais dizains, modernizēts aprīkojums.

2. Modernizēta prezentācijas aparatūra, datortehnika, fotoaparāts, papīra 

smalcinātājs, krāsainie printeris, skeneri, kopētāji.

1. Rekonstruēta un uzlabota ēka un telpas.

2. Ieviests universālais dizains.

3. Modernizēts pašvaldības policijas aprīkojums.

2020. Plānots/

sagatavošanā

300 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_107 2. 2.1. 2.1.9.

94 X Pr_105 Nodrošināts aprīkojums – ekipējums un 

speclīdzekļi

Pašvaldības policija Nodrošināts aprīkojums masu nekārtību ierobežošanai, cimdi ar kevlara 

aizsargiem, elektrošoka pistoles, roku dzelži, lietusmēteļi, endoskops ar 

monitoru, bruņu vestes, LED lukturi metāla korpusā, sakaru līdzekļi.

Nodrošināts aprīkojums masu nekārtību ierobežošanai. 2018.; 2019.; 2020. Plānots 150 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_103 2. 2.1. 2.1.9.

95 X Pr_106 Personāla apmācības un kapacitātes 

stiprināšana

Pašvaldības policija Apmācīti speciālisti valodās, šaušanā, psiholoģijā, profesionālajā jomā, u.c. Izglītoti pašvaldības policijas darbinieki dažādās, ar policijas darbu saistītās, jomās. 2018.; 2019.; 2020. Plānots 100 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_102 2. 2.1. 2.1.9.

96 X Pr_107 Operatīvo transportlīdzekļu 

modernizācija

Pašvaldības policija Modernizēts aprīkojums - trīs automašīnas, pilnpiedziņas automašīna, 

automašīnu lukturi ar 12v pieslēgumu, datoru integrēšana automašīnās ar 

interneta pieslēgumu datu pārbaudei, videoreģistratori.

Modernizēts pašvaldības policijas automašīnu aprīkojums. 2018. Pabeigts 200 000 Pašvaldības finansējums - Pr_104

Pr_223

2. 2.1. 2.1.9.

97 Pr_108 Vienotu, stacionāru, īpaša dizaina vides 

reklāmas stendu izvietošana pilsētā

Būvvalde; 

Sabiedrisko attiecību 

un mārketinga daļa

Izveidoti un izvietoti vienāda mūsdienīga dizaina un funkcionāli vizuālās 

reklāmas stendi, kas uzlabo pilsētvidi.

1. Pilsētas centrā (15 stendi);

2. Ārpus centra (10 stendi).

Izveidoti un izvietoti vizuālās reklāmas stendi Realizācijas termiņš 

atkarīgs no 

pašvaldības 

interesēm un 

aktivitātēm

1.Pabeigts

2.Plānots/sagatavoš

anā

80 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

LAT-LIT

- - 2. 2.2. 2.2.1.



Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

98 X Pr_109 Bērnu rotaļu laukumu izveide pilsētas 

mikrorajonos

Būvvalde Izveidot 5 bērnu rotaļu laukumus:

1.Ģenerāļa Baloža iela  10D;

2.Vānes iela 3;

3.Daugavas iela 7A;

4.Pērkones iela 29/31;

5.Projektētā iela 24 (DR rajonā paralēli Klaipēdas ielai).

Mikrorajonos, kuros koncentrētas daudzstāvu dzīvojamās mājas, izveidoti bērnu 

rotaļu laukumi.

Realizācijas termiņš 

atkarīgs no 

pašvaldības 

interesēm un 

aktivitātēm

Plānots/

sagatavošanā

790 984 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

LAT-LIT

- Pr_45

Pr_109.1

1.;

2.

1.2.;

2.1.

1.2.1.;

2.1.4.

99 Pr_109.1 Liepājas pilsētas pašvaldības 

programma "Bērnu rotaļu laukumu 

izveidei pilsētas mikrorajonos"

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

2018. - Krūmu ielas iekškvartāls       

2019. - Eduarda Tisē 57                        

2020. - Lāčplēša dārzs Karostā un Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukums, 

2021. - Aisteres iela 1;                                           

2022. - Vērgales iela 3

Mikrorajonos, kuros koncentrētas daudzstāvu dzīvojamās mājas, izveidoti bērnu 

rotaļu laukumi.

2018., 2019., 2020., 

2021., 2022.

Realizācijā 350 000 Pašvaldība  - Pr_109 1.;

2.

1.2.;

2.1.

1.2.1.;

2.1.4.

100 I Pr_110 Radošo industriju attīstība, veicinot 

kultūrā un radošumā balstītu 

uzņēmējdarbību Dārza ielā, Liepājā

Kultūras pārvalde; 

Attīstības pārvalde

Ēkas Dārza ielā 10, Liepājā, pārbūve, izveidojot ofisa telpas un pieguļošās 

teritorijas labiekārtošana.

Revitalizēta degradētā teritorija Dārza ielā 10, nodrošinot radošo uzņēmumu un 

individuālo profesionāļu kopā strādāšanas vietas izveidi.

2021. Plānots 5 000 000 TIEK MINĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

 - Pr_13

Pr_56

Pr_240

3. 3.2. 3.2.2.

101 Pr_110.1 Degradētas teritorijas atjaunošana, 

radošo industriju attīstībai Dārza ielā, 

Liepājā

Attīstības pārvalde Dārza ielā 4/8, Liepāja telpu atjaunošana Revitalizēta degradēta teritorija - uzņēmējdarbības vajadzībām nepieciešamā 

publiskā infrastruktūra, radītas jaunas darba vietas un piesaistītas nefinanšu 

investīcijas.

2020. Realizācijā 349 910.91 173 554.34 ERAF/pašvaldība/valsts

SAM 5.6.2.

jā Pr_78

Pr_159

Pr_234

Pr_244

Pr_297

3. 3.2. 3.2.2.

102 I Pr_112 Sociālo pakapojumu infrastruktūras 

izveide DI plāna realizēšanai

Sociālais dienests; 

Attīstības pārvalde

Izveidota infrastruktūra, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālos 

pakalpojumus, deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai.

1. Izveidota vieta Jauniešu mājas pakalpojuma sniegšanai nodrošinot 12 vietas.

2. Izveidotas vietas Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojuma sniegšanai 

nodrošinot 8 vietas.

3. Izveidota vieta Grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai personām ar GRT 

nodrošinot 16 vietas.

4. Izveidota vieta  Specializētās darbnīcas pakalpojuma sniegšanai  personām ar 

GRT nodrošinot 18 vietas.

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.

Realizācijā 2 630 900 2 236 265 ERAF/Pašvaldības/

Valsts 

SAM 9.3.1.1.

Jā

Pr_119

Pr_114

1. 1.2. 1.2.3.

103 I Pr_114 Profesionāla sociālā darba attīstība 

pašvaldībā

Sociālais dienests 1. Darbinieku apmācības - Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti gatavi 

darbam ar aktuālām sociālo dienestu klientu mērķagrupām, supervīziju 

nodrošināšana, profesionāla pilnveide, klientu izvērtēšana utt. 

2. Metodiku aprobēšana pilotprojektu ietvaros, darbinieku apmācības. 

3. Sociālā darba metožu un rīcību aprobēšanas pilotprojektu ietvaros. 

4. Sociālo darbinieku apmācības, lai varētu veikt izvērtēšanu personāma ar 

GRT, kā arī izvērtēšanas veikšana.

1. Sociālā dienesta darbinieki pilnveidojuši profesionālo kompetenci (apmācīti apm. 

120 darbinieki)

2. Izstrādāto metodiku aprobēšana pilotpropjektu ietvaros.

2016.; 2017.; 2018.; 

2019.; 2020.; 2021.; 

2022.

Realizācijā 200 000 ESF/Valsts (9.2.1. 

Soc.dienests caur LM, kā 

labuma guvējs)

- Pr_112

Pr_116

Pr_117

Pr_119

1. 1.2. 1.2.3.

104 X Pr_116 Rehabilitācijas/motivācijas programmu 

izstrāde un ieviešana  personām ar 

garīga rakstura traucējumiem

Sociālais dienests 1. Izstrādātas un ieviestas rehabilitācijas/ motivācijas programma 

personām ar garīga rakstura traucējumiem.

2. Renovētas telpas un iegādāts nepieciešamais aprīkojums nodarbību 

telpām Dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem Breikša 

ielā 16/20, Liepājā.

1.Izstrādāta un ieviesta rehabilitācijas/motivācijas programma personām ar GRT. 

2.Renovētas nodarbību telpas Dienas centrā personam ar GRT. 

3.Iegādāts jauns aprīkojums nodarbību telpām.

2020. Plānots/

sagatavošanā

250 000 Centrālā Baltijas jūras 

reģiona programma 

Priotitārais virziens Nr.4 

Investīciju prioritāte Nr1 

Konkrētais mērķis 4.1. 

Darbības - Kopīgas 

apmācību programmas, utt.

- Pr_114

Pr_119

1. 1.2. 1.2.3.

105 X Pr_117 Rehabilitācijas/motivācijas programmu 

izstrāde un ieviešana Atkarību 

profilakses centrā

Sociālais dienests Izstrādātas un ieviestas rehabilitācijas/ motivācijas programma Atkarību 

profilakses centrā.

1.Izstrādāta rehabilitācijas / motivācijas programma Atkarību profilakses centrā.

2. Izstrādātā programma ieviesta Atkarību profilakses centra darbībā.

2020. Plānots/

sagatavošanā

75 000 Centrālā Baltijas jūras 

reģiona programma 

Priotitārais virziens Nr.4 

Investīciju prioritāte Nr1 

Konkrētais mērķis 4.1. 

Darbības - Kopīgas 

apmācību programmas, utt.

- Pr_114 1. 1.2. 1.2.3.

106 I Pr_119 Kurzeme visiem Sociālais dienests 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 piedāvājuma klāsta dzīvesvietā paplašināšana. 

4. Darbinieku, speciālistu apmācības, klientu izvērtēšana. 

5. Sociālinformatīvie un izglītojošie pasākumi.

1. Izveidoti un tiek sniegti jauni, institūcijām alternatīvi pakalpojumi. 

2. Palielinājies personu ar GRT skaits, kuri saņem ESF atbalstītus sociālos 

pakalpojumus dzīvesvietā. 

3. Samazinājies institucionālā aprūpē esošo bērnu skaits. 

4. Palielinājies bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kuri saņem ESF 

atbalstītus sociālos pakalpojumus.

2016.; 2017.; 2018.; 

2019.; 2020.; 2021.; 

2022.; 2023.

Realizācijā 1 000 000 1 000 000 ESF/Valsts 

SAM 9.2.2.1.

Jā Pr_112

Pr_116

Pr_121

1. 1.2. 1.2.3.

107 I Pr_120 Sociālo pakalpojumu sniedzēju ēkām 

piegulošo teritoriju labiekārtošana

Sociālais dienests Labiekārtoti pagalmi, laukumi (rotaļu laukumu izveide, spēka trenežieru 

izveide) pie Sociālajām iestādēm:

1. Ģen. Baloža iela 1, 

2. Klaipēdas iela 96a, 

3. Kuldīgas iela 34, 

4. Viršu iela 9/11,

5. Flotes iela 14, 

6. Ganību iela 135/141, 

7. T.Breikša iela 16/20.

1. Palielinājies personu skaits kuriem pieejami kvalitatīvi sociālie pakalpojumi. 

2. Uzlabota sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu infrastruktūra - septiņās vietas.

2020.; 2021. Plānots/

sagatavošanā

120 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

LAT-LIT

-  - 1. 1.2. 1.2.3.

108 I Pr_121 Audžuģimeņu, aizbildņu pakalpojuma 

attīstīšana 

Sociālais dienests 1. Apmācīti esošie/ potenciālie 100 aizbildņi. 

2. Veikts aizbildņu un audžuģimeņu skaita palielināšana, pakalpojuma 

nodrošināšana

1. Uzlabota sniegtā pakalpojuma kvalitāte. 

2. Aizbildņu un audžuģimeņu skaita palielināšana nodrošinot bērniem ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 100 000 Valsts/pašvaldība - Pr_119 1. 1.2. 1.2.3.

109 X Pr_127 „Stadiona „Olimpija” auto stāvvietu 

labiekārtošana ar iebrauktuves izbūvi 

no Roņu ielas puses

SIA "OC Liepāja" Nodrošināt stadiona apmeklētājiem iespēju iekļūt stadionā "Olimpija" no 

Roņu ielas puses, kā arī jaunas ietves izbūve.                         

Stadiona "Olimpija" apmeklētāju atvieglota un sakārtota  piekļuve stadionam.

Izbūvēta iebrauktuve no Roņu ielas puses, kā arī labiekārtota stadionā esošās 

autostāvvietas. Kopējā labiekārtotā platība - 188 m2 

2015. Pabeigts 11 605 Pašvaldības finansējums - Pr_128 1. 1.2.;

1.3.

1.2.1.;

1.3.4.

110 X Pr_128 „Stadiona „Olimpija” publiskās 

peldvietas atjaunošana un teritorijas 

labiekārtošana

SIA "OC Liepāja" Projekta mērķis ir atjaunot stadiona "Olimpija" publisko peldvietu, kas 

iepriekšējā gadsimtā veiksmīgi strādāja kā saldūdens peldvieta Liepājas 

iedzīvotājiem un viesiem. 

Tiek izveidota saldūdens publiskā peldvieta Liepājas iedzīvotājiem un viesiem, kā 

alternatīva pludmalei.

2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.; 2022.; 2023.; 

2024.; 2025.

Plānots/

sagatavošanā

100 000 Pašvaldības finansējums - Pr_127 1. 1.2.;

1.3.

1.2.1.;

1.3.4.

111 X Pr_129 Raiņa parka futbola stadiona ģērbtuvju 

rekonstrukcijas projekts (ģērbtuvju un 

dušu rekonstrukcija, publisko WC 

izbūve Raiņa parka apmeklētāju 

vajadzībām)

SIA "OC Liepāja" Projekta mērķis ir veikt rekonstrukciju Raiņa parka futbola laukuma 

ģērbtuvēm un rekonstrukcijas gaitā izveidot publiskās WC Raiņa parka 

apmeklētājiem.       

1. Izveidoti sanitārie mezgli - tualetes un dušas, labiekārtot sportistu ģērbtuves un 

treneru telpas. 

2. Rekonstruēta apkures un siltā ūdens padeves sistēmas, lai nodrošinātu 

atbilstošus apstākļus sporta bāzes apmeklētājiem. 

2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.; 2022.; 2023.

Plānots/

sagatavošanā

200 000 Pašvaldības finansējums - Pr_184

Pr_130

1. 1.2.;

1.3.

1.2.1.;

1.3.4.



Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

112 X Pr_130 Raiņa parka futbola stadiona žoga 

nomaiņa un atklātā sporta laukuma 

(ieeja no Raiņa parka puses) ierīkošana 

stadionā

SIA "OC Liepāja" Projekta mērķis ir izveidot Raiņa parkā (futbola laukuma teritorijas galā) 

publisko aktīvās atpūtas un sporta zonu, kas piedāvās aktivitātes Raiņa 

parka apmeklētājiem.                                                                                             

Pilnveidota estētiskā vide Parka un Zemnieku ielas rajonā, veikti būtiski ieguldījumi 

apkārtējās teritorijas sakārtošanā. 

2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.; 2022.

Plānots/

sagatavošanā

150 000 Pašvaldības finansējums - Pr_129 1. 1.2.;

1.3.

1.2.1.;

1.3.4.

113 X Pr_131 Stadions „Daugava” papildus 

apgaismojuma uzstādīšana centrālajā 

laukumā, lai izpildītu UEFA prasības 

spēļu filmēšanas nodrošināšanai

SIA "OC Liepāja" Papildu apgaismojuma uzstādīšana stadionā "Daugava", lai nodrošinātu 

augsta līmeņa nacionālās izlases spēles, kuras tiek filmētas un translētas 

TV.

Veicot stadiona "Daugava" papildus apgaismojuma uzstādīšanas projektu, tiek 

nodrošināta iespēja stadionā uzņemt augsta līmeņa nacionālo izlašu spēles, kuras 

tiek filmētas un translētas dažādu valstu televīzijās. Ņemot vērā augstas kvalitātes 

dabīgo futbola laukumu pieejamību Latvijā, stadiona "Daugava" futbola laukums ir 

pieprasīts nacionālo izlašu spēļu organizēšanai. 

2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.; 2022.

Plānots/

sagatavošanā

50 000 Pašvaldības finansējums - Pr_132

Pr_133

Pr_134

Pr_135

1. 1.3. 1.3.4.

114 X Pr_132 Stadions „Daugava” teritorijā uzstādīt 

ielu vingrošanas rīku komplektu

Sporta pārvalde Stadions "Daugava" ir publiski pieejama sporta bāze Liepājā, kas ir 

iecienīta vieta aktīva dzīves veida Liepājniekiem un viesiem. Lai pilnveidotu 

sportisko aktivitāšu piedāvājumu stadionā, nepieciešams uzstādīt ielu 

vingrošanas rīkus. Uzstādot ielu vingrošanas rīkus tiek veicināta veselīga 

dzīvesveida piekopšanas kultūra Liepājā.

Iegādāti un uzstādīti ielu vingrošanas rīki. Informācija nav 

sniegta

Plānots/

sagatavošanā

10 000 Pašvaldības finansējums - Pr_131

Pr_133

Pr_134

Pr_135

1. 1.2. 1.2.1.

115 X Pr_133 Stadiona „Daugava” vieglatlētikas 

seguma nomaiņa

SIA "OC Liepāja" Stadiona "Daugava" vieglatlētikas sektoru seguma nomaiņa, lai 

nodrošinātu stadiona vieglatlētikas sektoru atbilstību IAAF 2. kategorijas 

sertifikāta prasībām.

Nomainīts vieglatlētikas segums. 2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.; 2022.

Plānots/

sagatavošanā

340 000 Pašvaldības finansējums - Pr_131

Pr_132

Pr_134

Pr_135

1. 1.2.;

1.3.

1.2.1.;

1.3.4.

116 Pr_134 Energoefektivitātes paaugstināšana 

stadiona „Daugava” ģērbtuvju ēkās 

Liepājā

Attīstības pārvalde; 

SIA "OC Liepāja"

Stadiona „Daugava” ģērbtuvju ēkas, Liepājā pārbūve Primārās enerģijas gada patēriņa un siltumnīcefekta gāzu samazinājums. 2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.

Pabeigts 350 255 176 338 ERAF/valsts/ pašvaldības 

SAM 4.2.2.

Jā Pr_131

Pr_132

Pr_133

Pr_135

1.;

2.

1.2.;

1.3.;

2.1.

1.2.1.;

1.3.4.;

2.1.5.

117 X Pr_135 Stadions „Daugava” spēļu tablo iegāde 

projekta realizācija

SIA "OC Liepāja" Realizējot stadiona "Daugava" sporta spēļu tablo nomaiņu, tiek 

nodrošināta iespēja stadionā uzņemt augsta līmeņa futbola spēles 

nacionālo izlašu līmenī, kuras tiek translētas dažādos televīzijas kanālos.  

Iegādāts jauns tablo sporta spēļu stadionā "Daugava" futbola spēļu un citu sporta 

pasākumu apkalpošanai.

2018. Plānots/

sagatavošanā

30 977 Pašvaldības finansējums - Pr_131

Pr_132

Pr_133

Pr_134

1. 1.2.;

1.3.

1.2.1.;

1.3.4.

118 X Pr_136 Darbnīcu ielas futbola stadiona 

ģērbtuvju rekonstrukcijas projekts

SIA "OC Liepāja" Plānots rekonstruēt sportistu ģērbtuves un telpas, kas nepieciešamas 

sporta sacensībām (WC, dušas).

Izremontēt 3 (trīs) sportistu ģērbtuves un sanitārās telpas 2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.; 2022.; 2023.

Plānots/

sagatavošanā

100 000 Pašvaldības finansējums - - 1. 1.2.;

1.3.

1.2.1.;

1.3.4.

119 X Pr_137 Liepājas sporta centra "Ezerkrasts" 

rekonstrukcijas nākamās kārtas

Sporta pārvalde 1. Liepājas sporta centrā "Ezerkrasts" turpinās rekonstrukcijas darbi lielā 

baseina vannas, mazā baseina vannas, dušu telpu, ģērbtuvju un citu 

pieguļošo telpu atjaunošanai, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai. 

2. Papildus iekštelpu rekonstrukcijai tiek plānota izbūvēt ārējā lietus ūdens 

sistēmu.

Realizējot sporta centra "Ezerkrasts" rekonstrukcijas darbus, tiek nodrošināta 

uzsākto rekonstrukcijas darbu turipnāšana, kā rezultātā tiek nodrošināti atbilstoši 

apstākļi Liepājas pilsētas peldētapmācības programmas un profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmas peldēšanā realizācija.

2020. Pabeigts 362 111 Pašvaldības finansējums - Pr_30 1. 1.2.;

1.3.

1.2.1.;

1.3.4.

120 X Pr_138 Eiropas sporta nedēļa Sporta pārvalde Eiropas sporta nedēļas laikā tiks piedāvātas dažādas sporta un veselīga 

dzīvesveida aktivitātes un informatīvie semināri, nodrošinot un 

popularizējot liepājniekiem veselīga dzīvesveida pamatprincipus.

Popularizēts veselīgs dzīvesveids, dažādos aktīvas atpūtas un sporta pasākumos 

iesaistot ap 8000 personām t.s. skolēnus, personas ar invaliditāti, sporta NVO 

pārstāvjus.

2020. Realizācijā 25 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_173

Pr_174

1. 1.2. 1.2.1.

121 X Pr_140 Atpūtas komplekss "Draudzība" SIA "OC Liepāja" Ēku kompleksa rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtojums 

skolēnu sezonālo nometņu kvalitatīvai nodrošināšanai.

Atjaunots atpūtas komplekss "Draudzība", tai skaitā - labiekārtota pieguļošā 

teritorija.

2020.; 2021.; 2022.; 

2023.; 2024.

Plānots/

sagatavošanā

2 720 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_233 1. 1.2.;

1.3.

1.2.1.;

1.3.4.

122 X Pr_141 Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas 

centra Zirgu salā izveide

Būvvalde;  

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1. Arhitektu konkurss par teritorijas attīstības iespējām.

2. Būvprojekta dokumentācijas sagatavošana pa kārtām.

Projekta kārtu provizoriskais sadalījums:

• BMX trases būvniecība.

• Ģērbtuvju, dušu, elingu būvniecība.

• Pontonu un laivu ielaišanas vietas, piknika vietas.

• Treilu izbūve.

• Skriešanas, skrituļošanas, slēpošanas apļa izbūve.

• Sporta spēļu laukuma izbūve un ielu vingrošanas rīku uzstādīšana.

• Minigolfa laukumu izbūve.

1. Tiek nodrošināta iespēja nodarboties ar BMX sporta veida attīstību Liepājas 

BMX sporta veida sportistiem.

2. Sakārtota vide (ģērbtuves, noliktavas, pontoni) ūdens sporta veidu pārstāvjiem.

3. Minigolfam iekārtoti jauni spēļu laukumi un apgaismojums.

4. Tiek sakārtota aktīvās atpūtas vietas Liepājas iedzīvotājiem un viesiem - 

skriešanas, skrituļošanas un slēpošanas aplis, atklātie sporta laukumi.

Realizācijas termiņš 

atkarīgs no 

pašvaldības 

interesēm un 

aktivitātēm

Realizācijā 1 500 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_182

Pr_237

1.;

2.

1.2.;

1.3.;

2.2.

1.2.1.;

1.3.4.;

2.2.4.

123 X Pr_143 Jahtu kluba būvniecība - burāšanas 

sporta veidu attīstībai

Sporta pārvalde 

(sadarbībā ar 

Vindsērfinga klubs 

"Rietumkrasts")

Projekta idejas aktualitāti nosaka pilsētas atrašanas vieta pie jūras, aktīva 

jahtu ostas izmantošana un burāšanas sporta veida attīstība.                      

Realizējot projektu tiek izveidota moderna jahtu osta Liepājas pilsētā un radīti 

apstākļi burāšanas sporta veida attīstība Liepājā.

2020.; 2021. Plānots/

sagatavošanā

5 000 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

CBJR; EST - LAT

- - 2. 2.2. 2.2.4.

124 I Pr_144 Tranzītielu un pilsētas maģistrālo ielu 

rekonstrukcija

Attīstības pārvalde, 

Komunālā pārvalde

Rekonstrukcija:

1. O.Kalpaka iela no Raiņa ielas līdz Brīvostas ielai rekonstruējamā psoma 

garums ~1800m, izmaksas ; Veloceliņš - O.Kalpaka iela (posmā no 

Kapsētas ielas līdz Brīvostas ielai) ~1.7 km;

2. Atmodas bulvāris (Karostas tilts - Turaidas iela) - brauktuves un ietves 

rekonstrukcija, veloceliņa izbūve, lietus kanalizācijas kolektora izbūve, 

satiksmes organizācija un labiekārtošana. Garums 345 m. Veloceliņš - 

Atmodas bulvāris (posmā no Karostas kanāla līdz projektētajam 

krustojumam ar Lībiešu ielu) ~1.5 km;

3. Atmodas bulvāris (Turaida iela Piestātnes iela) -brauktuves un ietves 

rekonstrukcija, veloceliņa izbūve, lietus kanalizācijas kolektora izbūve, 

satiksmres organizācija un labiekārtošana. Garums 850 m. Veloceliņš - 

Atmodas bulvāris (posmā no projektētā krustojuma ar Lībiešu ielu līdz 

Tērvetes ielai) un Tērvetes iela (posmā no Atmodas bulvāra līdz Lībiešu 

ielai) ~ 2.5 km.

4. Ganību ielas rekonstrukcija. 1.kārta Kungu iela  līdz Zāļu ielai; 2.kārta 

Zāļu iela līdz Salmu ielai.  ~ 1.0 km

Rekonstruēti ielu posmi ~4,200 km kopgarumā. 2019.; 2020. Plānots/

sagatavošanā

6 300 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_46

Pr_47

pr_147

Pr_149

Pr_224

Pr_225

Pr_241

2. 2.1. 2.1.7.

125 I Pr_146 Tramvaja līnijas un pieguļošās 

teritorijas kompleksa rekonstrukcija

SIA „Liepājas 

tramvajs”

Tramvaja sliežu un ceļu kompleksa rekonstrukcija ar tam pieguļošo 

komplekso teritoriju  ~ 600 m garumā, t.sk. Tramvaja tilts ar krustojumiem 

abos tilta galos ~ 240 m. 

1. Rekonstruēti sliežu ceļi ~0,60 km garā posmā. 

2. Uzlabota pasažieru pārvadājumu drošība.

3. Iegādāti 8 jauni tramvaja vagoni.

2017.; 2018.; 2019., 

2020.; 2021.; 2022.

Realizācijā 15 037 819 12 740 979 KF (SAM 4.5.1.1.)

/Pašvaldības

- Pr_145

Pr_155

Pr_156

2. 2.1. 2.1.7.

126 X Pr_147 Vienotās luksoforu vadības sistēmas 

attīstīšana un adaptīvu luksoforu 

vadības risinājumu ieviešana

Komunālā pārvalde Izveidota luksoforu vadības sistēma (74 objekti). Izveidota luksoforu vadības sistēma (74 objekti). 2018.; 2019. Realizācijā 200 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

LAT - LIT

- Pr_144

Pr_148

Pr_155

Pr_153

2. 2.1. 2.1.7.

127 X Pr_148 Multimodāla transporta koridora izbūve 

(Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai 

2.kārta)

Būvvalde Izbūvēts satiksmes pārvads, savienojot Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonu 

ar pilsētas dienvidu daļu (izbūvēts ostas dienvidu savienojums 4 km, t.sk, 

pārvalds pār dzelzceļu 1 km).

1. Izstrādāts projekts satiksmes pārvada izbūvei.

2. Izbūvēts satiksmes pārvads un tramvaja līnija, kas savieno Jaunliepāju un 

Ziemeļu priekšpilsētu. 

Realizācijas termiņš 

atkarīgs no 

pašvaldības 

interesēm un 

aktivitātēm

Plānots/

sagatavošanā

60 000 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

- Pr_47

Pr_155

Pr_145

pr_147

Pr_149

Pr_156

2.;

3.

2.1.;

3.1.

2.1.7.;

3.1.5.
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(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

128 X Pr_149 Veloceliņu un gājēju celiņu izbūve Būvvalde Veloceliņi, kurus iespējams izbūvēt, nesaistīti ar ielām 14,1 km:

1. 14.novembra bulvāris (posmā no Brīvības ielas līdz Grīzupes  ielai) ~1 

km;

2. Turaidas iela ~0,5 km;

3. E.Tisē iela (posmā no Zirņu ielas līdz Ezera ielai) ~1.3 km;

4. Lībiešu iela ~6.5 km;

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

robežai.

6. Roņu iela (posmā no Jūras ielas līdz Zvejnieku alejai) un Zvejnieku aleja 

(posmā no Roņu ielas līdz Uliha ielai) ~1 km (jārealizē kopā ar ielas 

projektu).

Izzbūvēta daļa veloceliņu, gan apvienotais gājēju velo, gan velo , tai skaitā - 

Eirovelo ceļa posms.

Realizācijas termiņš 

atkarīgs no 

pašvaldības 

interesēm un 

aktivitātēm

Plānots/

sagatavošanā

4 850 143.63 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

LAT-LIT

- Pr_144

Pr_148

Pr_153

Pr_152

2. 2.1. 2.1.7.

129 X Pr_150 Automašīnu stāvlaukumu izbūve pie 

nozīmīgākajiem sabiedriskajiem 

objektiem pilsētā 

Būvvalde  ~ 619 stāvvietas. 

Prioritārās stāvvietas pie: 

1. Liepājas teātra;

2. pludmales (Kūrmājas prospekta galā, Pērkones ielā, Zvejnieku alejā 

u.c.)

Izbūvētas autostāvvietas. Realizācijas termiņš 

atkarīgs no 

pašvaldības 

interesēm un 

aktivitātēm

Plānots/

sagatavošanā

385 842.41 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

LAT-LIT

- Pr_216

Pr_69

Pr_159

Pr_164

Pr_246

2. 2.1. 2.1.7.

130 X Pr_151 Laukumu labiekārtošana iebraukšanai 

Liepājas pilsētā - Lībiešu iela 37/53, 

Grīņu iela 1/3

Būvvalde Labiekārtoti laukumi iebraukšanai Liepājas pilsētā.  Labiekārtoti laukumi pie "pilsētas vārtiem". Realizācijas termiņš 

atkarīgs no 

pašvaldības 

interesēm un 

aktivitātēm

Plānots/

sagatavošanā

140 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

LAT-LIT

- - 2. 2.1. 2.1.7.

131 X Pr_153 Jaunu ielu izbūve Komunālā pārvalde Izbūve ~4.5 km. 

1.E.Tisē ielas turpinājums;

2.Ezerlīču iela;

3.Rojas iela (no Airītes ielas līdz Vaiņodes ielai);

4.Vētru iela;

5.Robežu ielas turpinājums;

6.Jūrkalnes iela;

7.Invalīdu ielas turpinājums;

8.Jaunā iela (no Kapsēdes ielas 3E līdz Grīzupes ielai);

9.Liedaga iela 6a ~350 m

Izbūvētas 9 jaunas ielas ~ 4,5 km kopgarumā. Pēc 2020.gada Plānots/

sagatavošanā

5 410 500 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

- Pr_46

Pr_47

Pr_147

Pr_149

2. 2.1. 2.1.7.

132 X Pr_154 Grants seguma ielu asfaltēšana Komunālā pārvalde Noasfaltētas grants ielas ~32 km. Noasfaltētas grants ielas ~32 km kopgarumā. 2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 24 038 040 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_46

Pr_47

2. 2.1. 2.1.7.

133 X Pr_155 Tramvaja līnijas izbūve uz Laumas 

rajonu

SIA „Liepājas 

tramvajs”

Sliežu ceļa izbūve uz Ziemeļu priekšpilsētu (t.sk. pār pārvadu) apmēram 

3.5 km vienā virzienā.

1. Videi draudzīga transporta izmantošana. 

2. Pārvadāto pasažieru skaita pieaugums. 

3. Izbūvēta tramvaja līnija ~3,5 km posmā.

Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

12 990 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_145

Pr_146

Pr_147

Pr_148

Pr_156

2. 2.1. 2.1.7.

134 X Pr_156 Jauna tramvaja depo izbūve SIA „Liepājas 

tramvajs”

Izbūvēts jauns depo. 

Paplašinoties tramvaju sliežu ceļu apkalpošanas zonai un modernizējot 

ritošo sastāvu, uzņēmumam ir nepieciešams mūsdienu funkcionālajām un 

tehnoloģiskajām prasībām atbilstošs tramvaju depo, jo esošais nav 

aprīkots ar nepieciešamo infrastruktūru un iekārtām, kas ļautu nodrošināt 

efektīvu tramvaju vagonu uzturēšanu un apkopi.

1. Izbūvēts jauns depo - 1 kompl. 

2. Nodrošināta savlaicīga ritošā sastāva apkope.

Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

17 020 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_145

Pr_146

Pr_148

Pr_155

2. 2.1. 2.1.7.

135 Pr_157.1. Starptautiskās konkurētspējas 

veicināšana (identifikācijas 

Nr.3.2.1.2./16/I/001)

Attīstības pārvalde Dalība starptautiskās tūrisma izstādēs, semināros, konferencēs, augstu 

amatpersonu vizītēs ārvalstīs (vidēji 4 pasākumi gadā, skaits var mainīties 

pēc pieprasījuma)

4 Liepāja mārketēta starptautiskos galamērķos 2016.; 2017.; 2018.; 

2019.; 2020.; 2021.; 

2022.; 2023.

Realizācijā 76 000 66 666 ES fondi (līgums ar Latvijas 

Investīciju un attīstības 

aģentūru)

 - Pr_84.1 4. 4.1. 4.1.2.

136 X Pr_159 Atpūtas infrastruktūras uzlabošana 

pludmalē (tematiskā plānojuma 

realzācija - Liepājas pilsētas pludmales 

attīstībai)

Būvvalde;  

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Vienota dizaina koncepcija pludmales labiekārtojumam:

1. Kāpšļu sistēmas un rotaļu vietas bērniem.

2. Soliņi; pārģērbšanās kabīnes; WC; ūdens un elektrības pievads; 

apgaismojums utml. 

3. Uzlabotas atpūtas un darba iespējas pludmalē.

Realizēta daļa pludmales labiekārtojuma. Realizācijas termiņš 

atkarīgs no 

pašvaldības 

interesēm un 

aktivitātēm

Plānots/

sagatavošanā

2 000 000 ERAF/Pašvaldības/

Valsts 

Centrālā Baltijas jūras 

reģiona (CBJR) programma

- Pr_78

Pr_83

Pr_150

Pr_158

Pr_161

Pr_164

Pr_234

Pr_235

Pr_246

Pr_247

2. 2.2. 2.2.2.

137 X Pr_161 Promenādes pagarinājums vai gājēju 

ielas ar izklaides un tirdzniecības 

elementiem izveide

Būvvalde Tehniskā projekta izstrāde.

1. Apgaismojuma un ielas/ietves seguma sakārtošana posmā no Loču 

torņa līdz Roņu ielai. 

2.Apgaismojuma un ielas/ietves seguma sakārtošana posmā no Roņu ielas 

līdz Kursas klubam. 

3.Koka laipu izgatavošana un montāža, apgaismojuma pievilkšana un 

uzstādīšana pludmales posmā no Kursas kluba līdz Dienvidu molam.

4.Dienvidu mola labiekārtošana. Dienvidu mola seguma renovēšana un 

drošības margu uzstādīšana.

Izstādāts tehniskais projekts promenādes daļas labiekārtošanai 2018.; 2019.; 2020. 1. Realizācijā

2. Realizācijā

3. Plānots/sagatav.

4. Plānots/sagatav.

1 500 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

LAT-LIT

- Pr_159

Pr_164

Pr_246

2. 2.2. 2.2.3.

138 X Pr_162 Beberliņu  labiekārtošanas projekts Komunālā pārvalde Mērķis: Uzlabot Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, izveidojot 

aktīvās atpūtas un rekreācijas kompleksu Karostas mikrorajonā

Nepieciešamie darbi pašvaldībai ir nodrošināt nepieciešamo 

infrastruktūru parka attīstībai:

1. Apgaismojuma ierīkošana stāvlaukumā, pie BB Wakeparka, takā gar 

krastmalu līdz trošu parkam, publisko pasākumu vietā, publiskās 

peldēšanas vietā. Apgaismojuma stabu augstums 4m. Izveidošanas un 

uzstādīšanas izmaksas; 

2. Pastaigu takas izveide ap karjeru pavasarī, vasarā un rudenī, un 

distanču slēpošanas trases izveide ziemā;

3. Karjera tīrīšana;

4. Bērnu laukuma ierīkošana;

5. Tualetes, pārgērbšanās kabīnes, gružu vietu uzstādīšana un 

apkalpošana;

6. Piknika vietu labiekārtošana;

7.Publisko Velodušu uzstādīšana;

8. Laipas izveide gan "roņu" peldēšanai ziemā, gan vasaras peldēšanai

9. Sporta laukuma izveidošana (basketbola grozs, mini futbola laukums, 

vingrošanas aprīkojums utt. ) 

Uzlabota Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāte, izveidots aktīvās atpūtas un 

rekreācijas komplekss Karostā, pie Beberliņu ūdenstilpnes. Jaunizveidotais 

piedāvājums ļaus palielināt tūristu skaitu un uzturēšanās ilgumu Karostā 

2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.

Plānots/

sagatavošanā

248 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

LAT  - LIT

- Pr_160

Pr_227

2. 2.2. 2.2.4.



Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

139 X Pr_164.1. Jaunu vides dizaina objektu izveide SIA "Liepājas reģiona 

tūrisma informācijas 

birojs"

Mīlestības koks - izveidots vides dizaina objekts - mīlestības koks, lai 

atslogotu tiltu margas no regulāras jaunlaulāto slēdzeņu pieslēgšanas. 

Atrašanās vieta: Jaunā Ostmala (Tramvaja tilta gals Jaunā tilta pusē). 

Nepieciešams sakārtot laukumu, kur izvietot Mīlestības koku un izveidot 

pieeju vietai.

Tiek realizēts (uzstādīts) 1 vides objekts "Mīlestības koks". 2017. Pabeigts 24 990 Pašvaldība - Pr_161

Pr_150

Pr_159

2. 2.2. 2.2.1.

140 I Pr_165 Uzņēmējdarbības vides attīstība 

Liepājā, 1.kārta

Attīstības pārvalde Krūmu ielas pārbūve posmā no Pulvera ielas līdz Ziemeļu ielai. Revitalizēta uzņēmējdarbības vajadzībām nepieciešamā publiskā infrastruktūra, 

radītas jaunas darba vietas un privātā sektora nefinanšu investīciju piesaiste.
2015.; 2016.; 

2017.; 2018.; 

2019.

Pabeigts 1 070 008.99 909 507.64 ERAF/Pašvaldības/

Valsts

Jā Pr_148

Pr_166

Pr_167

3. 3.1. 3.1.4.

141 Pr_166 Uzņēmējdarbības vides attīstība 

Liepājā, 2.kārta

Attīstības pārvalde Kapsēdes ielas pārbūve pārbūve, posmā no Grīzupes ielas līdz Liepājas 

pilsētas robežai.

Revitalizēta uzņēmējdarbības vajadzībām nepieciešamā publiskā infrastruktūra, 

radītas jaunas darba vietas un privātā sektora nefinanšu investīciju piesaiste.

2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.

Pabeigts 1 558 865.52 1 325 035.69 ERAF/Pašvaldības/

Valsts

Jā Pr_165

Pr_167

3. 3.1. 3.1.4.

142 Pr_167 Uzņēmējdarbības vides attīstība 

Liepājā, 3.kārta

Attīstības pārvalde 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.

2019.; 2020.; 2021. Plānots/

sagatavošanā

1 876 125.49 1 594 706.67 ERAF/Pašvaldības/

Valsts

Jā Pr_165

Pr_166

Pr_228

3. 3.1. 3.1.4.

143 X Pr_168 Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, 

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 

4.kārta

Attīstības pārvalde Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām K.Zāles 

laukumā un posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā.

Revitalizēta uzņēmējdarbības vajadzībām nepieciešamā publiskā infrastruktūra - 

1,27 ha, radītas 149  jaunas darba vietas un privātā sektora nefinanšu investīciju 

piesaiste 13 940 000,00 eur apjomā.

2019.; 2020.; 2021.; 

2022.

Realizācijā 8 095 858.21 6 088 149.98 ERAF/Pašvaldības/

Valsts

SAM 5.6.2.

Jā Pr_16

Pr_78

Pr_159

Pr_141

Pr_235

Pr_244

Pr_244.1

Pr_272

Pr_237

Pr_248

3. 3.1. 3.1.4.

144 I Pr_169 Ārstniecības iestāžu tehniskā 

nodrošinājuma uzlabošana

VPVAC; JPVAC;  SIA 

„Liepājas reģionālā 

slimnīca";  

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Uzlabots Liepājas primārās un sekundārās veselības aprūpes iestāžu 

tehniskais nodrošinājums. 

(JPVAC - 280 500 EUR; VPVAC - 225 000 EUR; LRS - uzlabots tehniskais 

nodrošinājums - tehnoloģijas staru terapijas bloka vajadzībām - 800 000 

EUR)

1. Aprīkots JPVAC un VPVAC, nodrošinot esošos un jaunus pakalpojumus. 

2. Aprīkots LRS staru terapijas bloks.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 1 305 500 VPVAC; JPVAC; SIA 

„Liepājas reģionālā slimnīca"

- Pr_18

Pr_20

1. 1.2. 1.2.2.

145 X Pr_170 Medicīniskās rehabilitācijas 

programmas izveide, nodrošinot 

rehabilitācijas pakalpojumus Liepājas 

reģionālajā slimnīcā  

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Medicīniskās rehabilitācijas programmas izveide, nodrošinot rehabilitācijas 

pakalpojumus Liepājas Reģionālajā slimnīcā.

Izveidota jauna medicīniskās rehabilitācijas programma LRS. 2020. Plānots/

sagatavošanā

100 000 Valsts - Pr_175 1. 1.2. 1.2.2.

146 I Pr_171 Uzlabot ārsniecības pakalpojumu 

pieejamību Liepājā un reģionā, 

piesaistot jaunus speciālistus un 

attīstot mobilos pakalpojumus  

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa; LRS; 

JPVAC; VPI

Uzlabota ārsniecības pakalpojumu pieejamība reģionos, piesaistot jaunus 

speciālistus un attīstot mobilos pakalpojumus.

Piesaistīti jauni ārstniecības speciālisti un attīstīti jauni mobilie ārstniecības 

pakalpojumi.

2016.; 2017.; 2018.; 

2019.; 2020.

Realizācijā 228 920 Pašvaldība - Pr_177 1. 1.2. 1.2.2.

147 I Pr_172 Tālākizglītības nodrošināšana Liepājas  

ārstniecības personām un ārstniecības 

atbalsta personām sirds un asinsvadu, 

onkoloģijas, perinatālā un neonātālā 

perioda un garīgās veselības jomā 

Veselības ministrija Tālākizglītības nodrošināšana ārstniecības personām un ārstniecības 

atbalsta personām.

Apmācītas Liepājas ārstniecības personas. 2018.; 2019.; 2020. Plānots/

sagatavošanā

150 000 ESF/Valsts - Pr_176 1. 1.2. 1.2.2.

148 I Pr_173 Pašvaldības veselības veicināšanas 

pasākumu kopums Liepājas pilsētā

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1. Veselīga dzīvesveida jautājumu popularizēšana sabiedrībā, t.sk., 

atkarību jautājumi, veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, izglītošanas 

programmas īstenošana, u.tml. (2.1., 2.14., 2.16.) 120 000

2. Garīgās veselības veicināšana Liepājā, attīstot Piejūras slimnīcas 

pakalpojumus (Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014. - 

2020.gadam 2.27 uzdevums) 250 000

3. Narkoloģijas un psihoterapijas ārstniecības, traumu profilakses  un 

atbalsta krīzes situācijās nodrošināšana Liepājā  (Sabiedrības veselības 

pamatnostādnes 2014. - 2020.gadam 2.16, 6.1.10, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.17 

uzdevums) 250 000 

4. Seksuālās, reproduktīvās un ģimenes veselības veicināšana Liepājā 

(Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014. - 2020.gadam 3.1 . 

uzdevums) 60 000

1. Izglītotas mērķgrupas sabiedrības veselības jautājumos (skolotāji, skolēni, 

seniori, strādājošie, jaunie vecāki, NVO u.tml.).                      

2. Jaunu pakalpojumu izveide garīgās veselības uzlabošanai, narkoloģijas 

ārstniecībai, krīzes situāciju risināšanai.

2020. Plānots/

sagatavošanā

360 000 Pašvaldība - Pr_174 1. 1.2. 1.2.1.

149 I Pr_174 Valsts veselības veicināšanas 

pasākumu kopums Liepājas pilsētā

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Projekta "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" mērķis ir veicināt Liepājas 

pilsētas iedzīvotāju, jo īpaši sociālās atstumtības riskam pakļauto 

iedzīvotāju, veselīgu dzīvesveidu, iesaistot tos veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumos. Projekta mērķa grupa ir visi Liepājas 

iedzīvotāji, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās 

iedzīvotāju grupas jeb trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 

gadiem, bērni, kā arī citas riskam pakļautās personas. Projekta ietvaros 

tiek organizēti kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi, kas vērsti uz prioritārajām veselības jomām jeb sirds un 

asinsvadu slimību profilaksi, onkoloģiju, garīgo veselību un mātes un bērna 

veselību, kā arī papildus efektivitātes rādītājiem: fiziskās aktivitātes 

veicināšanu, atkarību mazināšanu, garīgo veselību, veselīgu uzturu un 

seksuālo un reproduktīvo veselību.

. Īstenoto pasākumu skaits un iesaistīto dalībnieku skaits. No 2017. - 2019. gadam 

unikāli iesaistīto dalībnieku skaits:

- veselības veicināšanā iesaistīti 6331 dalībnieki 

- slimību profilakses pasākumos iesaistīti 2300 dalībnieki.

 No 2000. - 2023. gadam īstenoto pasākumu skaits - 2590.

2017.; 2018.; 2019.; 

2020.; 2021.; 2022.; 

2023.

Realizācijā 1 358 136 ESF/Valsts  - Pr_138

Pr_173

1. 1.2. 1.2.1.

150 I Pr_178 Virtuves korpusa renovācija SIA "Piejūras 

slimnīca"

Renovēts virtuves korpuss. Renovēts virtuves korpuss. Informācija nav 

sniegta

Pabeigts 70 000 ERAF/Valsts/PS - Pr_19

Pr_179

1. 1.2. 1.2.2.

151 X Pr_179 Teritorijas labiekārtošana un 

pielāgošana 

SIA "Piejūras 

slimnīca"

Labiekārtota un pielāgota teritorija. Labiekārtota un pielāgota teritorija. Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

100 000 ERAF/Valsts/PS - Pr_19

Pr_178

1. 1.2. 1.2.2.

152 I Pr_181 Krasta erozijas risku apdraudējuma 

novēršana Liepājā

SIA "Liepājas ūdens"; 

Attīstības pārvalde

Izbūvēta 250 m gara būna Baltijas jūrā. Samazināts vides un sociālekonomisko zaudējumu risks piesārņojumu emitējošā 

objektā Liepājas pilsētas NAI, izbūvējot 250 m garu būnu Baltijas jūrā.

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.

Realizācijā 5 499 991 4 674 992 ERAF/ Pašvaldības/valsts

SAM 5.1.1.

- Pr_38

Pr_215

2. 2.1. 2.1.6.



Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

153 I Pr_182 NATURA2000 teritorijas dabas lieguma 

"Liepājas ezers" dabas aizsardzības 

plāna īstenošana , t.sk., atbilstošas 

infratsruktūras izveide 

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1. Atpūtas vietas izveide Vaiņodes ielas galā - LVAF projekts.    

2. Apvienotas dabas takas un velo/skriešanas celiņa izveide gar ezera 

krastu, savienojot ar esošo skatu torni un laipu. 

3. Ezera eitrofikācijas samazināšanaa - LVAF projekts "Liepājas ezera 

eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana".  

4. Putnu un augu sugu inventarizācija.                 

5. Zivju migrācijas ceļa atjaunošana un laivu ceļa pilnvaidošana ~ 14 km 

garumā, kā arī ezera dabas takas izveide - ezerā (uz ūdens) ~ 5km (ar 

putnu, zivju skulptūrām, kas mīt ezerā), nodrošinot to pieejamību cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām. 

1. Atpūtas vieta  ~3000m2      

2. Izveidota gājēju/velo taka ~1km     

3. izpļautas niedres ~50ha           

4. 3 ekspertu atzinumi       

5. Atjaunots zivju migrācijas ceļš ~14km   

2019.; 2020.; 2021.; 

2022.; 2023.

1.; 3.; 4.- Pabeigts 2.; 

5. - Plānots 

1 000 000 71 118 (LVAF) LVAF/Pašvaldības/

Valsts/ LAT-LIT 

- Pr_141 2. 2.1.;

2.2.

2.1.2.;

2.2.4.

154 X Pr_183 Dabas aizsardzības plāna izstrāde 

Tosmares ezeram

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Tosmare". Iztrādāts dabas aizsardzības plāns Tosmares ezeram. Informācija nav 

sniegta

Plānots/

sagatavošanā

20 000 Pašvaldības/Valsts /ES fondi - - 2. 2.1. 2.1.2.

155 X Pr_184 Parku, skvēru un zaļo zonu teritoriju 

atjaunošana

Būvvalde;  

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Parku skvēru rekosntrukcija, paplašinot iedzīvotāju atpūtas iespējas un 

rekreāciju. 

 Rekonstruēti: 

 Ventspils parks (35196 kv.m); 

 Raiņa parks (125945 kv.m);  

 Jūrmalas parks (299881 kv.m);  

 Dunikas iela 2/24 (53378 kv.m); 

 Mežaparks pilsētas dienvidu galā (no Jūrmalas ielas līdz pilsētas robežai) 

 Klaipēdas iela 150 (106056 kv.m) (daļa no Dienvidu kapiem)

 Karostas mežaparks (no Ziemeļu mola līdz Tērvetes ielai):   

 Atmodas bulvāris 37,  

 Katedrāles iela 7/13 (420000 kv.m)  

Paplašinātas iedzīvotāju atpūtas iespējas un atjaunoti parki un skvēri. Realizācijas termiņš 

atkarīgs no 

pašvaldības 

interesēm un 

aktivitātēm

Plānots/

sagatavošanā

Realizācijā 

4 757 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

LAT-LIT

- Pr_129 2. 2.2. 2.2.3.

156 Pr_184.1 K.Porziņģa basketbola laukumu izbūve Komunālā pārvalde 1 laukuma izbūve Labiekārtota teritorija 3000 kv.m platībā 2020. 50 000 Pašvaldība  - Pr_184 2. 2.2. 2.2.3.

157 I Pr_185 Dienesta viesnīcas iekšējās 

infrastruktūras uzlabošana Cietokšņa 2, 

sadzīves apstākļu uzlabošana

Liepājas jūrniecības 

koledža

Audzēkņu dzīves apstākļu uzlabošana Dienesta viesnīcā. Iekštelpu 

pārprojektēšana/pārbūve, remontēšana un aprīkošana, sadzīves apstākļu 

uzlabošana.

1. Uzlaboti Dienesta viesnīcā dzīvojošo audzēkņu sadzīves apstākļi. 

2. Paaugstināts komforta līmenis.

2021.; 2022.; 2023.; 

2024.; 2025.; 2026.; 

2027.

Plānots/

sagatavošanā 

1 700 000 1 700 000 ERAF,

Valsts finansējums

Liepājas Jūrniecības 

koledžas finansējums

- Pr_186

Pr_187

Pr_188

Pr_189

1. 1.1. 1.1.6.

158 I Pr_186 Mācību telpu labiekārtošana un 

aprīkošana

Liepājas Jūrniecības 

koledža

Iekšējās infrastruktūras uzlabošana - mācību telpu remonts un aprīkošana 

ar projektoriem, datoriem, simulatoriem u.c.

Uzlabota iekšējā mācību vide un uzlabota mācību kvalitāte. Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

500 000 ERAF/ Valsts - Pr_185

Pr_187

Pr_188

Pr_189

1. 1.1. 1.1.6.

159 I Pr_187 Baltijas Pētniecības un pieredzes 

apmaiņas komplekss "Drošība uz 

ūdens",Ezermalas ielā 2A, Liepājā

Liepājas jūrniecības 

koledža

Kompleksa izbūve. Galvenā kompleksa komponente ir baseins, kas ir 

25X8m liels un līdz 6m dziļš. Baseins tiek projektēts kā daudzfunkcionāls 

objekts, kas kalpos vairākiem mērķiem: Peldēšanas treniņu baseins ar 4 

celiņiem; Niršanas treniņu baseins līdz 6 m dziļumam; Dažāda veida 

glābšanas un evakuācijas pasākumu trenažieris; Kā arī citu jūraskolas 

mācību posmu praktisko treniņu vietas. Baseinu arī plāno aprīkot ar viļņu 

ģenerācijas iekārtu, vēja ģenerātoru, lietus ģenerātoru, kā arī skaņas, 

gaismas un miglas veidojošās iekārtas, tādejādi radot treņiņu apstākļus, 

kas ir maksimāli tuvināti dabiskajiem

Tiks izveidots praktisko apmācību centrs, kur tiks nodrošināta teorētisko un 

praktisko iemaņu apguve, lai pilnvērtīgāk apgūtu studiju programmas un 

paaugstinātu atbilstošu profesionālo kompetenci. Mācību centra mērķis - turpināt 

jūrniecības profesiju pārstāvju tālākizglītību saskaņā ar IMO prasībām un 

rekomendācijām. Šāda centra izveide palīdzēs koledžai piesaistīt vairāk studēt 

gribētāju un nodrošinās kvalitatīvāku apmācību.

2021.; 2022.; 2023.; 

2024.; 2025.; 2026.; 

2027.

Plānots/

sagatavošanā 

7 500 000 7 500 000 ES fondi, 

Valsts budžets

- Pr_185

Pr_186

Pr_188

Pr_189

1. 1.1. 1.1.6.

160 I Pr_188 Energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā, 

pr.nr. 4.2.1.2./18/I/017

Liepājas jūrniecības 

koledža

1. Logu un durvju nomaiņa.

2. Jumta un sienas siltināšanas darbi, atbilstoši ēkas daļai

3. Ventilācijas sistēmas izbūve (daļēji).

4. Apkures sistēmas rekonstrukcija.

Mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti LJK vecajā mācību korpusā, kas ļaus 

samazināt CO² emisiju. Tiks panākts enerģijas ietaupījums, kā arī tiks uzlabota 

ēkas funkcionālā kvalitāte un samazināsies ēkas nolietošanas ātrums.

2019.; 2020.; 2021.; 

2022.

Realizācijā 1 321 678,96 euro, kas 

ietver ERAF finansējumu 

962 548,50 euro un 

valsts budžeta 

finansējumu 169 861,50 

euro. 

Neattiecināmās 

izmaksas 

189 268,96 euro apmērā 

tiks segtas no Liepājas 

Jūrniecības koledžas 

finanšu līdzekļiem.

962 548,50 euro 

(ERAF 

finansējums)

169 861,50 euro 

(un valsts budžeta 

finansējums)

ERAF,

Valsts finansējums,

Liepājas Jūrniecības 

koledžas finansējums

- Pr_185

Pr_186

Pr_187

Pr_189

1. 1.1. 1.1.6.

161 I Pr_189 Liepājas Jūrniecības koledžas mācību 

centra infrastruktūras uzlabošana

Liepājas jūrniecības 

koledža

Mūžizglītības nodaļas laboratorijas ēkas telpu pārbūve. Motoru darbnīcas 

pārbūve, izveidojot divstāvu ēku ar moderniem uzskates materiāliem un 

darbojošiem dzinējiem. LJK ēkas iekštelpu modernizācija (renovācija, 

atjaunošana). Pieguļošās teritorijas labiekārtošana.

Funkcionāla un droša mācību vide. 2021.; 2022.; 2023.; 

2024.; 2025.; 2026.; 

2027.

Plānots/

sagatavošanā 

1 750 000 1 750 000 ERAF,

Valsts finansējums,

Liepājas Jūrniecības 

koledžas finansējums

- Pr_185

Pr_186

Pr_188

Pr_189

1. 1.1. 1.1.6.

162 I Pr_190 Studentu un pasniedzēju mobilitāte Liepājas jūrniecības 

koledža

Pieredzes apmaiņas braucieni, prakse un kvalifikācijas celšana. Tiks uzlabotas svešvalodas zināšanas, iepazītas jaunas kultūras, būs iespēja 

uzzināt un ieviest jaunas mācību metodes, tiks veicināta sadarbība ar ārvalstu 

skolām un uzņēmumiem, tiks paaugstināts kompetence un kvalifikācijas līmenis.

Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

200 000 ERASMUS+ - Pr_209 1. 1.1. 1.1.6.

163 I Pr_191 Komerciālo ūdenslīdēju kursi Liepājas Jūrniecības 

koledža

1. Nodrošināt jaunus kursus.

2. Pilnveidot studiju programmu.

3. Nodrošināt audzēkņiem praktiskās apmācības.

Tiks sniegta iespēja apgūt ūdenslīdēju kursus, kur tiks apgūtas nepieciešamās 

zināšanas un iemaņas zemūdens darbu veikšanā. 

Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

500 000 ERAF, ESF - - 1. 1.1. 1.1.6.

164 X Pr_192 Mācību kuģa iegāde Liepājas Jūrniecības 

koledža

Nodrošināt praktikantiem iespēju braukt iekšējos ūdeņos un izpildīt krasta 

apmācības programmu.

Tiks iegūtas praktiskas iemaņas izpildot krasta apmācības programmu iekšējos 

ūdeņos. Jūrniecības jomā ir svarīgi gūt pēc iespējas vairāk praktiskas iemaņas, lai 

topošie jūrnieki būtu konkurētspējīgi darba tirgū.

Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

3 000 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- - 1. 1.1. 1.1.6.

165 I Pr_193 Karjeras centra izveide PIKC "Liepājas Valsts 

tehnikums" sadarbībā 

ar Liepājas izglītības 

pārvaldi

Izveidots Karjeras izvēles centrs, kurā konsultācijas par karjeras izvēli 

saņem pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēni, skolu karjeras konsultanti, 

skolotāji. 

Mērķis - sniegt informāciju par karjeras izvēles iespējām, darba tirgū 

pieprasītām profesijām, piemērotību izvēlētajai profesijai.

Izveidots Karjeras izvēles centrs. Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

15 000 ESF/Valsts - Pr_194

Pr_195

1. 1.1. 1.1.2.

1.1.5.

1.1.6.

166 I Pr_195 Profesionālās izglītības kompetences 

centra „Liepājas Valsts tehnikums” 

infrastruktūras attīstības projekts 

4.kārta

PIKC „Liepājas valsts 

tehnikums”

1. Rekonstruēta PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” dienesta viesnīca 

Vānes ielā 4A.

2. Rekonstruēts sporta laukums Ventspils ielā 51. 

Projekta īstenošanas rezultātā veikta pilna PIKC LVT modernizācija atbalstāmajās 

nozarēs.

Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

1 873 913 1 873 913 ERAF/ Valsts - Pr_193

Pr_194

Pr_196

Pr_197

1. 1.1. 1.1.6.

167 I Pr_196 Profesionālās izglītības satura pilnveide 

(darba vidē balstītas mācības, 

novērtēšanas materiāls, metodika, 

mācību līdzekļi)

PIKC „Liepājas valsts 

tehnikums”

1. Uzlabots un pilnveidots mācību saturs. 

2. Mācību procesā ieviesti jauni mācību un metodiskie līdzekļi.

1. Uzlabots un pilnveidots mācību saturs. 

2. Mācību procesā ieviesti jauni mācību un metodiskie līdzekļi.

Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

126 000 ESF/ ERAF /Valsts - Pr_197 1. 1.1. 1.1.6.

168 I Pr_197 Profesionālajā izglītībā iesaistīto 

pedagogu un prakšu vadītāju 

kompetenču pilnveide

PIKC „Liepājas valsts 

tehnikums”

Kvalifikāciju paaugstinājuši profesionālajā izglītībā iesaistītie pedagogi un 

prakšu vadītāji.

Kvalifikāciju paaugstinājuši profesionālajā izglītībā iesaistītie pedagogi un prakšu 

vadītāji.

Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

55 000 ESF - Pr_196 1. 1.1. 1.1.6.



Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

169 Pr_198 Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina 

profesionālās kompetences centra 

(PIKC) izveide, 1.kārta

PIKC "Liepājas 

mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskola"

Infrastruktūras izveide un sakārtošana, tai skaitā - sporta infrastruktūras 

izveide un aprīkojuma iegāde Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina PIKC 

kvalitatīvai darbības nodrošināšanai

Izveidots, aprīkots un modernizēts Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina PIKC 2017.; 2018.; 2019.; 

2020.

Realizācijā 2 129 619 2 129 619 ERAF/Valsts  - Pr_199

Pr_200

Pr_201

Pr_242

1. 1.1. 1.1.6.

170 I Pr_199 Profesionālās izglītības satura pilnveide 

(darba vidē balstītas mācības, 

novērtēšanas materiāls, metodika, 

mācību līdzekļi)

PIKC "Liepājas 

mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskola"

1. Uzlabots un pilnveidots mācību saturs. 

2. Mācību procesā ieviesti jauni mācību un metodiskie līdzekļi.

1. Uzlabots un pilnveidots mācību saturs. 

2. Mācību procesā ieviesti jauni mācību un metodiskie līdzekļi.

Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

30 000 ESF/Valsts - Pr_198

Pr_200

Pr_201

1. 1.1. 1.1.6.

171 I Pr_200 Profesionālajā izglītībā iesaistīto 

pedagogu un prakšu vadītāju 

kompetenču pilnveide

PIKC "Liepājas 

mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskola"

Kvalifikāciju paaugstinājuši profesionālajā izglītībā iesaistītie pedagogi un 

prakšu vadītāji.

Kvalifikāciju paaugstinājuši profesionālajā izglītībā iesaistītie pedagogi un prakšu 

vadītāji.

Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

30 000 ESF/Valsts - Pr_198

Pr_199

Pr_201

1. 1.1. 1.1.6.

172 I Pr_201 Karjeras atbalsts  mūzikas, mākslas un 

dizaina PIKC audzēkņiem

PIKC "Liepājas 

mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskola"

Karjeras izglītības atbalsta pasākumu īstenošana, tai skaitā - metodisko un 

informatīvo materiālu izstrāde, karjeras konsultācijas u.c.

1. Īstenoti karjeras atbalsta pasākumi, nodrošinātas konsultācijas.

2. Izstrādāti metodiskie un informatīvie materiāli.

Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

10 000 ESF/Valsts - Pr_198

Pr_199

Pr_200

1. 1.1. 1.1.6.

173 I Pr_202 Vieglatlētikas manēžas būvniecība pie 

Liepājas 5.vidusskolas kā skolas sporta 

bāze izglītības programmas realizācijai

SIA "Liepājas 

olimpiskais centrs"; 

Sporta pārvalde; 

Attīstības pārvalde

Vieglatlētikas manēžas būvniecība pie Liepājas 5.vidusskolas. Tiek nodrošinātas iespējas Liepājas 5 vidusskolas sporta stundu realizācijai, kā arī 

iespēja realizēt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vieglatlētikas, 

florbola un volejbolā. 

2016.; 2017.; 2018. Pabeigts 7 378 668 3 585 625 Valsts/Pašvaldība - Pr_28 1. 1.1.;

1.3.

1.1.4.;

1.3.4.

174 I Pr_203 Cietuma būvniecība Tieslietu ministrija 1. Jauna cietuma izbūve.

2. Nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana.

Eiropas prasībām atbilstošs un modernizēts cietums. Informācija nav 

sniegta

Plānots/

sagatavošanā

79 000 000 - Valsts - - 3. 3.1. 3.1.4.

175 Pr_205 Dienvidkurzemes piekrastes mantojums 

cauri gadsimtiem (3.daļa|)

Liepājas 

Sv.Trīsvienības 

baznīcas 

atjaunošanas fonds

1. Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošana.

2. Torņa atjaunošana.

3. Smilšakmens portālu un skulptūru atjaunošana.

1. Atjaunots valsts nozīmes kultūras piemineklis, nodrošināta kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana, starptautiskā atpazīstamība un nozīmība.

2. Jaunradīts tūrisma objekts.

3. Tūristu plūsmas un nakšņotāju skaita pieaugums.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 1 176 471 1 000 000 ERAF/ Valsts/ Pašvaldības/ 

atjaunošanas fonds

- Pr_247

Pr_239

2. 2.2. 2.2.1.

176 X Pr_206 NVO pamatdarbības stiprināšana NVO NVO kapacitātes stiprināšana. Apmācīti biedrību/ fondu/ nodibinājumu dalībnieki. Šī projekta ideja paredzēja 

pasākumus 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kas vērsti uz NVO kapacitātes 

stiprināšanu. ESF, SIF un citus fondu izsludinātajos projektu konkursos NVO startē 

individuāli bez pašvaldības iesaistes, tādēļ nav datu par to, cik NVO ir startējuši un 

piesaistījuši finansējumu savas darbības nodrošināšanai, t.sk. kapacitātes 

stiprināšanai, kas paredz dalībnieku apmācību.

2014.; 2015.; 2016.; 

2017.; 2018.; 2019.; 

2020.

Plānots 30 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS.

LAT - LIT

- Pr_219 1. 1.4. 1.4.2.

177 X Pr_207 Starptautiskā bērnu invalīdu 

rehabilitācijas centra „Vanadzēns” 

izveide un kvalitatīvu pakalpojumu 

nodrošināšana 

Biedrība „Dižvanagi” Būvniecība.

"Brīvdienu mājas" un pakalpojumu izveide bērniem ar īpašām vajadzībām.

Izveidots starptautisks bērnu invalīdu rehabilitācijas centrs. Biedrība "Dižvanagi" 

2014.-2020.gada plānošanas periodā ir izveidojusi Baltijas rehabilitācijas centru, 

kas atrodas Krišjāņa Barona ielā 14, Liepājā. Centrs izveidots par biedrības 

piesaistītajiem līdzekļiem (ziedojumi, peļņa). 2014.gada projekta ideja ir īstenota, 

bet ar citu nosaukumu. 

2014.; 2015.; 2016.; 

2017.; 2018.; 2019.; 

2020.

Plānots 500 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

LAT-LIT

- Pr_122 1. 1.2. 1.2.3.

178 Pr_208 Dienesta viesnīcas energoefektivitātes 

pasākumi Cietokšņa ielā 2, Liepājā

Liepājas Jūrniecības 

koledža

Vienkāršota renovācija Dienesta viesnīcā - logu un durvju nomaiņa, 

siltināšanas darbi.

Dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, kas  ļaus būtiski 

ietekmēt enerģijas patēriņa ietaupījumu. Tiks uzlabota ēkas funkcionālā kvalitāte, 

samazināsies ēkas uzturēšanas izmaksas, palēlināsies ēkas nolietošana.

Informācija nav 

sniegta

Realizācijā 372 489,14 KPFI MK noteikumi Nr.559 - Pr_185 1. 1.1. 1.1.6.

179 Pr_209 LJK audzēkņu prakse Portugālē Liepājas Jūrniecības 

koledža

9 jūrskolas audzēkņu prakse Portugālē. 1. Audzēkņiem tiks uzlabotas angļu valodas zināšanas, komunikācijas prasmes, 

spēja strādāt komandā. 

2. Tiks nostiprināta patstāvība, uzlabota kompetence, pilnveidota profesionālā 

izaugsme.

3. Tiks iepazītas jaunas kultūras un iegūti jauni ārvalstu draugi. 

4. Iegūtās prasmes un praktiskās iemaņas veicinās audzēkņu mobilitāti, kas 

palīdzēs brīvi pielāgoties un konkurēt darba tirgū.

Informācija nav 

sniegta

Realizācijā 61 254,00 Eiropas Komisija 

ERASMUS+ programma

- Pr_190 1. 1.1. 1.1.6.

180 Pr_210 LLV-386 Establishment of Knowledge 

and E-services centers for seafarers at 

LMA and LMC/KEC

Liepājas Jūrniecības 

koledža/ Klaipēdas 

Jūras Akadēmija

1. Zināšanu un e-pakalpojuma centra izveide, ar kuru palīdzību tiks 

piedāvātas e-mācību iespējas (grāmatu pieejamība elektroniskā veidā, 

metodiskie materiāli). 

2. Nostiprināsies sadarbība starp abām izglītības iestādēm un tiks uzlabota 

pasniedzēju kompetence e-mācību materiālu izveidē, kuri tiks integrēti 

mācību procesā.

Izveidots e-pakalpojumu centrs. Informācija nav 

sniegta

Realizācijā 108 859,70 Eiropas teritoriālā sadarbība 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programma 

2007.-20013.gadam

- - 1. 1.1. 1.1.6.

181 Pr_211 Liepājas Jūrniecības koledžas mācību 

ēkas (piebūves) 

renovācija/rekonstrukcija

Liepājas Jūrniecības 

koledža

1. Logu un durvju nomaiņa.

2. Jumta un sienas siltināšanas darbi.

3. Ventilācijas sistēmas izbūve.

4. Apkures sitēmas rekonstrukcija.

5. Apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija.

1. Tiks paaugstināta energoefektivitāte LJK jaunajā mācību korpusā, kas ļaus 

samazināt CO² emisiju. 

2. Tiks panākts enerģijas ieteupījums, kā arī tiks uzlabota ēkas funkcionālā 

kvalitāte un samazināsies ēkas nolietošanas ātrums.

Informācija nav 

sniegta

Realizācijā 678437,95 Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta 

2009.–2014. gada perioda 

programmas "Nacionālā 

klimata politika" atklātajā 

projekta konkursā 

"Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo 

energoresursu tehnoloģiju 

un inovatīvu emisiju 

samazinošu tehnoloģiju 

attīstība"

- Pr_188 1. 1.1. 1.1.6.

182 Pr_212 Elektromobilis pētniecības nolūkiem Liepājas Universitāte Elektromobiļa iegāde pētniecības nolūkiem. Iegādāti elektromobīļi. 2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 25 296 KPFI - - 1. 1.1. 1.1.7.

183 Pr_214 Garnizona kapsētas attīstība 

(tiek realizēts pa kārtām)

Kapsētu pārvalde 1. Kapsētas rekonstrukcija atlikušajām kārtām.

2. Kapličas būvniecība. 

Veikta kapsētas rekonstrukcija, tai skaitā izbūvēta kapliča. 2019.; 2020. Realizācijā 700 000 Pašvaldības finansējums - Pr_99 2. 2.1. 2.1.6.

184 Pr_229 STACIONĀRĀ veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana SIA 

„Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot 

veselības pakalpojumu kvalitāti un 

paaugstinot izmaksu efektivitāti” 2. 

kārta

SIA „Liepājas 

Reģionālā slimnīca"

Projekta mērķis: uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, izmaksu 

efektivitāti un pieejamību Liepājas pilsētas un reģiona iedzīvotājiem, 

nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, racionālāku telpu izmantošanu un 

sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem 

un personālam.

Rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošana: 

1.stāvā rekonstruēt Diagnostikas nodaļu;

2.stāvā rekonstruēt invazīvās radioloģijas (angiogrāfa/angioplastijas 

kabinetu);

2.stāvā rekonstruēt reanimācijas (intensīvās terapijas) nodaļu 

2.stāvā rekonstruēt dzemdību nodaļu (dzemdību zāles) 

2.stāvā rekonstruēt dzemdību un pēcdzemdību nodaļu (pēcdzemdību 

palātas) 

Rekonstrukcijas 4.kārtas īstenošana 

Galvenā korpusa 3.-12.stāva rietumu spārna rekonstrukcija. 

Rekonstrukcijas darbi tiks veikti 10 stāvos tipveida nodaļās, kurās tiks 

izvietotas 10 stacionāra nodaļas.

Netiešie:

1) Izstrādāts būvprojekts

2) Veikta būvprojekta ekspertīze

3) Veikti autoruzraudzība

4) Veikta būvuzraudzība

5) Nodrošināti publicitātes pasākumi

Tiešie:

6) Pārbūvēta telpu grupa saskaņā ar būvprojekta risinājumu -1 objekts

7) Piegādātās un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas - 7 vienības

8) Aprīkotas telpas ar nepieciešamo aprīkojumu - 1 objekts

Iznākuma rādītāji 

1) Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības 

aprūpes pakalpojumu sniegšanai (1 iestāde)

2) Iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi 

(250 897 iedzīvotāji)

2014. Pabeigts 13 212 631 ERAF/ Valsts - Pr_176 1. 1.2. 1.2.2.



Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

185 Pr_230 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Liepājas 

reģionālās slimnīcas galvenajā korpusā, 

Slimnīcas iela 25, Liepāja

SIA „Liepājas 

Reģionālā slimnīca"

Uzlabota energoefektivitāte slimnīcas galvenajam korpusam:

1. siltināta fasāde;

2. nomainītas logu stiklu paketes;

3. izbūvēts alternatīvās elektroenerģijas padeves avots - saules paneļi.

2014. Pabeigts 1 200 390 680 591 KPFI/Liepājas reģionālā 

slimnīca

- Pr_176 1. 1.2. 1.2.2.

186 Pr_231 „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā 

tūrisma elements Latvijā un Igaunijā”  

jeb „Riverway”

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma 

attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju Programmas teritorijā 

Liepājā: 

1. Cietokšņa kanāla un krasta attīrīšana no kokiem, krūmiem un kritalām.

2. Vienas jaunas atpūtas vietas izveidošana un divu atpūtas vietu 

atjaunošana.

3. Informācijas stendu un informācijas zīmju uzstādīšana. 

1. Iztīrīts cietokšņa kanāls un krasts 8km garumā.

2. Iekārtotas 3 atpūtas vietas.

3. Uzstādīti 2 informācijas stendi un divas informācijas zīmes. 

Informācija nav 

sniegta

Pabeigts 34 719 ERAF/Valsts - - 2. 2.1.;

2.2.

2.1.2.;

2.2.4.

187 Pr_232 Energoefektivitātes paaugstināšana 

Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu 

ielā 5, Liepājā 

Attīstības pārvalde Ēkas Peldu ielas 5, Liepājā pārbūve. Primārās enerģijas gada patēriņa un siltumnīcefekta gāzu samazinājums. 2016.; 2017.; 2018.; 

2019.; 2020.; 2021.

Realizācijā 5 476 906.68 2 000 521 ERAF/valsts/Pašvaldība

SAM 4.2.2.

Jā Pr_18

Pr_20

Pr_97

Pr_99

Pr_98

Pr_101

1. 1.4. 1.4.1.

188 Pr_233 Energoefektivitātes paaugstināšana 

atpūtas kompleksā "Draudzība".

Attīstības pārvalde Veicot ēkas energoefektivitātes pasākumus, tiek nodrošināta efektīva 

pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošana pašvaldības funkciju 

realizēšana.                                                           

1. Veikta energosertifikācija. 

2. Samazināts primārās enerģijas patēriņš gadā, samazinot pašvaldības 

izdevumus.

2021. Plānots/

sagatavošanā

280 000 238 000 ERAF/pašvaldība  - Pr_140 1. 1.2.;

1.3.

1.2.1.;

1.3.4.

189 Pr_234 Piejūras degradēto teritoriju 

revitalizācija un uzņēmējdarbības 

pamatinfrastruktūras izveide kūrorta 

objektos Liepājā

Attīstības pārvalde Piejūras degradētās kūrorta teritorijas revitalizācija un publiskās 

infrastruktūras nodrošināšana. SPA, atveseļošanās viesnīcas ēkas kā 

vienota kompleksa būvniecība. Piejūras degradētās kūrorta teritorijas ielu 

pārbūve.

Revitalizēta degradēta teritorija - uzņēmējdarbības vajadzībām nepieciešamā 

publiskā infrastruktūra, radītas jaunas darba vietas un piesaistītas nefinanšu 

investīcijas.

2020.; 2021.; 2022.; 

2023.

Plānots/

sagatavošanā

4 665 828 3 965 953 ERAF/Pašvaldības/

Valsts

SAM 5.6.2.

Jā Pr_78

Pr_159

Pr_235

Pr_244

3. 3.2. 3.2.1.

190 Pr_235 Degradēto teritoriju revitalizācija un  

uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 

izveide kūrorta zonā Liepājā 

Attīstības pārvalde Piejūras degradēto teritoriju revitalizācija un publiskās uzņēmējdarbības 

pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā.

Revitalizēta degradētā piejūras teritorija, radītas jaunas darba vietas un 

piesaistītas nefinanšu investīcijas.

2020.; 2021.; 2022.; 

2023.

Plānots/

sagatavošanā

3 829 189 3 254 811 ERAF/Pašvaldības/

Valsts

SAM 5.6.2.

Jā Pr_78

Pr_159

Pr_234

Pr_235.1.

Pr_244

Pr_247

3. 3.2. 3.2.1.

191 Pr_235.1 Degradēto teritoriju revitalizācija un 

uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 

izveide kūrorta zonā, Liepājā, 1.kārta

Attīstības pārvalde Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam, 

Liepājā.

Revitalizēta degradēta teritorija - uzņēmējdarbības vajadzībām nepieciešamā 

publiskā infrastruktūra, radītas jaunas darba vietas un piesaistītas nefinanšu 

investīcijas.

2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.

Realizācijā 1 037 295.49 881 701.17 Pašvaldība

Valsts

ES fondi

SAM 5.6.2.

Jā Pr_78

Pr_244

Pr_159

Pr_234

Pr_247

3. 3.2. 3.2.1.

192 Pr_235.2 Degradēto teritoriju revitalizācija un 

uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 

izveide kūrorta zonā, Liepājā, 2.kārta

Attīstības pārvalde Roņu ielas pārbūve, Liepājā Revitalizēta degradēta teritorija - uzņēmējdarbības vajadzībām nepieciešamā 

publiskā infrastruktūra, radītas jaunas darba vietas un piesaistītas nefinanšu 

investīcijas 850 000 eur.

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.

Realizācijā 1 159 712.62 914 368.02 ERAF/Pašvaldības/

Valsts

SAM 5.6.2.

jā Pr_235

Pr_235.1

Pr_78

Pr_234

Pr_244

Pr_247

Pr_159

3. 3.2. 3.2.1.

193 Pr_235.3 Degradēto teritoriju revitalizācija un 

uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 

izveide kūrorta zonā, Liepājā, 3.kārta

Attīstības pārvalde Ēkas izbūve pirmskolas izglītības funkciju nodrošināšania un Liedaga ielas 

pārbūve.

Revitalizēta degradēta teritorija - 0,50 ha,  uzņēmējdarbības vajadzībām 

nepieciešamā publiskā infrastruktūra, radītas jaunas darba vietas un piesaistītas 

nefinanšu investīcijas.

2019.; 2020.; 2021.; 

2022.; 2023.

Realizācijā 3 847 047.10 3 139 675.15 ERAF/Pašvaldības/

Valsts

SAM 5.6.2.

jā Pr_78

Pr_159

Pr_234

Pr.235.1.

Pr_244

Pr_247

1. 2. 2.1.; 

1.1.

2.1.5.; 

1.1.1.

194 Pr_235.4 Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu 

ielā

Attīstības pārvalde 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. 

2020.; 2021. Realizācijā 299 558.60  212 500.00 EJZF/Pašvaldība  - Pr_235

Pr_235.1

Pr_235.2

Pr_78

Pr_234

Pr_244

Pr_247

Pr_159

2. 2.1.

2.2.

2.1.2.

2.2.1.

195 Pr_237 Brīvdabas atpūtas infrastruktūras 

izveide Zirgu salā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Izveidot Veselības taku ar labiekārtotām atpūtas vietām un informatīviem 

stendiem.

Izveidota Veselības taka 519 m garumā. 2021. Plānots/

sagatavošanā

187 099 159 034 ERAF/pašvaldības Est-Lat 

Progrmma 

 -  - 2. 2.1.

2.2.

2.1.2.

2.2.1.

2.2.3.

196 Pr_238 Meliorācijas sistēmu pārbūve no 

zemesgabala Lībiešu ielā 21/25 līdz 

Cietokšņu kanālam, Liepājā

Attīstības pārvalde, 

Komunālā pārvalde

Uzlabot infratruktūru meža ražības paaugstināšanas, audzes veselības un 

kokmateriālu kvalitātes uzlabošanai, saglabājot un uzlabojot meža 

ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko 

daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī 

mežsamniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

1. Atjaunota meliorācijas sistēma 3,14 km garumā:

14. novembra bulvāris 88/98,

Lībiešu iela 14,

Lībiešu iela 21/25.

2. Atjaunotas meliorācijas sistēmas savienojošās ceļu caurtekas zem 14. 

novembra bulvāra 56 m garumā.

2021. Plānots/

sagatavošanā

113 182 63 558 ERAF (LAP)/ Pašvaldība - Pr_144

Pr_153

Pr_154

2. 2.1. 2.1.6.

197 Pr_239 Dienvidkurzemes piekrastes mantojums 

cauri gadsimtiem (1.daļa)

Kultūras pārvalde; 

Attīstības pārvalde;  

SIA "Liepājas 

Latviešu biedrības 

nams";

Liepājas muzejs

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.

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.  

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 1 882 353 1 600 000 ERAF/Valsts/Pašvaldība

SAM 5.5.1.

 - Pr_13

Pr_49

Pr_247

Nr_205

1.;

2.

1.3.;

2.2.

1.3.2.;

1.3.3.;

2.2.1.

198 Pr_239.1 Kungu ielas radošā kvartāla attīstības 

3.kārta

Kultūras pārvalde

Attīstības pārvalde

SIA "Liepājas latviešu 

biedrības nams"

Kungu kvartālā esošās saimniecības ēkas, garāžu (lit.004) pārbūve par 

administratīvo ēku, lai noslēgtu Kungu kvartāla atjaunošanu.

Pārbūvētas saimniecības ēkas (lit.004) par administratīvo ēku. 2020.; 2021. Plānots 700 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

 - Pr_13

Pr_239

1.

2.

1.3.

2.2.

1.3.2.

1.3.3.

2.2.1.

199 Pr_240 Radošo industriju attīstība, veicinot 

kultūrā un radošumā balstītu 

uzņēmējdarbību

Kultūras pārvalde Radošo industriju centra 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.

Nodrošināts radošos industriju centra aprīkojums:  protipēšanas laboratorija 

(modes studija, video-audio studija, eksperimentālās ražošanas studija) un 

dažādas tehnoloģijas, mēbeles, atskaņošanas un apgaismošanas iekārtas, 

datortehnika un ēdināšanas zonas aprīkojums.

2019. Plānots/

sagatavošanā

500 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 

 - Pr_13

Pr_56

Pr_110

3. 3.2. 3.2.2.

200 Pr_241 Jūras virsnieku sapulču ēkas 

atjaunošana

Aizsardzības 

minstrija; 

pašvaldība

Atjaunot un sakārtot ēkas infrastruktūru. Atjaunota Virsnieku nama ēka. Informācija nav 

sniegta

Realizācijā 2 500 000 Emisijas kvotu izsolīšanas 

instruments/valsts budžets

- Pr-164

Pr_144

Pr_246

2. 2.2. 2.2.1.



Nr.

p.k.
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saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 
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Realizācijā

Pabeigts
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(euro )
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Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 
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prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

201 X Pr_242 Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina 

profesionālās kompetences centra 

(PIKC) izveide, 2.kārta

PIKC "Liepājas 

mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskola"

Infrastruktūras izveide un sakārtošana, tai skaitā - sporta infrastruktūras 

izveide un aprīkojuma iegāde Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina PIKC 

kvalitatīvai darbības nodrošināšanai.

Izveidots, aprīkots un modernizēts Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina PIKC. 2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 2 370 381 2 370 381 ERAF/Valsts - Pr_199

Pr_200

Pr_202

Pr_198

2. 1.1. 1.1.6.

202 Pr_243 Slēgtie tenisa korti un teritorijas 

labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā

Sporta pārvalde;

Attīstības pārvalde

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.

2018.; 2019. Pabeigts 8 116 231 4 538 423 IZM/pašvaldība  - Pr_21

Pr_139

Pr_202

Pr_291

1. 1.1.;

1.3.

1.1.4.;

1.3.4.

203 Pr_244 Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, 

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā

Attīstības pārvalde Vētru ielas pārbūve. Revitalizēta degradēta teritorija - uzņēmējdarbības vajadzībām nepieciešamā 

publiskā infrastruktūra, radītas jaunas darba vietas un piesaistītas nefinanšu 

investīcijas.

2015.; 2016.; 2017.; 

2018.; 2019.; 2020.

Realizācijā 497 560.14 422 926.12 ERAF/Pašvaldības/

privāts

SAM 5.6.2.

Jā Pr_78

Pr_234

Pr_235

3. 3.2. 3.2.1.

204 Pr_244.1 Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, 

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 

2.kārta 

Attīstības pārvalde 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.

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.

Realizācijā 1 004 067.49 853457.35 ERAF/Pašvaldības/valsts

SAM 5.6.2.

Jā Pr_78

Pr_234

Pr_235

PR_244

3. 3.1. 3.1.4.

205 Pr_245 Jūrniecības muzeja ekspozīcijas izveide Kultūras pārvalde; 

Attīstības pārvalde;

Liepājas muzejs

Izveidot interaktīvu muzeja ekspozīciju. Izveidota interaktīva muzeja ekspozīcija. 2019.; 2020.; 2021. Plānots 444 444 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

- Pr_63 1. 1.3. 1.3.2.

206 Pr_246 Jaunu vides dizaina objektu izveide 

Karostā

Attīstības pārvalde; 

SIA "LRTIB"

Skatu binokļu izveide Karostā, kas ļauj apūkot šo Liepājas vietu senatnē. 1. Izveidots jauns tūrisma pakalpojums.

2. Izveidoti Skatu binokļi.

3. Izveidots interaktīvs Karostas 3 D hologrāfisks modelis.

Informācija nav 

sniegta

Plānots/

sagatavošanā

172 500 150 000 LAT - LIT  - Pr_161

Pr_150

Pr_159

Pr_241

Pr_164

2. 2.2. 2.2.1.

207 Pr_247 Dienvidkurzemes piekrastes mantojums 

cauri gadsimtiem (2.daļa)

Attīstības pārvalde; 

Kultūras pārvalde

Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas 

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

1. Attīstīta un pilnveidota Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas 

pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijas daļa - koncertdārza "Pūt, vējiņi!" teritorija.

2. Jaunradīts un attīstīts vismaz 1 pakalpojums.

3. Tūristu plūsmas pieaugums - Apmeklētāju skaita pieaugums koncertdārzā "Pūt, 

vējiņi!".

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 941 176 800 000 ERAF/Valsts/Pašvaldība

SAM 5.5.1.

 - Pr_235

Pr_159

Pr_239

1.; 2. 1.3.;

2.2.

1.3.2.; 

1.3.3.;

2.2.1.

208 Pr_248 Dabas taku izveide Zirgu salā Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1. Būvprojekta dokumentācijas sagatavošana.

2. Dabas taku un atpūtas vietu izveide Zirgu salā.

Tiek izveidota dabas taka 826 m Zirgu salā, lai veicinātu iedzīvotāju aktīvu 

dzīvesveidu un izpratni par Liepājas ezerā esošajām dabas vērtībām.

2018. Pabeigts 324 819 116 150 ERAF /Liepājas pilsētas 

pašvaldība

 - Pr_141

Pr_182

Pr_237

1.,

2.

1.2.; 

2.1., 

2.2.

1.2.1., 

2.1.2.;

2.2.3.

209 Pr_249 Vēsturiski piesārņotas vietas - Liepājas 

ostas Karostas kanāla - attīrīšana.

2.kārta

LSEZ Attīrīt vēsturiski piesārņotās vietas Karostas kanālā. Attīrīts Liepājas ostas Karostas kanāls. 2018.; 2019.; 2020. Plānots/

sagatavošanā

6 000 000 4 500 000 Eiropas Ekonomiskā 

zona/Norvēģijas finanšu 

instruments

 - Pr_88

Pr_89

Pr_87

3.

2

3.1.

2.1.

3.1.5.

2.1.3.

210 Pr_250 Energoefektivitātes paaugstināšana 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā

Izglītības pārvalde; 

Attīstības pārvalde

Pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā ēkas 

pārbūve.

Primārās enerģijas gada patēriņa un siltumnīcefekta gāzu samazinājums. 2018. Pabeigts 507 264.78 379 941 ERAF/pašvaldība/valsts

SAM 4.2.2.

Jā Pr_29

Pr_32

1.

2.

2.1.

1.1.

2.1.5.

1.1.1.

211 Pr_251 Liepājas reģionālās slimnīcas 

energoefektivitātes uzlabošana (2.kārta)

SIA „Liepājas 

Reģionālā slimnīca"

Slimnīcas divstāvu un trīsstāvu korpusu fasādes (~ 5900m2) un jumta 

pārsegumu (~8000 m2) siltināšana:

1) B korpuss - Operāciju bloks 

2) D korpss - Infekcijas

3) G korpuss - Ēdināšnas bloks, administrācija

4) V korpuss  - Aptieka, Fizikālā terapija

1. Uzlabota energoefektivitāte. 

2. Siltināta fasēde, siltināts jumta pārsegums.

2020.; 2021.; 2022. Plānots/

sagatavošanā

1 000 000 ERAF/valsts/

pašvaldība/LRS

 - Pr_176

Pr_230

1. 1.2. 1.2.2.

212 Pr_252 Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas 

pilnveide aprobējot sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu finansēšanas 

mehānismus un atbalsta personas 

pakalpojuma ieviešanas mehānismu

Sociālais dienests Piedalīties sociālo darbinieku apmācībās, un izmēģinājumprojektos 

atbalsta personas pakalpojuma ieviešanā un sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu finansēšanas individuālās pieejas mehānismu izstrādē un 

ieviešanā bērniem invalīdiem ar funkcionāliem traucējumiem un 

pieaugušām personāma ar garīga rakstura traucējumiem.

Dalība pilotprojektos, kur izmēģināti sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas 

mehānismi un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas un finansēšanas 

mehānismi , pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem 

invalīdiem ar funkcionāliem traucējumiem.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 238 875 238 875 ESF/Valsts (9.2.2.2. 

Soc.dienests caur LM, kā 

labuma guvējs)

 - Pr_119 1. 1.2. 1.2.3.

213 Pr_254 Zvejniekiem nepieciešamās 

infrastruktūras pilnveidošana Liepājas 

ostā.

LSEZ Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana (piebraucamo 

ceļu pārbūve, inženiertīklu izbuve) Vecās ostmal;a,  posmā no Uliha ielas 

līdz Celtnieku ielai.

1. Jauns brauktuves segums.

2. Piegulošās teritorijas labiekārtošana.

3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve.

4. Apgaismojuma izbūve.

2018. Realizācijā 730 000 645 000 Eiropas jūrlietu un 

zivsaimniecības fonds/

pašvaldība/LSEZ

 - Pr_87

Pr_88

3. 3.1. 3.1.5.

214 Pr_255 Publisko aktīvās atpūtas laukumu 

atjaunošana Bernātos, 1.kārta

SIA "OC Liepāja"; 

Attīstības pārvalde

Pašvaldībai  piederošajā zemesgabalā "Varavīksnītes" Bernātos, (Nīcas 

pag., Nīcas nov.):                                                             - Atjaunot un 

izveidot publiskos aktīvās atpūtas laukumus;                                                                                                    

- Uzstādīt āra trenažierus; 

- Uzstādīt/izveidot nojumi; 

- Izvietot koka solus;                                      

- Izveidot koka taku/laipu.

1. Atjaunota un uzlabota brīvpieejas sporta infrastruktūra, ierīkoti brīvdabas 

trenažieri. 

2. Labiekārtota vide aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida veicināšanai. 

3. Atjaunota nometņu infrastruktūra.

2017. Pabeigts 55 555 50 000 ELFLA/pašvaldība/

valsts

 - Pr_233

Pr_256

1. 1.2.;

1.3.

1.2.1.;

1.3.4.

215 Pr_256 Publisko aktīvās atpūtas laukumu 

atjaunošana Bernātos, 2.kārta

SIA "OC Liepāja"; 

Attīstības pārvalde

Pašvaldībai piederošajā īpašumā "Villa Alma" Bērnātos, (Nīcas pag., Nīcas 

nov.) :                                                          

1. Atjaunot/izveidot publisko sporta laukuma segumu uz Villa Alma 

pamatiem, kas būtu piemērots dažādām sporta spēlēm (rokasbumba, 

futbols, florbols, basketbols, teniss); 

2. Izveidot trepes un pandusu, lai varētu nokļūt uz laukuma (vienā laukuma 

pusē trepes, otrā – panduss); 

3. Ap laukumu izveidot norobežojošu tīklu (noņemams un uzliekams pēc 

vajadzības);                                               

4. Pārvietojamu basketbola grozu un tenisa tīklu iegāde un izvietošana.

1. Atjaunota un uzlabota brīvpieejas sporta infrastruktūra.

2. Izbūvēts apgaismojums. 

3. Labiekārtota vide aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida veicināšanai. 

4. Atjaunota nometņu infrastruktūra.

2018.; 2019. Pabeigts 55 555 50 000 ELFLA/pašvaldība/

valsts

 - Pr_233

Pr_255

1. 1.2.;

1.3.

1.2.1.;

1.3.4.

216 Pr_257 Dārza ielas 4/8 telpu remonts biznesa 

inkubatora vajadzībām

Attīstības pārvalde Telpu remonts. Renovētas telpas 538,8 m2. 2016. Pabeigts 60 000 Pašvaldības finansējums  - Pr_77

Pr_110

3. 3.1.

3.2.

3.1.1.

3.2.2.

217 Pr_258 A Scientific Support Group of the 

Activities of a European Strategic 

Energy Technology Plan

SIA „Liepājas 

tramvajs”

Veikt esošā tramvaja tīkla izpēti attiecībā uz bremzēšanas enerģijas 

uzkrāšanu un/vai atgriešanu kopējā elektrotīklā (bremzēšanas enerģijas 

rekuperācija) tādejādi samazinot tramvaja tīkla kopējās izmaksas kā arī 

CO2 izmešus.

Izpētīta bremzēšanas enerģijas rekuperācijas efektivitāte/lietderība. Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

300 000 Baltic Sea Region  -  - 2. 2.1. 2.1.7.

218 Pr_259 15.vidusskolas stadiona atjaunošana Izglītības pārvalde Stadiona projekta izstrāde un stadiona atjaunošana. Atjaunots stadions. 2020. Plānots/

sagatavošanā

200 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS

 - Pr_28

Pr_283

1. 1.1. 1.1.4.



Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

219 Pr_265 URBACT "Vital Cities" Sporta pārvalde Vital Cities  mērķis ir iesaistīt cilvēkus aktīvā un veselīgā dzīvesveidā caur 

sportu, izveidojot jaunas sporta iespējas pilsētā un sakārtojot 

infrastruktūru. Gala rezultātā katrs partneris sadarbojoties ar vietējām 

organizācijām izveido attiecīgu Rīcības plānu savā pilsētā, kā šos cilvēkus, 

jaunos veidos, iesaistīt aktīvā dzīvesveidā, koncentrējoties uz dažām 

vietām pilsētā. No URBACT puses tiks kontrolēts, apmēram pusgadu, kā 

šis plāns tiek realizēts dzīvē, kādas darbības tiek veiktas plāna īstenošanā.

1. Izveidots rīcības plāns Jūrmalas ielas galam. 

2. Sportistu galvenais centrs.

2019. Pabeigts 49 403 URBACT  -  - 1. 1.2. 1.2.1.

220 X Pr_266 LLI - 212 "I See" (Saredzi citādāk) Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Aprīkojuma/labiekārtojuma iegāde un uzstādīšana, cilvēku ar redzes 

invaliditāti iekļaujošas aktivitātes

7 taktilās kārtes, 

71 informatīvās zīmes iestādēs un organizācijās, 

4 laipas uz pludmali, 

apmācību pakalpojumi, 

video filmas izstrāde

2017.; 2018.; 2019. Pabeigts 102 322 92 090 ERAF, Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības 

programma

 -  - 1. 1.2. 1.2.3.

221 Pr_267 Civilās aizsardzības pasākumi VUGD Atpūtas infrastruktūras uzlabošana pludmalē (tematiskā plānojuma 

realizācija - Liepājas pilsētas pludmales attīstībai)

Uzlabota iedzīvotāju drošība. Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

250 000 LAT - LIT  -  - 2. 2.1. 2.1.2.

222 Pr_268 Pētījums "Reģionālā līmeņa stratēģijas 

izstrāde siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Kurzems plānošanas 

reģiona pilsētu apbūves rajonos, 

izmantojot satelītattēlus un jaunākās 

termālās auditēšanas tehnoloģijas"

Izpilddirekcija 1. Energoauditu apkopojums.

2. EeĢis rīka radīšana.

Pašvaldībai tiks sniegta pieeja projekta īstenošanas laikā sagatavotajam rīkam 

(EeĢis).

Informācija nav 

sniegta

Pabeigts 149 657 131 718 EEZ finanšu instrumenta 

programma "nacionālā 

klimata politika", VATP 

līdzfinansējums.

 -  - 3. 3.2. 3.2.3.

223 Pr_269 SEMPRE (Social Empoverment in Rural 

Areas)

Liepājas diakonijas 

centrs 

Sociālais dienests 

piedalās kā 

asociētais 

partneris

Sociālo pakalpojumu sniedzēji tiks apmācīti un iedrošināti iesaistīt gala 

lietotājus  - cilvēkus ar īpašām vajadzībām  sociālo pakalpojumu attīstībā 

un sniegšanā. 

SEMPRE partneri izmēģinās sabiedrības spēcināšanas metodes vietējā 

kontekstā, ierosinot gala lietotāju vadīt mikroprojektus un attīstīt 

uzņēmejdarbības kompetences. Procesā iegūtās zināšanas tiks apkopotas 

rokasgrāmatā, kas palīdzēs pakalpojuma sniedzējiem iesaistīt gala 

lietotājus. Tiks izdarīti secinājumi no projekta aktivitātēm  formulēti ieteikumi 

politikas veidotājiem  ar skatu uz to kā radīt izdevīgākus sociāl 

iekonomiskos apstākļus lauku reģionos. 

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests projektā iesaistās kā 

Asociētais partneris, bez līdzfinansējuma.

1. Pētījums, iesaistot Rucavas, Priekules, Grobiņas novadu pašvaldības un 

Liepājas pilsētu par cilvēku ar invaliditāti iespējām un vajadzībām. 

2. Sadarbības tīkla izveide ar pašvaldību un NVO pārstāvjiem kuri vēlas uzlabot 

cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves situāciju. 

3. Mikroprojekts, ko īstenos cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

4. Rokasgrāmatas izveide. 

5. Ceļvedis sociālo pakalpojumu sniedzējiem. 

6. Nacionālas līmeņa un starptautiskas konferences.

2016.; 2017.; 2018.; 

2019.

Pabeigts 116 350 116 350 Interreg Baltic sea region/ 

pašvaldības/valsts

Interreg Baltic Sea Region 

Programme 2014-2020 

Priority 1: ‘Capacity for 

innovation’ Specific objective 

1.3: ‘Non-technological 

innovation – to advance the 

Baltic Sea Region 

performance in non-

technological innovation 

based on increased capacity 

of innovation actors

 -  - 1. 1.2. 1.2.3.

224 Pr_270 Sievietes un bērni - pasargāti savā 

pilsētā

Biedrība "Resursu 

centrs sievietēm 

MARTA" 

Sociālas dienests 

piedalās kā 

partneris.

Starpdisciplinārās komandas pieejas ieviešana darbā ar ģimenes 

vardarbībā un cilvēktirdzniecībā cietušajiem, analīze par starpinstitucinālās 

sadarbības modeļiem Latvijā un Lietuvā.

Ģimenes vardarbībā un cilvēktirdzniecībā cietušajām sievietēm un bērniem 

pieejamo pakalpojumu pieejamības analīze.

Starpinstitucionālās sadarbības modeļa pilnveide darbam ar ģimenes 

vardarbībā un cilvēktirdzniecībā cietušajām sievietēm un bērniem Klaipēdā 

un Liepājā.

Informatīvā kampaņa par palīdzības iespējām ģimenes vardarbībā un 

cilvēktirdzniecībā cietušajiem. 

Starpitucinālās sadarbības modeļa ilgtspējīgas attīstības plāna izstrāde.

1. Liepājā tiks ieviests un pilnveidots starpdisciplinārās komandas (sociālais 

darbinieks, jurists, psihologs un psihoterapeits) pakalpojums vardarbības ģimenē 

un cilvēktirdzniecībā cietušajiem.  

2. Analizēti labās prakses piemēri no Latvijas un Lietuvas, veikts cietušo vajadzību 

novērtējums, analizēta Liepājas un Klaipēdas pilsētā sniegto sociālo pakalpojumu 

efektivitāte un pieejamība cietušajiem. 

3. Iesaistīto institūciju speciālisti tiks apmācīti labākai un efektīvākai sadarbībai. 

4. Izstrādāts starpinstitucionālās sadarbības modeļa ilgtspējīgas attīstības 

plāns,(gan finanšu piesaistes, iesaistīto speciālistu attīstības un izglītošanas, gan 

sadarbības modeļa infrastruktūras attīstības plāns).

2018.; 2019.; 2020. Pabeigts 9 168 7 793 Lat-Lit programmas 

finansējums, pašvaldības 

finansējums, privāti līdzekļi, 

valsts finansējums

 -  - 1. 1.2. 1.2.3.

225 Pr_271 Grīzupes ielas pārbūve posmā no 

Liepājas pilsētas robežās līdz Cukura 

ielas aplim, Liepājā.

(esošs kravu transporta maršruts)

Attīstības pārvalde, 

Komunālā pārvalde

Projekta ietvaros plānots veikt esoša kravu transporta  maršruta Grīzupes 

ielas (P110) savienojumu ar A9, tālākai kravu plūsmai uz Liepājas ostu un 

A11 uz Klaipēdas (Lietuva) ostu, pilnīgu rekonstrukciju, t.i. ielas segas 

konstruktīvās kārtas rekonstrukciju, t.sk. autobusu pieturvietu “kabatu” 

izbūvi, ietvju un veloceliņu izbūvi, lietus pārsūknēšanas stacijas būvniecība 

un lietus notekūdens kanalizācijas kolektora izbūvi,  neesošajos posmos. 

Projekta ietvaros paredzēta arī sadzīves kanalizācijas tīklu nomaiņa 

atsevišķos posmos. (Kopējais posms ~3536 m)

Ielas brauktuves un ietvju pārbūve (atjaunošana), tai skaitā - lietus ūdens 

kanalizācijas pārbūve, velosatiksmes ierīkošana gājēju un velosipēdistu ceļā, kā 

rezultātā uzlabosies ceļu satiksmes drošība, samazināsies ceļā pavadītais laiks, 

tiks uzlabota tranzītielu caurlaides kapacitāte un 3536 m garumā rekonstruēta iela 

sasaistei ar TEN-T tīklu.

2017.; 2018.; 2019. Realizācijā 5 558 088 4 432 094 KF/Pašvaldības/

Valsts

 - Pr_46

Pr_47

Pr_147

Pr_149

Pr_224

Pr_225

Pr_241

2. 2.1. 2.1.7.

226 Pr_272 Dabas mājas - info centra Zirgu salā Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1. Būvprojekta dokumentācijas sagatavošana.

2. Vides izglītības attīstība.

Tiek izveidots vides izglītības centrs (Dabas mājas - info centra), lai veicinātu 

iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu un izpratni par Liepājas ezerā esošajām dabas 

vērtībām.

2020. Plānots/

sagatavošanā

295 163 LAT-LIT pārrobežu 

sadarbības programma

 -  - 2. 2.1.

2.2.

2.1.2.

2.2.1.

2.2.3.

227 Pr_273 Zivju rezursu aizsardzības 

nodrošināšana Liepājas ezerā

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Laivas, motora, piekabes, eholota un termokameras iegāde. Iegādāts tehniskais aprīkojums zvejas kontroles uzraudzības nodrošināšanai 

(laiva, motors, piekabe, eholots, termokamera).

2019. Pabeigts 15 573 12 228 Pašvaldība, Zivju fonds  -  - 2. 2.1. 2.1.2.

228 Pr_274 Zvejniekiem nepieciešamās 

infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā 2. kārta

LSEZ Piestātņu Nr. 85, 86, 87 (ar kopējo garumu 222 metri), piestātnes Nr.83 (ar 

kopējo garumu 144 metri) piestātņu Nr. 71, 72 (ar kopējo garumu 240 

metri) atjaunošanā, kā arī piestātņu Nr.71, 72 ostas pievadceļa pārbūvi.

Projekta ietvaros tiks atjaunotas un pilnveidotas piestātnes, remontējot piestātnes 

virsbūvi, rekonstruējot elektrības, ūdens un kanalizācijas pieslēgumus, uzstādot 

drošības trepes, fenderus, riteņu bruses, stacionārus celtņus.

2019. Realizācijā 2 070 000 1 809 000 Eiropas jūrlietu un 

zivsaimniecības fonds/LSEZ

 - Pr_87, Pr_254 3 3.1. 3.1.5.

229 Pr_275 Liepājas jahtu ostas attīstība LSEZ Jahtu piestātņu izbūve ostas akvatorijā pie piestātnēm Nr.80, 81, jahtu 

ostas servisa ēkas būvniecība un tai piegulošās teritorijas sakārtošana.

Mūsdienīga servisa nodrošināšana jahtu īpašniekiem un pasažieriem. Informācija nav 

sniegta

Informācija nav 

sniegta

409 650 348 202 ERAF; LSEZ  - Pr_87 3 3.1. 3.1.5.

230 Pr_277 Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai        

Izglītības pārvalde 1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas 

izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.             

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana 

mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Izstrādāts un īstenots atbalsta pasākumu plāns individuālas pieejas 

nodrošināšanai skolēniem.

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.

Realizācijā 1 166 660 1 166 660 ESF/Valsts

SAM 8.3.2.

Nē Pr_26, Pr_27

Pr_276

1 1.1. 1.1.2.

231 Pr_278 Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus     

Izglītības pārvalde Individuāla atbalsta pasākumu kopums nabadzības riskam pakļautiem 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska izglītojamiem. 

Priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skolēnu skaita samazināšanās. 2018.; 2019.; 2020.; 

2021.

Realizācijā 300 000 300 000 ESF/Valsts

SAM 8.3.4.

Nē  Pr_25 1 1.1. 1.1.2.

232 Pr_279 "Liepājas pirmsskolas izglītības 

iestādes "Kriksītis" infrastruktūras 

attīstība"

Izglītības pārvalde Esošās PII “Kriksītis” paplašināšana, veicot Dienesta viesnīcas korpusa 

(K.Ukstiņa iela 17/23) pievienošanu, izbūvējot pārejas galeriju starp ēkām, 

telpu pārplānošana, pastaigu laukumu labiekārtošana.

 Palielināts grupu skaits no 4 uz 10 grupām. 2019.; 2020. Plānots/

sagatavošanā

2 700 000 Pašvaldība/Tiek meklētas 

finansējuma iespējas

Nē Pr_29, Pr_31 1 1.1. 1.1.1. 2.1.5

233 Pr_280 Centra sākumskolas piebūves 

būvniecība 

Izglītības pārvalde Izglītības iestādes piebūves izbūve, sporta laukuma izbūve, labiekārtošana 

un aprīkošana.

Atjaunota mācību iestāde atbilstoši MK noteikumu prasībām izglītības procesa 

nodrošināšanai.

2020. Plānots/

sagatavošanā

4 000 000 Pašvaldība/Tiek meklētas 

finansējuma iespējas

Nē Pr_28, Pr_30 1 1.1. 1.1.3.
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234 Pr_281 "Ukstiņa" kompleksa pielāgošana 

izglītības iestādes vajadzībām un 

mācību procesa nodrošināšanai. 

Izglītības pārvalde Ēku rekonstrukcija, telpu un vides labiekārtošana. Atjaunotas ēkas un labiekārtota vide  atbilstoši MK noteikumu prasībām izglītības 

procesa nodrošināšanai.

2020. Plānots/

sagatavošanā

3 000 000 Pašvaldības finansējums Nē Pr_28, Pr_30 1 1.1. 1.1.3.

235 Pr_283 Nato šķēršļu joslas izbūve O. Kalpaka 

Liepājas 15. vidusskolas teritorijā

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

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

Izveidota NATO šķēršļu josla. 2018.; 2019. Realizācijā 140 000 Pašvaldība/Valsts Nē Pr_28 1 1.1. 1.1.4.

236 Pr_284 Fasāžu energoefektivitātes 

paaugstināšana ēkai Siļķu ielā 7, 

Liepājā

Nekustamā īpašuma 

pārvalde

1. Fasāžu siltināšana un apdare. 

2. Logu maiņa. 

3. Jumta siltināšana un klājuma maiņa. 

4. Zibensaizsardzība.

Energoefektīva ēka. 2018.; 2019. Plānots/

sagatavošanā

255 302 Pašvaldība  - Pr_68 2. 2.1. 2.1.5.

237 Pr_285 Nodrošināt sociālo institūciju atbilstību 

ugunsdrošības, PVD un citām drošības 

prasībām

Sociālais dienests 1. Nakts patversmes Flotes ielā 7 Kāpņu telpas remonts 20 527 euro. 

2. Veco ļaužu dzīvojamām mājā Ugundrošības adrešu sistēma 44 975 

euro.

3. Sociālā dzīvojamā mājā Ģen. Baloža ielā 1 Ventilācijas šahtu 

sakārtošana 5000 euro. 

Sociālā dienesta sociālās institūciju atbilstība ugundrošības, PVD un citām 

drošības prasībām.

2018.; 2019. Pabeigts 70 502 Pašvaldība  -  - 1 1.2. 1.2.3.

238 Pr_286 Nodrošināt sociālo institūciju telpu 

atjaunošanu/uzturēšanu atbilstoši 

klientu vajadzībām

Sociālais dienests 1. Nakts patversmes pagalmā esošā Šķūņa/noliktavas remonts 13 165 

euro; 

2. Veco ļaužu dzīvojamā mājā - gaiteņa remonts 8 649 euro, radiatori 

dzīvokļos - 2 401 euro, veļas mājas remonts 13 570 euro;

3. Sociālā dzīvojamām māja Flotes 14 - palīgbūves domentāža pagalmā 4 

165 euro, gaiteņa remonts 9 037 euro;

4. Dienas centrs personam ar garīgās attīstības traucējumiem - 3 kabinetu 

un 2 tualešu remonts 22 392 euro, jauna mikroautobusa iegāde - 35 000 

euro;

5. Atkarību profilakses centra zāles remonts 9 477 euro;

6. Sociālā dzīvojamām māja Viršu 9/11 - vecā korpusa 3.stāva gaiteņa un 

palīgtelpas remonts 17 000 euro, vecā korpusa 5 dzīvokļu remonts 24 000 

euro;

7. Bērnunama jumta remonts 10 000 euro, fasādes remonts 5000 euro;

8. Sociālā dienesta ēkas Veidenbauma ielā 3 zāles kosmētika un kāpņu 

telpas remonts 9 967 euro

Tiks nodrošināta Sociālā dienesta un sociālo institūciju atjaunošana, atbilstoši 

klientu vajadzībām.

2018.; 2019. Pabeigts 183 823 Pašvaldība  -  - 1 1.2. 1.2.3.

239 Pr_287 Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību 

ielā 135/141 renovācija

Sociālais dienests 1. Veco ļaužu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota renovācija un 

remonts.

2. Iekšējo inženiertīklu renovācija.

1. Renovētā ēkas fasāde un invalīdu uzbrauktuve.

2. Sakārtoti un renovēti inženiertehniskie tīkli - ūdensapgāde, kanalizācija utt.

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.

Plānots/

sagatavošanā

360 000 Pašvaldība  - Pr_287.1 1. 1.2.

2.1.

1.2.3.

2.1.4.

240 Pr_287.1 Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību 

ielā 135/141 renovācija (ventilācija)

Sociālais dienests Veco ļaužu mājas Ganību ielā 135/141 ventilācijas sistēmas remonts un 

izbūve.

Esošās ventilācijas sistēmas remonts un pārbūve lai veicinātu gaisa apmaiņu un 

novērstu pelējuma veidošanos, kā arī nodrošinātu ēkas atbilstamību 

ugunsdrošības noteikumiem.

2019.; 2020. Realizācijā 60 000 Pašvaldība  - Pr_287 1. 1.2.

2.1.

1.2.3.

2.1.4.

241 Pr_288 Liepājas bērnu ar funkcionāliem 

traucējumiem vajadzību izvērtēšana 

Sociālais dienests Bērnu ar FT apzināšana, 50 bērnu ar FT izvērtēšana, sastādot atbalsta 

plānus, nosakot to vajadzības pēc pakalpojumiem, lai uzlabotu viņu dzīves 

apstākļus.

Projekta rezultātā 50 bērni ar FT būs izvērtēti, tiem sastādīti atbalsta plāni, veikts 

pētījums.

2018.; 2019. Pabeigts 45 989.96 Pašvaldība  - Pr_119 1. 1.2. 1.2.3.

242 Pr_289 Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas 

reģionālā slimnīca", uzlabojot 

kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu 

veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti Kurzemē

SIA „Liepājas 

Reģionālā slimnīca"

Projekta ietvaros plānots veikt Liepājas slimnīcas nodaļu pārbūves un 

atjaunošanas darbus, nodaļu aprīkošanu un tehnoloģiju iegādi, kā arī 

teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu, 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, Ambulatorā nodaļā (ārstu 

kabineti), Funkcionālās diagnostikas nodaļā, 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, kas ietver ārstniecības procesam 

tieši nepieciešamo tehnoloģiju iegāde - 7 vienības: Anestēzijas iekārtas 

operāciju nodaļā - 2 gab, Datortomogrāfijas iekārta staru terapijas nodaļā 

topometrijas un simulācijas veikšanai - 1 gab, Videoendoskopijas iekārtas 

komplekts operāciju nodaļas vajadzībām - 1gab, Digitālā mamogrāfijas 

iekārtas iegāde funkcionālās diagnostikas nodaļā - 1 gab, Ultrasonogrāfijas 

iekārtas iegāde funkcionālās diagnostikas nodaļā - 1 gab, Stacionāra 

digitāla rentgena iekārta - 1 gab

1. Pārbūvēta telpu grupa saskaņā ar būvprojekta risinājumu (1 objekts)

2. Aprīkotas telpas ar nepieciešamo aprīkojumu (179 vienības)

3. Piegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas (7 vienības)

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.; 2022.

Realizācijā 17 901 094 13 374 954 ERAF;

Valsts (budžeta dotācija);

LRS budžets;

Pašvaldība

 - Pr_169

Pr_177

1. 1.2. 1.2.2.

243 Pr_290 Ārstniecības kapacitātes uzlabošana 

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" 

rehabilitācijas nodaļā

SIA „Liepājas 

Reģionālā slimnīca"

1. Iegādāts inovatīvs aprīkojums LRS regabilitācijas vajadzībām.

2. Apmācīts personāls darbam ar inovatīvo aprīkojumu.

1. Aprīkojuma iegāde.

2. Personāla pieredzes apmaiņa, apmācības darbam ar inovatīvām metodēm un 

aprīkojumu rehabilitācijas jomā.

2019.; 2020.; 2021. Plānots/

sagatavošanā

250 000 230 000 EEZ  -  - 1. 1.2. 1.2.2.

244 Pr_291 Slēgtās futbola halles būvniecība 

Zvejnieku alejā 2/4, Liepājā

Attīstības pārvalde; 

Sporta pārvalde; 

SIA LOC"

Slēgtās futbola halles būvniecība un teritorijas labiekārtojums Zvejnieku 

alejā 2/4, Liepājā.

Slēgtā futbola halle nodrošinās augstas klases sportistu sagatavošanu, veicinās 

futbola sporta veida izaugsmi un attīstību nodrošinot pilnvērtīgu treniņu norisi 

ziemas, rudens mēnešos, kā arī tā būtu vieta, kurā notiktu augsta, tai skaitā, 

starptautiska līmeņa sporta pasākumi. 

2017.; 2018.; 2019.; 

2020.; 2021.

Plānots/

sagatavošanā

8 500 000 7 500 000 Izglītības un zinātnes 

ministrija/

Latvijas Futbola federācija/

pašvaldības līdzfinansējums

 -  - 1. 1.1.;

1.3.

1.1.4.;

1.3.4.

245 Pr_292 Ar sabiedrības drošību saistīto 

pakalpojumu attīstība, stiprinot 

komunikāciju un sadarbību starp 

pašvaldībām un policiju 

("The development of safety services 

by strengthening communication and 

cooperation  capacity  between the 

local government and police 

authorities")

Pašvaldības policija 1. Dalība Lietuvas policijas organizētajās mācībās par velosipēdu 

zādzībām.

2.  Apmācību organizēšana par elektrošoka ieroču izmantošanu.

3. Pašvaldības policijas ekipējuma nodrošināšana:

• Velosipēdi pašvaldības policijas patruļdienestam;

• Elektrošoka ieroči;

• Ķermeņa kameras;

• Informatīvie stendi;

• Velosipēdu novietnes publiskajā pludmalē.

4. Pārrobežu sadarbības aspekti - pieredzes apmaiņas pasākumi.

Īstenojot projektu, tiks uzlabota drošība Liepājas pilsētā un celta Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijas kapacitāte.

2018.; 2019.; 2020. Realizācijā 136 786 20 518 Pašvaldība; LAT-LIT  - Pr_103 2. 2.1. 2.1.9.
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246 Pr_294 Pozitīvo sajūtu telpa mazajiem 

liepājniekiem

Izglītības pārvalde 1) Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

2) Izveidotās infrastruktūras atklāšanas pasākums.

3) Pieredzes apmaiņa/speciālistu apmācības.

4) Nodarbības bērniem un viņu ģimenēm sajūtu istabā.

5) Lekcijas bērnu vecākiem par dažādiem problēmjautājumiem.

6) Individuālās nodarbības pie psihologa.

7) Ģimenes vērtību stiprināšanas pasākumi.

8) Dzīves prasmju mācības.

1) aprīkojuma iegāde un uzstādīšana 22 gab; 2) Izveidotās infrastruktūras 

atklāšanas pasākums-1 pasākums; 

3) Pieredzes apmaiņa/speciālistu apmācības 2 reizes, 3 speciālistiem; 

4) Nodarbības bērniem un viņu ģimenēm sajūtu istabā 100 nodarbības; 

5) Lekcijas bērnu vecākiem par dažādiem problēmjautājumiem 3 lekcijas; 

6)  Individuālās nodarbības pie psihologa 100 nodarbības; 

7) Ģimenes vērtību stiprināšanas pasākumi 5 nodarbības; 

8) Dzīves prasmju mācības 3 nodarbības 15 ģimenes.

2018. Pabeigts 269 991 19 992 Pašvaldība/Valsts  -  - 1. 1.1. 1.1.2.

247 Pr_297 Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, 

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 

3.kārta

Attīstības pārvalde Ezermalas ielas, gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve  posmā no Ganību ielas 

līdz Ezermalas ielai 11. 

Esošais dzelzceļa tilts pārbūvēts par gājēju un velosipēdistu tiltu.

1. Revitalizēta uzņēmējdarbības vajadzībām nepieciešamā publiskā infrastruktūra - 

12,16 ha; 

2. Radītas 31 jaunas darba vietas;

3. Piesaistītas nefinanšu investīcijas - 1 240 000,00 EUR

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.

Plānots 1 843 434.1 1 360 000 ES fondi

Pašvaldība

Valsts

SAM 5.6.2.

Jā Pr_16

Pr_141

Pr_149

Pr_244.1

Pr_272

Pr_237

Pr_248

3. 3.1. 3.1.4.

248 Pr_298 Piekrasti raksturojošās dabas ainavas 

publiskās ārtelpas attīstības un 

piejamības veicināšana kultūras un 

tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai 

Liepājas centra pludmalē

Attīstības pārvalde 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.

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.; 2022.

Realizācijā 1 747 331.69 1 246 717 ERAF/Pašvaldības/Valsts

SAM 5.5.1.

Jā Pr_103

Pr_159

Pr_161

Pr_164

Pr_234

Pr_235

Pr_247

2. 2.2. 2.2.2.

249 Pr_299 SEMPRE Accelerators Liepājas diakonijas 

centrs 

Sociālais dienests 

piedalās kā asociētais 

partneris

SEMPRE Accelerators mērķis ir sociālo pakalpojumu lietotāju iesaistīšana 

kļūstot par būtisku pakalpojumu inovāciju sastāvdaļu.  Spēcināt sociālo 

pakalpojumu lietotājus, lai tie varētu aktīvi iesasitīties sociālo pakalpojumu 

īstenošanā.

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests projektā iesaistās kā 

Asociētais partneris, bez līdzfinansējuma.

Tiks attīstīts oriģinālā SEMPRE projekta viens no virzieniem - "Recepšu burtnīca" 

receptes no ES pārtikas paku produktiem. Attīstīta atbalsta grupa, lai popularizētu 

šīs recepšu burtnīcas uz vietas un arī citās pašvaldībās.

2019.; 2020.; 2021. Realizācijā 68 505 68 505 Interreg Baltic sea region/ 

pašvaldības/valsts

Interreg Baltic Sea Region 

Programme 2014-2020 

Priority 1: ‘Capacity for 

innovation’ Specific objective 

1.3: ‘Non-technological 

innovation – to advance the 

Baltic Sea Region 

performance in non-

technological innovation 

based on increased capacity 

of innovation actors

 - Pr_269 1. 1.2. 1.2.3.

250 Pr_300 Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu 

notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās 

plūdu laikā ("Protecting Baltic Sea from 

untreated wastewater spillages during 

flood events in urban areas")

Komunālā pārvalde 1. Automātisko hidroloģisko staciju (ūdens līmeņa sensors un video 

novērošanas kamera) uzstādīšana Cietokšņa kanālā pie Lībiešu un 

Grīzupes ielu caurtekām

2. Aktualizēt jau 2008. gadā COWI izstrādāto koncepciju par sadzīves un 

lietus ūdens kanalizācijas sistēmu atdalīšanu, veikt pilsētas virszemes 

ūdeņu novadīšanas vaļējo sistēmu inventarizāciju un izstrādāt potenciāli 

applūstošo teritoriju 3D modeli.

Īstenojot projektu, tiks veikta esošo un jaunizbūvēto kanalizācijas tīklu 

inventarizācija, uzstādītas automātiskās hidroloģiskās stacijas  plūdu draudu risku 

novēršanai.

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.

Realizācijā 126 395,00 107 435,75 INTERREG Baltijas jūras 

reģiona transnacionālās 

sadarbības programma 

2014.-2020.gadam

 -  - 2. 2.2. 2.2.2.

251 Pr_301 “Sporta

vērtības” (SPORT4VALUES (S4V))

Sporta pārvalde Veikt pētījumus, piedalīties pieredzes apmaiņas

braucienos, apmeklēt apmācības un atbalstīt citus

projektā iecerētos pasākumus.

Eiropas vērtību veicināšana ar sporta iniciatīvu

palīdzību pašvaldību līmenī EAC/S14/2018

2018.; 2019.; 2020.; 

2021.

Realizācijā 227 813, 00 

(Kopējās plānotās izmaksas 

Liepājai EUR 3000 kā 

grants, ko pēc konkrētā 

pasākuma atmaksā Kauņas 

pašvaldība)

3 000 Eiropas komisija (European 

commission)

 -  - 1. 1.2. 1.2.1.

252 Pr_302 Youth for safer youth! (Jaunatne 

drošākai jaunatnei)

Pašvaldības policija Aptaujas izstrāde, veikšana un analīze Baltijas jūras reģiona jauniešiem 

par jauniešu drošību, iesaistot pašus jauniešus

Izstrādāta, veikta un analizēta aptauja par jauniešu drošību Baltijas jūras reģionā, 

iesaistot jauniešus

2019. Realizācijā 50 550 45 500 Citi finanšu instrumenti 

(CBSS PSF)

- Pr_102 2. 2.1. 2.1.9.

253 Pr_303 CASCADE (Community Safety Action 

for Supporting Climate Adoptation and 

Development)

Pašvaldības policija 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

2019. Realizācijā 12 107 12 107 Es fondi (DG Echo) - Pr_102 2. 2.1. 2.1.9.

254 Pr_304 Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju 

investīciju projektu iesniegumu atlases 

nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta 

(10.1.3.0/18/TP/012)

Attīstības pārvalde Darbinieka atalgojuma līdzfinansēšana Izsludinātas un precizētas visas paredzētās ITI projektu atlases 6 gab (4 grozījumi - 

SAM 5.6.2., 1 grozījumi - SAM 3.3.1., 1 grozījumi  -  SAM 5.5.1.)

Izvērtēti visi ITI SAM projekti (10 paredzēti)

Noorganizēti 2 informatīvi semināri ES fondu projektu īstenošanā iesaistītajiem 

vērtēšanas komisijas locekļiem

2019.; 2020. Realizācijā 65 000 55 250 ES fondi, valsts  -  - 1. 1.4. 1.4.1.

255 Pr_305 Baltijas pilsētu rīcība dzīvesveida 

izraisītu saslimšanu mazināšanā - 

inovatīva profilakses intervences 

modeļa izveide, iesaistot sabiedrības 

veselības pārvaldes iestādes Baltijas 

jūras reģionā

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Intervences modeļa pilotēšana Liepājā. 

Mērķa grupa 13-16 gadus veci jaunieši ar atkarību problēmām

Intervences modelis turpmākam darbam ar mērķa grupu 2020. Realizācijā 130 705 111 099 ES fondi  -  - 1 1.2. 1.2.1.

256 Pr_306 Remigrācijas pasākumu sekmēšana 

Liepājas pilsētā

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

9 pasākumi. 

Remigrantu vajadzību apzināšana, personalizēto piedāvājumu izstrāde, 

darba vietu apzināšana, pakalpojumu apzināšana izglītības, veselības un 

sociālajā jomā, informācijas izplatīšana, pieredzes apmaiņa, 1 konference, 

2 tikšanās ar remigrantiem Liepājā, 6 izbraukuma semināri  

80 remigrantu vajadzību apzināšana; 60 darba iespēju konsultācijas; - 65 

personalizēti piedāvājumi; - 4 publikācijas, 1 darba grupa remigrācijas pakalpojumu 

izstrādei; - 180 izbraukuma semināra dalībnieki, - 60 konferences dalībnieki, 20 

pieredzes apmaiņas dalībnieki, - 120 tikšanās dalībnieki.

2019.; 2020. Realizācijā 9 500 9 500 Valsts  -  - 4. 4.1. 4.1.2.

257 Pr_307 Zivju resursu aizsardzības pasākumu 

nodrošināšana Liepājas pilsētas 

ūdenstilpēs

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Uzlabot tehnisko nodrošinājumu zivju resursu kontrolei Iegādāts kvadricikls, laivas transportēšanas piekabe un 4 meža kameras 2019. Pabeigts 13 103 10 693 Zivju fonds                                   

Pašvaldība

 - Pr_273 2. 2.1. 2.1.2.

258 Pr_308 Dalība Valsts pētījumu programmās Liepājas Universitāte Piedalīties valstij nozīmīgu pētījumu īstenošanā. Dalība pētījumu īstenošanā. 2018.; 2019.; 2020.; 

2021.

Realizācijā 422 745 Valsts  -  - 1. 1.1. 1.1.7.

259 Pr_309 Pirmsskolas izglītības iestādes 

izveidošana Koku ielā 10, Liepājā

Izglītības pārvalde 1. Ēkas atjaunošana un pielāgošana PII iestādes vajadzībām Izveidota viena pirmsskolas izglītības iestāde ar 11 mācību grupām, kas nodrošina 

vietu 214 audzēkņiem

2020. Realizācijā

(ir veikti iepirkumi) 

1 400 000  - Pašvaldība  - Pr_29;

Pr_31

1. 1.1. 1.1.1.

260 Pr_310 "Palielinot 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 polcija

2) Komunālā pārvalde

1) Iegādāts apvidus auto, kas īpaši pielāgots glābšanas darbiem piekrastē 

un iegādāts speciāls glābšanas aprīkojuma komplekts.

2) • Uzbūvēts pludmales glābšanas tornis Liepājas centra pludmalē;

• Iegādāts aprīkojums efektīvākai Liepājas pludmales glābšanas dienesta 

darbības nodrošināšanai.

1) Iegādāts apvidus auto, kas īpaši pielāgots glābšanas darbiem piekrastē un 

iegādāts speciāls glābšanas aprīkojuma komplekts.

2) • Uzbūvēts pludmales glābšanas tornis Liepājas centra pludmalē;

• Iegādāts aprīkojums efektīvākai Liepājas pludmales glābšanas dienesta darbības 

nodrošināšanai.

2020.; 2021.; 2022. Plānots/

sagatavošanā

1) 64 363,21

2) 79 497,33

1) 54 708,72

2)  67 575,73

LAT-LIT  - 1) Pr_105

2) Pr_103

2. 2.1. 2.1.9.



Nr.

p.k.

Rezerves 

saraksts*

Projekta 

unikālais

numurs

Projekta nosaukums Atbildīgā institūcija Projektā plānotās darbības Rezultāti
Realizācijas 

termiņš

PROJEKTA                

STATUSS

Plānots

Realizācijā

Pabeigts

Indikatīvais 

finansējums/ kopējais 

(euro )

Ārējā finansējuma 

indikatīvais 

apjoms

(ES fondi)

Avoti

 (ES fondi, Pašvaldības 

finansējums, Valsts 

finansējums, citi finanšu 

instrumenti)

ITI 

projekti

Atsauce uz 

papildinošo 

projektu 

(projekta 

unikālais 

numurs)

Atsauce uz Vid. 

term. 

prioritātēm (Att. 

virzieniem)

Atsauce uz 

Rīcības 

virzienu 

(Rīcības 

politiku)

Atsauce uz 

tematiku

261 Pr_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))

Pašvaldības policija Iegādāta digitālā rāciju sistēma, kevlara cimdi un bruņu vestes Iegādāta digitālā rāciju sistēma, kevlara cimdi un bruņu vestes 2020.; 2021.; 2022. Plānots/

sagatavošanā

120 187 102 159 LAT-LIT  - Pr_105 2. 2.1. 2.1.9.

262 Pr_312  LLI-490 “Senioru sociālā iekļaušana 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā, 

uzlabojot pieejamību sociālām un 

fiziskām aktivitātēm (Aktīvie Seniori)” 

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1. Organizēt vienu  informatīvu pasākumu par senioru iekļaušanos 

sabiedrībā un projekta noslēguma pasākumu;

2. Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus sociālās jomas darbiniekiem 

un senioriem;

3. Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību senioriem Veco ļaužu 

dzīvojamā mājā - elpošanas nodarbības, kanisterapija, iepazīšanās 

nodarbības brīvdabas fizisko aktivitāšu laukumā;

4. Fizisko aktivitāšu inventāra iegāde senioriem Veco ļaužu dzīvojamā 

mājā;

5. Mobilā pacēlāja iegāde Veco ļaužu dzīvojamā mājā piekļuvei dušām 

pagrabstāvā;

6. Fizisko aktivitāšu laukuma senioriem brīvā dabā izbūve 

1 publisks pasākums senioru iekļaušanas sabiedrībā tēmas aktualizēšanai

1 pieredzes apmaiņas brauciens senioriem uz Lietuvu (viena diena, 25 personas)

1 pieredzes apmaiņas brauciens sociālās jomas darbiniekiem (Lietuva-Latvija) (2 

dienas, 30 personas) 

Organizētas 72 elpošanas nodarbības Liepājas domes Sociālā dienesta Veco 

ļaužu dzīvojamās mājas senioriem (18 mēneši)

Organizētas 144 kanisterapijas nodarbības Liepājas domes Sociālā dienesta Veco 

ļaužu dzīvojamās mājas senioriem (18 mēneši) 

Organizētas 5 iepazīšanās vingrošanas nodarbības jaunajā fizisko aktivitāšu 

laukumā brīvā dabā pie Liepājas domes Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamās 

mājas 

1 projekta noslēguma pasākums Liepājā 

2 maksas publikācijas vietējos medijos 

1 iztulkots materiāls “Fizisko aktivitāšu metodoloģija senioriem” 

5 kompetences uzlabošanas nodarbības darbā ar senioriem sociālās jomas 

darbiniekiem (vismaz 15 dalībnieki) 

Iegādāts fizisko aktivitāšu inventārs: 

• Soļošanas/skriešanas trenažieris 

• Vingrošanas paklājiņi (15 gb)

• Fitnesa bumbas (25 cm;45 cm; 55 cm, kopā 25 gb) 

• Fitnesa masāžas bumbas (15 gb)

• Akupresūras paklājiņi (5 gb) 

• Līdzsvara spilveni (2 gb) 

• Fitnesa gumijas (20 gb) 

• Hanteles (0,5 kg un 1 kg; kopā 20 pāri jeb 40 gb)

• Bezvadu mūzikas atskaņošanas skaļrunis (1 gb) 

Liepājas domes Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamā mājā uzstādīts 1 pacēlājs 

Pie Liepājas domes Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamās mājas izbūvēts fizisko 

aktivitāšu laukums senioriem brīvā dabā

2020.; 2021.; 2022. Plānots/

sagatavošanā

133 742 113 681 ERAF 85 %

Valsts 5% 

Pašvaldība 10%

 -  - 1. 1.2. 1.2.1.; 

1.2.3.

263 Pr_313 Ūdens sporta popularizēšana, 

Ezermalas iela 2A, Liepājā

Liepājas Jūrniecības 

koledža

Materiāltehniskās bāzes uzlabošana/pilnveidošana ar mērķi nodrošināt 

ūdens sportu popularizēšanu, piesaistot arī nevalstiskās organizācijas

Ūdens sporta popularizācija. Sporta un atputas vietas izveide. 2021.; 2022.; 2023.; 

2024.; 2025.

Plānots/

sagatavošanā

600 000 600 000 ES fondi, 

Valsts finansējums, Liepājas 

Jūrniecības koledžas 

finansējums

 -  - 1. 1.1. 1.1.6.

264 Pr_314 Sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma Sporta pārvalde Sporta pārvalde sadarbībā ar SIA "OC Liepāja" Sporta veselības centru,

Liepājas sporta spēļu skolu un Liepājas Futbola skolu projekta ietvarā

organizēs starptautisku pieredzes apmaiņas programmu par bērnu-

jauniešu fizisko īpašību testēšanas metodēm un to pielietojumu mācību-

treniņu procesa plānošanai. Pieredzes apmaiņa plānota ar Somijas un

Spānijas sporta organizācijām un pašvaldībām.

Tiks izstrādāta un ieviesta bērnu-jauniešu fizisko īpašību tetsēšanas metode sporta

skolu vajadzībām, balstoties uz iegūto starptautisko pieredzi.

2020.; 2021.; 2022. Realizācijā 60 000 ES fondi (ERASMUS)  -  - 1. 1.3. 1.3.4.

265 Pr_315 Liepājas 3. pamatskolas mācību vides 

uzlabošana

Izglītības pārvalde 1. Skolas ēkas centrālā korpusa mācību telpu atjaunošana no 1. līdz 3. 

stāvam;

2. Ergonomiskas mācību vides izveide;

3. IKT aprīkojuma iegāde

1. Atjaunotas 19 mācību telpas

2. Izveidota ergonomiska mācību vide

3. Iegādāts IKT aprīkojums

2020.; 2021. Plānots/ 

sagatavošanā

400 000 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 
Jā Pr_93

Pr_94

Pr_23

Pr_25

Pr_26

Pr_65

Pr_174

1. 1.1. 1.1.2.

1.1.3.

266 Pr_316 Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi 

Kurzemes plānošanas reģionā

Izglītības pārvalde Attīstīt jauniešu biznesa kompetenču un karjeras konsultāciju centru:

1) aprīkot centru ar iekārtām (izveidot četru nozaru bāzes staciju);

2) ekspertu piesaiste;

3) nodarbību organizēšana jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam, mentoru 

iesaiste

Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras atbalsta centrs darba tirgus programmai:

1) Četras bāzes stacijas ar datoriem un lietojumprogrammām četrām nozarēm 

Liepājas pašvaldībā

2020.; 2021.; 2022.; 

2023.

Plānots/ 

sagatavošanā

250 000 212 500 EEZ un Norvēģu finanšu 

instruments

Pašvaldība

 -  - 1. 1.1. 1.1.2.

267 Pr_317 P.Berči kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana, ēkas un aktu zāles 

rekonstrukcija

Liepājas Universitāte Renovēt kultūrvēsturisko ēku Kr.Valdemāra ielā 4 un aktu zāli, ēkas 

kultūras vērtības un pieminekļa saglabāšana.

Uzlaboti darba un mācību apstākļi izglītības darbiniekiem, studentiem 2020. Plānots/ 

sagatavošanā

3 999 359 TIEK MEKLĒTAS 

FINANSĒJUMA IESPĒJAS 
 -  - 1. 1.1. 1.1.7.

268 Pr_318 Tramvaja līnijas un piegulošās

teritorijas kompleksa rekonstrukcija, 

2.kārta

SIA "Liepājas 

tramvajs"

Tramvaja sliežu pārbūve ar tam piegulošo teritoriju ~ 400 m garumā,

Lielās ielas posmā no Graudu ielas līdz Peldu ielai.

1. Pārbūvēti sliežu ceļi ~0,40 km garā posmā.

2. Uzlabota pasažieru pārvadājumu drošība.

3. Iegādāti 5 jauni tramvaja vagoni.

2020.; 2021.; 2022.; 

2023.

Plānots/ 

sagatavošanā

11 764 706 10 000 000 ES fondi/Pašvaldība/Valsts  - Pr_145

Pr_155

Pr_156

2 2.1. 2.1.7.

269 Pr_319 Tramvaja līnijas un piegulošās 

teritorijas kompleksa rekonstrukcija, 

3.kārta

SIA "Liepājas 

tramvajs"

Tramvaja sliežu pārbūve ar tam piegulošo teritoriju ~ 1 550 m garumā :

*Kr.Valdemāra iela posmā no Peldu ielas līdz Rožu ielai;

*Rīgas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzelzceļnieku ielai;

*Dzelzceļnieku ielas posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai.

1. Pārbūvēti sliežu ceļi ~1,55 km garā posmā.

2. Uzlabota pasažieru pārvadājumu drošība.

3. Iegādāti 3 jauni tramvaja vagoni.

2020.; 2021.; 2022.; 

2023.

Plānots/ 

sagatavošanā

15 095 600 12 831 260 ES fondi/Pašvaldība/Valsts  - Pr_145

Pr_155

Pr_156

2 2.1. 2.1.7.

270 Pr_320 Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes 

uzlabošanas rīcības programmas 2020.-

2025.gadam izstrāde

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Gaisa kvalitātes mērījumu veikšana, piesārņojuma izkliedes modelēšana 

un teritoriālo zonu karšu izstrāde, pasākumu izvēle gaisa kvalitātes 

uzlabošanai, to izmaksu analīze un efektivitātes novērtējums 

Izstrādāta Gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2020.; 2021. Realizācijā 88 190 59 653 Latvijas Vides aizsardzības 

fonds (LVAF)

 -  - 3 2.1. 2.1.1.

271 Pr_321 Mājsaimniecībās izmantoto apkures 

iekārtu apzināšana un risinājumu 

izstrāde informācijas uzkrāšanai

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

Esošo datu apkopojums, mājsaimniecību aptaujas veikšana, priekšlikumu 

izstrāde apkopotās informācijas uzkrāšanai un papildinošas informācijas 

turpmākai uzkrāšanai, risinājumu izmaksu analīze 

Izstrādāts ziņojums 2020.; 2022. Realizācijā 50 820 31 500 Latvijas Vides aizsardzības 

fonds (LVAF)

 -  - 4 2.1. 2.1.1.



Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam INVESTĪCIJU PLĀNA papildinājums 
Integrētie teritoriju investīciju (ITI) projekti 

 
Turpmāk atspoguļotie integrētie teritoriju investīciju (ITI) projekti un to plānotā īstenošana ietver koordinētu pasākumu kopumu ilgtspējīgai 

Liepājas pilsētas attīstībai. Šādu investīciju projektu nepieciešamību nosaka dažādie izaicinājumi, ar ko saskaras gan Liepāja, gan arī citas pilsētas, t.i., 
ekonomiskie, demogrāfiskie un sociālie, kā arī  vides un klimata pārmaiņu izaicinājumi, kā arī pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbība. (detalizētu Liepājas 
izaicinājumu aprakstu skat. Investīciju plāna pielikumā). 

Integrētajā pilsētvides attīstībā apvienotas investīcijas no dažādiem Eiropas Savienības (ES) fonda 2014.-2020. gadam plānošanas perioda 
tematiskajiem mērķiem, prioritārajiem virzieniem, ieguldījumu prioritātēm un specifiskajiem atbalsta mērķiem, paredzot investīcijas deviņās nacionālas 
nozīmes pilsētās saskaņā ar attīstības programmās paredzētajiem risinājumiem uzņēmējdarbības vides attīstībai, pilsētvides uzlabošanai, 
nodarbinātības, energoefektivitātes pasākumu veicināšanai, sekmējot starptautiski nozīmīga kultūras un dabas mantojuma un ar to saistīto pakalpojumu 
ilgtspējīgu attīstību, sociālās infrastruktūras un vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu mācību vides pilnveidošanai. 

 

Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 3.3.1. – palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 

Projekta nosaukums: Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1.kārta.  
Projekta idejas pamatojums:  
Saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības veiktās uzņēmēju aptaujas rezultātiem, lai veicinātu Liepājā darbojošos uzņēmēju produktu un pakalpojumu 
attīstību, radītu jaunas darbavietas un palielinātu eksporta izlaides apjomus, ir nepieciešama pašvaldības aktīva līdzdalība uzņēmējdarbības vides 
sakārtošanā, nodrošinot atbilstošu publisko infrastruktūru – transporta infrastruktūru, inženiertīklu infrastruktūru.  Pašvaldībai īstenojot projekta 
aktivitātes tiks veicināta uzņēmējdarbība, izveidotas jaunas darba vietas un piesaistītas privātās nefinanšu investīcijas.  
Projekta aktivitāšu pamatojums:  

Projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, I kārta” mērķis bija palielināt privāto investīciju apjomu un jaunu darba vietu izveidi Liepājā, veicot 
ieguldījumus pilsētas infrastruktūrā, netieši ar to atbalstot Projekta teritorijā šobrīd strādājošos un potenciālos nākotnē piesaistāmos komersantus un 
uzlabojot pilsētvidi. 

Projekta ietvaros tika pārbūvēta Krūmu iela posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai, kuras infrastruktūra un tās teritorija nebija piemērota iedzīvotāju 
iespējām veiksmīgi pārvietoties šajā teritorijā, kā arī nebija piemērota uzņēmējdarbības attīstībai. 

Veicot ielas infrastruktūras pārbūvi, tika atjaunots esošais ielas segums un posmā, kurā nebija asfalta segums, tas tika izveidots, izbūvēts 
apgaismojums, pārbūvēta esošā un izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācija, pārbūvēta esošā un izbūvēta jauna sadzīves kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēma, pārvietoti elektronisko sakaru tīkli zem ietves. 

Liepājas pilsētas pašvaldība tika veikusi sarunas ar Krūmu ielas teritorijā strādājošiem uzņēmumiem par šīs teritorijas attīstību. SIA “iCotton” sniedza 
apliecinājumu par interesi šo teritoriju attīstīt, ieguldot uzņēmumā 9 553 238 euro un izveidojot 45 jaunas darba vietas. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 070 008,99 euro. ERAF finansējums – 909 507,64 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 40 125,34 
euro, pašvaldības līdzfinansējums – 120 376,01 euro. Publiskās neattiecināmās izmaksas – 84 316,40 euro. 
Projekts īstenots laikā no 2015.gada marta līdz 2019.gada janvārim. 



N
.p

.k
. 

Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas pils. 
attīstības 

programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie 
darbības 

rezultāti un to 
rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projekta 
īsteno-šanu Pašv. budžets ES fondu fin. 

Privā-
tais 

sektors 

Citi 
fin. 

avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

1. 

Uzņēmējdarbības vides attīstība 
Liepājā, 1.kārta. 

 
Projekta plānotās aktivitātes: 

1. Krūmu ielas posmā no Ziemeļu ielas līdz 
Pulvera ielai pārbūve 881 m. 

2. Elektronisko sakaru ārējo tīklu izbūve 198 

m. 

3. Sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu izbūve 
un pārbūve 710,29 m. 

4. Ūdens apgādes ārējo tīklu un izbūve un 

pārbūve 764,1 m. 

3.1.4. 
Pr_166 
Pr_167 
Pr_148 

1 070 
008,99 

160 501,35 909 507,64 - x 

Izveidotas 45 
jaunas 

darbvietas. 
Privātā sektora 

nefinanšu 
investīcijas 

9 553 238 EUR. 
Labumu guvušo 

komersantu 
skaits: 2. 

2015.g. 2019.g. 

Liepājas 
pilsētas paš-

valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 

Projekta nosaukums: Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta. 
Projekta idejas pamatojums:  
Projekts paredz investīcijas Kapsēdes ielā posmā no Grīzupes ielas līdz Liepājas pilsētas robežai ielas pārbūvē, inženiertīklos. Tā īstenošanas 
rezultātā pieaugs uzņēmējdarbībai piemēroto teritoriju platība un uzlabosies to pieejamība, uzlabojot pilsētvidi, palielināsies investīcijas uzņēmumos 
un tiks radītas jaunas darba vietas, tādejādi paaugstinot pilsētas un tās ietekmes areāla ekonomisko izaugsmi, kā arī nodrošinās ielas teritorijas 
pieejamību. Liepājas pilsētas pašvaldība veica sarunas ar Kapsēdes ielas teritorijā strādājošiem uzņēmumiem par šīs teritorijas attīstību, un saņēma 
astoņu uzņēmuma apliecinājumus par interesi šo teritoriju attīstīt, veicot investīcijas savos uzņēmumos un izveidojot jaunas darba vietas. Kapsēdes 
ielas industriālā parkā koncentrējušies vairāk par 11 uzņēmumiem ar ārvalstu kapitālu, kas nodarbina vairāk par 750 darbiniekiem. Industriālajā parkā 
plānotas vēl papildus investīcijas indikatīvi 1,57 milj. EUR apmērā,  3 ražošanas ēku būvniecībai (12 000 m2) Projekta darbības atbilst pašvaldības 
autonomajām funkcijām saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 1., 2.un 10. punktiem. 
Projekta aktivitāšu pamatojums:   
Kapsēdes ielas segums ir sliktā stāvoklī, nav gājēju ietvju un veloceliņu, kas būtiski apdraud satiksmes dalībnieku drošību, līdz ar to veidojas 
nepieciešamība satiksmes drošības uzlabošanā. Sakārtojot publisko infrastruktūru, tiks uzlabota darbinieku droša nokļūšana uz darbu, gan ar 
sabiedrisko transportu, gan ar kājām, gan ar velosipēdu, kā arī nodrošinot iespēju uzņēmumiem īstenot savu iecerēto attīstības stratēģiju, kuru rezultātā 
palielināsies privātu investīciju apjoms reģionos. 
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas pils. 
attīstības 

programmu 

Papildinā-
tība ar 
citiem 

projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 
Projekta plānotie 
darbības rezultāti 
un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projekta 
īsteno-šanu 

Pašv. 
budžets 

ES 
fondu 

fin. 

Privā-
tais 
sek-
tors 

Citi 
fin. 

avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

2. 

Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 
2.kārta. 

 

3.1.4. 
Pr_165 
Pr_167 

1 558 
865,52 

233 829,
83 

1 325 
035,69 

- x 
Izveidotas 25 

jaunas darbvietas. 
2015.g. 2019.g. 

Liepājas 
pilsētas paš-

valdības 



Projekta plānotās aktivitātes: 
1. Kapsēdes ielas posmā no Grīzupes ielas līdz Liepājas 

pilsētas robežai ielas pārbūve ~ 0.9 km. 
2. Inženiertīklu (sadzīves, ūdens un lietus ūdens 

kanalizācija) izbūve. 
3. Vājstrāvas tīklu pārbūve (būvdarbu rezultātā nav 

iespējams izvairīties no komunikāciju pārbūves). 

Privātā sektora 
nefinanšu 

investīcijas 
1 572 032 EUR. 
Labumu guvušo 

komersantu skaits: 
8. 

adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 

Projekta nosaukums: Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3.kārta.  
Projekta idejas pamatojums:  
Ņemot vērā Liepājas pilsētas pašvaldības veiktās uzņēmēju aptaujas rezultātus, lai atbalstītu uzlabotu spēju radīšanu un paplašināšanu produktu, un 
pakalpojumu attīstību, radītu jaunas darbavietas un palielinātu eksporta izlaides apjomu, ir nepieciešama pašvaldību aktīvāka līdzdalība, nodrošinot 
atbilstošu publisko infrastruktūru īpaši izstrādājot atbalsta pasākumus publisko ceļu un inženiertīklu sakārtošanai. Pašvaldībai īstenojot projekta 
aktivitātes tiks veicināta uzņēmējdarbība, izveidotas vairākas jaunas darba vietas un piesaistītas privātās nefinanšu investīcijas.  
Projekta aktivitāšu pamatojums:   
Pilsēta mērķtiecīgi ir sakārtojusi vairākas pašvaldībai piederošas industriālās teritorijas, kurās šodien ir iespējams uzsākt uzņēmējdarbību. Lai 
nodrošinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos, projekts paredz Skolas ielas un tai pieguļošās teritorijas pārbūvi, t.sk. 
inženierkomunikāciju pārbūvi. Sakārtojot publisko infrastruktūru, tiks uzlabota darbinieku droša nokļūšana uz darbu, gan ar sabiedrisko transportu, gan 
ar kājām, gan ar velosipēdu, kā arī nodrošinot iespēju uzņēmumiem īstenot savu iecerēto attīstības stratēģiju, kuru rezultātā palielināsies privātu 
investīciju apjoms reģionos. 
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas 
pils. 

attīstības 
programmu 

Papildin-
ātība ar 
citiem 

projektie
m 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 
Projekta plānotie 
darbības rezultāti 
un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projekta 
īsteno-šanu Pašv. 

budžets 

ES 
fondu 

fin. 

Privā-
tais 
sek-
tors 

Citi 
fin. 

avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

3. 

Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 
3.kārta 

Projekta plānotās aktivitātes: Skolas ielas un tai 
pieguļošās teritorijas pārbūve, t.sk., 

inženierkomunikācijas (sadzīves, ūdens un lietus ūdens 
kanalizācijas, vājstrāvas). 

3.1.4. 
Pr_165 
Pr_166 
Pr_228 

1 876 125,
49 

281 418,
82 

1 594 
706,67 

- x 

Izveidotas 20 
jaunas darbvietas. 

Privātā sektora 
nefinanšu 
investīcijas 

EUR 774 707,00. 
Labumu guvušo 

komersantu sk. 6. 

2019.g 2021.g 

Liepājas 
pilsētas paš-

valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 



  



Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 5.6.2. – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas  

Projekta nosaukums: Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā. 
Projekta idejas pamatojums: 
Ņemot vērā Liepājas pilsētas pašvaldības veiktās uzņēmēju aptaujas rezultātus, lai uzlabotu un paplašināšanu produktu un pakalpojumu attīstību un 
kvalitāti, radītu jaunas darbavietas un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, ir nepieciešama pašvaldības aktīvāka līdzdalība, nodrošinot atbilstošu 
infrastruktūru, īpaši izstrādājot atbalsta pasākumus publisko ceļu un komunikāciju sakārtošanai.   

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta videi draudzīga un vides ilgtspēju veicinoša teritoriāla izaugsme un jaunu darbavietu radīšana. 
Revitalizējot Liepājas pilsētvidi un izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu publisko infrastruktūru Vētru ielā, uzlabosies teritorijas kvalitāte, pievilcība 
un pieejamība uzņēmējdarbības aktivitātēm, tādējādi sekmējot priekšnoteikumu rašanos jaunu darba vietu izveidei un privāto nefinanšu investīciju 
piesaistei. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
Lai pilsētas degradētajās teritorijās varētu veikt uzņēmējdarbību, ir nepieciešams tās revitalizēt un izbūvēt nepieciešamo publisko infrastruktūru, 
inženiertīklus (detalizētāku informāciju skatīt sadaļā par projekta aktivitātēm). Projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus publiskā infrastruktūrā un 
inženiertīklu izbūvē, kuru īpašnieki būs piesaistīti kā sadarbības partneri. Pēc projekta realizācijas plānots teritoriju nodot nomā un nomnieks tiks 
izvēlēts atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, par infrastruktūras izmantošanu nosakot tirgus cenu. 
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas 
pils. 

attīstības 
programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 
Projekta plānotie 
darbības rezultāti 
un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projekta 
īsteno-šanu Pašv. 

budžets 
ES fondu fin. 

Privātais 
sektors 

Citi 
fin. 

avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

1. 

Pamatinfrastruktūras 
nodrošināšana 

uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot 

degradēto teritoriju Liepājā 
 

Projekta plānotās aktivitātes: 
1.Inženiertīklu (sadzīves, ūdens, lietus 
ūdens kanalizācija un elektroenerģijas 

pieslēguma) izbūve. 
2. Vētru ielas pārbūve. 

3. Vājstrāvas tīklu pārbūve. 

3.2.1. 
Pr_78 

Pr_234 
Pr_235 

497 560,14 74 634,02 422 926,12 - x 

Revitalizēta 

degradētā piejūras 

teritorija 1 ha 

platībā. 

Radītas 7 jaunas 

darba vietas. 

Piesaistītas 

nefinanšu 

investīcijas 200 

000 EUR apmērā. 

2015.g. 2020.g. 

Liepājas 
pilsētas paš-

valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 5.6.2. – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas  

Projekta nosaukums: Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā  
Projekta idejas pamatojums: 
Vecās ostmalas ielas degradētajās teritorijās ir virkne uzņēmumi, kuri darbojas un vēlas paplašināt savu uzņēmējdarbības nozari, tādējādi rodas 
nepieciešamība pēc sakārtotas publiskās infrastruktūras, kura dotajā brīdi ir pilnīgi nolietojusies un liedz uzņēmējiem attīstīties un radīt jaunas darba 
vietas. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
Vecās ostmalas (ielas) pārbūve un publiskās infrastruktūras izveide komersantiem 
Vecās ostmalas (ielas) un inženiertīklu  tehniskais stāvoklis ir sliktā stāvoklī. Daļai no ielas ir grants segums, inženiertīkli – ūdens, kanalizācijas, lietus 
notekūdens sistēmas ir pilnībā nolietojušās un, veicot plānotos darbus minētajā teritorijā, nav iespējams izvairīties no inženiertīklu pārbūves. Lai 
uzņēmumi sekmīgi varētu attīstīties, ir nepieciešams veikt ieguldījumus publiskās infrastruktūras sakārtošanā, degradētās teritorijas revitalizācijā. 
Projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus publiskā infrastruktūrā un inženiertīklos (detalizētāku informāciju skatīt sadaļā par projekta aktivitātēm), 
kuru īpašnieki būs piesaistīti kā sadarbības partneri. 
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas 
pils. 

attīstības 
programmu 

Papildinātība ar 
citiem 

projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un 
to rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projekta 
īsteno-šanu Pašv. 

budžets 
ES fondu 

fin. 
Privātais 
sektors 

Citi 
fin. 

avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

2. 

Degradēto teritoriju 
revitalizācija 

uzņēmējdarbības 
vajadzībām, Liepājā. 

 
Projektā plānotās aktivitātes: 

1. Vecās ostmalas (ielas) pārbūve. 
2.  Inženiertīklu (sadzīves, ūdens, lietus 

ūdens kanalizācija) izbūve. 
3. Vājstrāvas tīklu pārbūve. 

3.2.1. 
Pr_159 
Pr_234 
Pr_244 

1 516 424,
07 

291 650,
21 

1 224 773.
86 

- x 

Revitalizēta 
degradētā piejūras 

teritorija 6,6 ha 
platībā. 

Radīta 31 jauna 
darba vieta. 
Piesaistītas 
nefinanšu 

investīcijas 2 027 
000 EUR apmērā. 

2016.g. 2020.g. 

Liepājas 
pilsētas paš-

valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 



 



Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 5.6.2. – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas  

Projekta nosaukums: Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta 
Projekta idejas pamatojums: 
Liepājā, Peldu ielā atrodas vairāki pilsētas attīstībai svarīgi objekti, tādi kā – koncertestrāde “Pūt, Vējiņi”, Liepājas tenisa sporta skolas atvērtie tenisa 

korti, minerālūdens dziļurbums, kurš jau izsenis Liepājā tika izmantots dziedniecības nolūkiem un aizvien Liepājas reģionālā slimnīca to izmanto ūdens 
procedūrām. Peldu iela un tai piegulošās teritorijas un uzskaitītie objekti ir pašvaldības īpašumā, kas kopumā aizņem aptuveni 2,8 ha lielu platību, kā 
arī tie atrodas pilsētas kūrorta zonā ietilpstošā teritorijā. Ar 2015.gada 27.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 “Par kūrorta statusa piešķiršanu 
Liepājas pilsētas daļai” ir noteikts kūrorta statuss no Roņu ielas līdz Vētru ielai. Ielas teritorijā vēsturiski saglabājusies Vannu māja, kuras īpašnieki 
potenciāli varētu attīstīt ar veselības tūrismu saistītu uzņēmējdarbību. 
Ar komercdarbību saistītā teritorija pieguļošajā teritorijā aizņem 0,93 ha.  
Liepājas pilsētas pašvaldība ir izlēmusi veikt šīs degradētās teritorijas reģenerāciju, nodrošinot publiskās infrastruktūras pieejamību uzņēmējdarbības 

veikšanai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta videi draudzīga un vides ilgtspēju veicinoša teritoriāla izaugsme un jaunu darbavietu 
radīšana. Revitalizējot Liepājas pilsētvidi un reģenerējot degradētās teritorijas Peldu ielā uzlabosies teritorijas kvalitāte, pievilcība un pieejamība 
uzņēmējdarbības aktivitātēm, tādējādi sekmējot priekšnoteikumu rašanos jaunu darba vietu izveidei.   
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
Peldu iela ir viena no centrālajām kūrorta zonas un Jūrmalas parka ielām Liepājā. Peldu iela posmā no Liepu ielas līdz Zvejnieku alejai ir nozīmīgs 
transporta koridors gan tūristiem, kuri apmeklē pilsētu, gan arī virknei uzņēmumu, kuri ikdienā izmanto to savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai, tai 
skaitā zivsaimniecības un zivju pārstrādes uzņēmumi. Pašlaik esošā ielas infrastruktūra un tās teritorija nav piemērota iedzīvotāju iespējām veiksmīgi 
pārvietoties šajā teritorijā, kā arī nav piemērota saimnieciskās darbības veikšanai un tūrisma pakalpojumu sniegšanai.  

N
.p

.k
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas 
pils. 

attīstības 
programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 
Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 
to rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgais 

par 
projekta 
īsteno-
šanu 

Pašv. 
Budžets 

ES fondu 
fin. 

Privātais 
sektors 

Citi 
fin. 

Avot
i 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

3. 

Degradēto teritoriju revitalizācija 
un uzņēmējdarbības 

pamatinfrastruktūras izveide 
kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta 

 
Projekta plānotās aktivitātes: 

1. Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas 
līdz Zvejnieku alejai. 

2. Inženiertīklu (sadzīves, ūdens un lietus 
ūdens kanalizācija) izbūve un pievadu 

ierīkošana. 

3.2.1. 

Pr_78 
Pr_159 
Pr_234 
Pr_244 
Pr_247 

1 037 295,
49 

155 594,32 
881 701,1

7 
- x 

Revitalizēta 
degradētā piejūras 
teritorija 0.93 ha 

platībā. 
Radītas 7 jaunas 

darba vietas. 
Piesaistītas 
nefinanšu 

investīcijas 1 milj. 
euro ar 

komercdarbību 
saistītajā teritorijā. 

2015.g. 2020.g. 

Liepājas 
pilsētas 

paš-
valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 



 



Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 5.6.2. – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas  

 
Projekta nosaukums: Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 2.kārta. 
Projekta idejas pamatojums: 
Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības veiktās uzņēmēju aptaujas rezultātiem, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un līdz ar to radītu jaunas 
darba vietas, ir nepieciešama pašvaldības aktīvāka līdzdalība, nodrošinot atbilstošu publisko infrastruktūru, īpaši izstrādājot atbalsta pasākumus 
publisko ielu sakārtošanai. Cukura ielā atrodas vairāki uzņēmēji, kuri ir vieni no lielākajiem darba devējiem Liepājā un Cukura ielai pieguļošās teritorijas 
ir pamatoti uzskatāmas par perspektīvām teritorijām uzņēmējdarbības veikšanai. Cukura iela ir pašvaldības īpašums 2,69 ha platībā un tai piegulošās 
teritorijas ir gan pašvaldības īpašumā, gan uzņēmēju īpašumā, tās visas ir ražošanas un noliktavu apbūves teritorijas un atrodas Liepājas Speciālā 
ekonomiskā zonā.   

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta videi draudzīga un vides ilgtspēju veicinoša teritoriāla izaugsme un tiks izveidotas jaunas darbavietas. 
Vairākās, bet ne visās Cukura ielas teritorijās uz doto brīdi jūtama ekonomiskā aktivitāte, tādēļ revitalizējot Liepājas pilsētvidi un izveidojot mūsdienu 
prasībām atbilstošu publisko infrastruktūru Cukura ielā, uzlabosies teritoriju kvalitāte, pievilcība un pieejamība, kas sekmēs uzņēmējdarbības attīstību. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
Lai pilsētas degradētajās teritorijās varētu nodrošināt uzņēmējdarbību, ir nepieciešams tās revitalizēt, izbūvējot nepieciešamo publisko infrastruktūru. 
Projekta ietvaros, lai nodrošināt vairāku perspektīvo zemes gabalu pieejamību, plānots pārbūvēt Cukura ielu, izbūvējot nobrauktuves, paplašinot 
Cukura ielas brauktuvi, nodrošinot kreisā manevra veikšanas iespējamību, kas radīs priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu darba vietu 
izveidei un privāto nefinanšu investīciju piesaistei. 

N
.p

.k
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas 
pils. 

attīstības 
programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 
Projekta plānotie 
darbības rezultāti 
un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika posms 
Atbildīgais 

par 
projekta 
īsteno-
šanu 

Pašv. 
Budžets 

ES fondu 
fin. 

Privātais 
sektors 

Citi 
fin. 

Avot
i 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

4. 

Pamatinfrastruktūras 
nodrošināšana uzņēmējdarbības 

veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā 2.kārta 

 
Projekta plānotās aktivitātes: 

1. Cukura ielas pārbūve posmā no Nākotnes 
ielas līdz Grīzupes ielai. 

2.Inženiertīklu (lietus ūdens kanalizācijas) 
izbūve. 

3. Vājstrāvu tīklu pārcelšana. 

3.2.1. 
Pr_78 

Pr_234 
Pr_235 

1 004 
067,49 

150 610,
14 

853 457,3
5 

- x 

Revitalizēta 
degradētā teritorija 
19,39 ha platībā. 
Radīta 21 jauna 

darba vietas. 
Piesaistītas 
nefinanšu 

investīcijas 
2 652 975 EUR 

apmērā. 

2018.g. 2021.g. 

Liepājas 
pilsētas 

paš-
valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 

 

 

 



Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 2.kārta 
KARTE 

 

 

 

Adrese Kadastra 
apzīmējums 

ADT, ha 

Cukura iela 38A 17 00 00 20 165 2,11 

Cukura iela 31  17 00 00 20 456 16,65 

Cukura iela 32  17 00 00 20 171  0,63 



Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 5.6.2. – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas  

Prioritārā projekta ideja: „Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā” 
Projekta idejas pamatojums: 
Revitalizējot Dārza iela 4/8 ir degradēta teritorija tiek veicināta teritoriju pieejamība uzņēmējdarbībai un strādājošo skaita pieaugums radošo industriju 
uzņēmumos, ko Aizsardzības ministrija ar 12.02.2008. MK rīkojumu Nr. 60 bez atlīdzības nodeva Liepājas pašvaldībai izglītības un sociālo pakalpojumu 
attīstībai. Teritorijā tiks izvietoti jauni uzņēmumi, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti Liepājā. Radošās industrijas ir starpdisciplināra 
tautsaimniecības nozare, kas apvieno kultūras un uzņēmējdarbības sektorus. Projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus ēkā Dārza ielā 4/8, Liepājā un 
tai pieguļošās teritorijas labiekārtošanā. Pēc projekta realizācijas pielāgoto teritoriju un ēku Dārza ielā 4/8, kā līdz šim, apsaimniekos Liepājas pilsētas 
pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvalde, savukārt, pēc projekta administrēšanas funkcija, tai skaitā projekta atskaišu sagatavošana tiks nodota 
Attīstības pārvaldes projektu realizācijas daļai, uzņēmumu piesaiste tiks deleģēta Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļai. Ēkas Dārza ielā 4/8 galvenā 
mērķauditorija ir individuālie profesionāļi (mikrouzņēmumi, pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti) un radošie uzņēmumi. Izbūvētās ofisa 
telpas nodrošinās kopīgu komunikācijas platformu ar iespēju strādāt intelektuāli atvērtā telpā, izmantojot pieejamos resursus uzņēmējdarbības attīstībai.  
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
Lai degradēto teritoriju Dārza iela 4/8, Liepājā, kas daļēji ir atjaunota, bet daļēji jau gadu desmitiem stāv neizmantota, revitalizētu un pielāgotu uzņēmumu 
izvietošanai tajā, nepieciešams pārbūvēt ēku Dārza ielā 4/8 (412 m2 platībā), izveidojot ofisa telpas, izbūvēt ekspluatācijai nepieciešamo inženiertīklus, 
vienlaicīgi revitalizējot degradēto teritorijas daļu ap ēku Dārza ielā 4/8. Ārpus šī projekta, tālākie teritorijas Dārza ielā 4/8  attīstības plāni saistīti ar jaunu 
kultūras pakalpojumu izveidi, radošo un kultūras industriju attīstību, nodrošinot radošo uzņēmumu un individuālo profesionāļu kopā strādāšanas vietas 
izveidi, Tech-Lab, prototipēšanas laboratoriju, darbnīcu izveidi, Liepājas kultūras telpas izveidi (galerija), mākslinieku veikala izveidi, brīvdabas kino, 
mākslas un kultūras platformas izveidi ēkā Dārza ielā 10, tādējādi sekmējot nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti Liepājā. 
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas pils. 
attīstības 

programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 
Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 
to rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīga

is par 
projekta 
īsteno-
šanu 

Pašv. 
Budžets 

ES 
fondu 

fin. 

Privātais 
sektors 

Citi 
fin. 

Avot
i 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

5. 

Degradētas teritorijas atjaunošana, 
radošo industriju attīstībai Dārza ielā, 

Liepājā 
Projekta plānotās aktivitātes: 

1.Ēkas Dārza ielā 4/8, Liepājā pārbūve, izveidojot 
ofisa telpas un liftu. 

2. Ekspluatācijai nepieciešamo inženiertīklu 
(sadzīves kanalizācijas, ūdens,  siltumenerģijas, 

ventilācijas un elektroapgāde)  izbūve. 
3. Ēkai Dārza ielā 4/8, Liepājā pieguļošās 

teritorijas labiekārtošana. 

3.2.2._1. 

Pr_78 
Pr_244 

 

349 
910,91 

176 356,
57 

173 
554,34 

- X 

Izveidotas 2 jaunas 
darba vietas. 
Revitalizēta 

degradētā teritorija 
0,158 ha. 

Piesaistītas 
nefinanšu 
investīcijas 
apmēram 

115 400,00 EUR 
apmērā. 

2020.g. 2020.g. 

Liepājas 
pilsētas 

paš-
valdības 
adminis-
trācijas 
Attīstība

s 
pārvalde 

 

  



Degradētas teritorijas atjaunošana radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā 
 



Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 5.6.2. – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

Projekta nosaukums: Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta 
Projekta idejas pamatojums: 
Teritorija Liepājā, Roņu ielas apkaimē ir unikāla, jo no vienas puses tā robežojas ar  pilsētas kūrorta zonā ietilpstošu teritoriju (ar 2015.gada 27.oktobra 
Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 “Par kūrorta statusa piešķiršanu Liepājas pilsētas daļai” ir noteikts kūrorta statuss no Roņu ielas līdz Vētru ielai). Šobrīd 
esošā teritorija un tanī esošie objekti ir sliktā tehniskā stāvoklī, esošā infrastruktūra ir nolietojusies un neatbilst mūsdienu prasībām, kas liedz perspektīvā 
uzņēmējiem attīstīties un pilnvērtīgi izmantot ekonomisko potenciālu. Līdz ar to, lai veicinātu perspektīvās un uz vietējiem resursiem balstītas  
uzņēmējdarbības attīstību, pilnvērtīgi izmantojot ekonomisko potenciālu un attiecīgi radot jaunas darba vietas, ir nepieciešama pašvaldības aktīvāka 
līdzdalība, nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošu publisko infrastruktūru, īpaši izstrādājot atbalsta pasākumus publisko ceļu sakārtošanai un pludmales 
labiekārtošanai, saskaņā ar pludmales tematisko plānojumu. Roņu ielai pieguļošās teritorijās atrodas vairāki Liepāju raksturojoši, vietējo nodarbinātībai 
būtisku nozaru uzņēmēji, kuru lomu ekonomikā ir nepieciešams stiprināt, piemēram, zivsaimniecības/zvejniecības, pārtikas ražotnes nozaru uzņēmēji. 
Tāpat nepieciešams atbalsts perspektīvām ekonomikas nozarēm, kuras maina un bagātina pilsētas ekonomisko profilu, stiprinot pakalpojumu sfēras 
pozīcijas Liepājas teritorijā kurortoloģijas uzņēmējdarbības virzienā. Roņu ielas teritorijās uz doto brīdi nav aktīva ekonomiskā aktivitāte, tādēļ, revitalizējot 
Liepājas pilsētvidi un izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu publisko infrastruktūru Ronu ielā, uzlabosies teritoriju kvalitāte, pievilcība un pieejamība, kas 
sekmēs uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi radot priekšnoteikumus jaunu darba vietu izveidei un privāto nefinanšu investīciju piesaistei.  
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
Roņu ielu pārbūve, kurā saskaņā ar pilsētas Teritorijas plānojumu un Attīstības programmu ir paredzēts attīstīt uz vietējiem resursiem balstītu perspektīvu 
uzņēmējdarbību un kurortoloģijas pakalpojumu sfēras uzņēmējdarbību, jau šodien darbojas uzņēmumi, kuri vēlas paplašināties un radīt jaunas darba 
vietas. Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Roņu ielu, izbūvēt autostāvvietas, Roņu ielas pagarinājumu līdz kāpai un labiekārtojumu, tādējādi radot 
priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu darba vietu izveidei un privāto nefinanšu investīciju piesaistei. 
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas 
pils. 

attīstības 
programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 
Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 
to rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par 

projekta 
īsteno-
šanu 

Pašv. 
budžets 

ES 
fondu 

fin. 

Privātais 
sektors 

Citi fin. 
avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

6. 

Degradēto teritoriju revitalizācija un 
uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 

izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta 
 

 Projekta plānotās aktivitātes: 
1. Roņu ielas pārbūve. 

2.Inženiertīklu (lietus ūdens kanalizācijas) izbūve. 
3. Vājstrāvu tīklu pārcelšana. 

4. Ūdens vada pārbūve ar jaudas palielināšanu. 

3.2.1. 

Pr_235 
Pr_235.1 

Pr_78 
Pr_234 
Pr_244 
Pr_247 
Pr_159 

1 159 712,
62 

205 004,
84 

914 36
8,02 

- x 

Rezultatīvie rādītāji: 
Revitalizēta degradētā 

teritorija 1,35 ha 
platībā. 

Radītas 17 jaunas 
darba vietas. 

Piesaistītas nefinanšu 
investīcijas 850 000 

euro apmērā. 

2018.g. 2022g. 

Liepājas 
pilsētas 

paš-
valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 

 



Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta. 

 



 

 

 

Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 5.6.2. – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas  

Projekta nosaukums: Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta. 
Projekta idejas pamatojums: 
 Šobrīd esošā teritorija un tanī esošie objekti ir sliktā tehniskā stāvoklī, teritorija ir ar nolietotu un neatbilstošu infrastruktūru, kas liedz tālākā perspektīvā 
uzņēmējiem attīstīties un pilnvērtīgi izmantot ekonomisko potenciālu, vienlaikus arī uzlabojot pilsētvidi. 
Liepājas pilsētas pašvaldība ir izlēmusi veikt šīs degradētās teritorijas reģenerāciju, nodrošinot publiskās infrastruktūras pieejamību uzņēmējdarbības 
veikšanai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta videi draudzīga un vides ilgtspēju veicinoša teritoriāla izaugsme un jaunu darbavietu radīšanas 
iespējas. Revitalizējot Liepājas pilsētvidi un reģenerējot degradētās teritorijas uzlabosies teritorijas kvalitāte, pievilcība un pieejamība   uzņēmējdarbības 
aktivitātēm, tādējādi sekmējot priekšnoteikumu rašanos jaunu darba vietu izveidei.   
Ezermalas ielai pieguļošās teritorijās atrodas vairāki nodarbinātībai būtiski nozaru uzņēmēji, kuru lomu ekonomikā ir nepieciešams stiprināt,  
teritorijās uz doto brīdi ir aktīva ekonomiskā aktivitāte, tādēļ revitalizējot Liepājas pilsētvidi un izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu publisko 
infrastruktūru, uzlabosies teritoriju kvalitāte, pievilcība un pieejamība, kas vēl vairāk sekmēs uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi radot priekšnoteikumus 
jaunu darba vietu izveidei un privāto nefinanšu investīciju piesaistei.  
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār Tirdzniecības kanālu. 
Ezermalas ielai piegulošajās  teritorijas, kurās saskaņā ar pilsētas Teritorijas plānojumu un Attīstības programmu ir paredzēts attīstīt uz vietējiem resursiem 
balstītu perspektīvu uzņēmējdarbību, kur jau šodien darbojas uzņēmumi, kuri vēlas paplašināties un radīt jaunas darba vietas. Projekta ietvaros plānots 
veikt ieguldījumus tikai publiskā infrastruktūrā. Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Ezermalas ielu, izbūvēt autostāvvietas, pārbūvēt inženiertīklus, tādējādi 
radot priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu darba vietu izveidei un privāto nefinanšu investīciju piesaistei. 

N
.p

.k
. 

Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas pils. 
attīstības 

programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un 
to rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika posms Atbildīgais 
par 

projekta 
īsteno-
šanu 

Pašv. 
budžets 

ES 
fondu 

fin. 

Privātais 
sektors 

Citi 
fin. 

avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

7. 

“Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības veicināšanai, 

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 
3.kārta ” 

 
Projektā plānotās aktivitātes:  

1. Inženiertīklu (sadzīves kanalizācijas, sadzīves 
ūdensapgādes, lietus ūdens kanalizācijas, elektrības) 

izbūve, pārbūve, pievadu ierīkošana. 
2. Ezermalas ielas pārbūve. 

3.1.4. 

Pr_16 
Pr_141 
Pr_272 
Pr.237 
Pr_248 
Pr_247 

3 208 
460,80 

1 788 
460,80 

1 360 
000 

- x 

Rezultatīvie rādītāji: 
Revitalizēta 

degradētā piejūras 
teritorija 8,15 ha 

platībā. 
Radīta 32 jauna 

darba vieta. 
Piesaistītas 
nefinanšu 
investīcijas 

1 240 000 EUR 
apmērā. 

2018.g. 2021.g. 

Liepājas 
pilsētas 

paš-
valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 



 

 

 

Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār Tirdzniecības kanālu Liepājā 
 

 

 

 

 

 
 

 

Adrese Kadastra 
apzīmējums 

ADT, ha 

Ezermalas iela   1 17000220029 0,16 
Ezermalas iela   1A 17000220011 0,79 
Ezermalas iela   1B 17000220015 0,48 
Ezermalas iela 2 17000220012 1,45 
Ezermalas iela   3 17000220170 0,88 
Ezermalas iela   3A 17000220191 4,01 
Ezermalas iela   3B 17000220042 0,26 
Ezermalas iela   3C 17000220158 1,51 
Ezermalas iela   3D 17000220166 0,12 
Ezermalas iela   3E 17000220171 0,36 
Ezermalas iela   5 17000220020 0,89 
Ezermalas iela   9 17000220014 0,93 
Ezermalas iela   9A 17000220009 0,40 
Ezermalas iela  11 17000220016 2,14 
Ezermalas iela  11B 17000220097 1,20 
Ezermalas iela  4 17000220049 0,49 
Ezermalas iela   6 17000220048 0,16 
Ezermalas iela   7 17000220013 0,29 
Ezermalas iela   7A 17000220045 0,53 
Ezermalas iela   9B 17000220046 1,09 

 KOPĀ: 18,14 ha 



Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 5.6.2. – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas  

Projekta nosaukums: Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 3.kārta  
Projekta idejas pamatojums: 
Liepājā Liedaga iela un tai pieguļošā teritorija Liedaga ielā 6 ir sliktā tehniskā stāvoklī, kas neveicina saimnieciskās darbības attīstību, jo esošā 
infrastruktūra ir nolietojusies un neatbilst mūsdienu prasībām. Saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas veikto uzņēmēju aptauju un 
sarunām, lai veicinātu Liepājā darbojošos uzņēmēju produktu un pakalpojumu attīstību un radītu jaunas ir nepieciešama pašvaldības aktīva līdzdalība 
uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, nodrošinot atbilstošu publisko infrastruktūru – transporta un inženierkomunikāciju. Revitalizējot Liepājas pilsētvidi 
un reģenerējot degradēto teritoriju uzlabosies tās kvalitāte, pievilcība un pieejamība uzņēmējdarbības aktivitātēm, tādējādi sekmējot priekšnoteikumu 
rašanos jaunu darba vietu izveidei.   
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
Liedaga ielā 6 ēkas izbūve un Liedaga ielas pārbūve. 

Liedaga iela un tās inženiertīklu tehniskais stāvoklis ir sliktā stāvoklī. Daļai no ielas ir grants segums, inženiertīkli – ūdens, kanalizācijas, lietus 
notekūdens sistēmas ir pilnībā nolietojušās. Liedaga ielas 6 teritorija nav piemērota iedzīvotāju iespējām veiksmīgi pārvietoties, kā arī nav piemērota 
uzņēmējdarbības attīstībai. Projekta ietvaros tiks pārbūvēta Liedaga iela posmā no Dzintara ielas līdz jūrmalai un uzbūvēta ēka Liedaga ielā 6, kura būs 
piemērota pirmsskolas izglītības iestādes funkciju veikšanai, radot priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu darba vietu izveidei, privāto 
nefinanšu investīciju piesaistei, kā arī iespēju piedāvāt iedzīvotājiem pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumus. 

N
.p

.k
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas 
pils. 

attīstības 
programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa (EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 
Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 
to rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgais 

par 
projekta 
īsteno-
šanu 

Pašv. 
budžets 

ES fondu 
fin. 

Privātais 
sektors 

Citi 
fin. 

avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

8. 

Degradēto teritoriju revitalizācija 
un uzņēmējdarbības 

pamatinfrastruktūras izveide 
kūrorta zonā, Liepājā 3.kārta  

 
Projektā plānotās aktivitātes: 

1.Liedaga ielas pārbūve posmā no Dzintara 
ielas līdz jūrmalai. 

2. Inženiertīklu (sadzīves, ūdens un lietus 
ūdens kanalizācija) izbūve un pievadu 

ierīkošana. 
3. Ēkas izbūve, kas piemērota pirmsskolas 

izglītības iestādes funkcijām. 

3.2.1. 

Pr_78 
Pr_159 
Pr_234 

Pr.235.1. 
Pr_244 
Pr_247 

3 847 047,10 707 371,95 
3 139 675,

15 
- x 

Rezultatīvie rādītāji: 
 

Revitalizēta 
degradētā piejūras 

teritorija 0,5 ha 
platībā. 

Radītas 25 jaunas 
darba vietas. 
Piesaistītas 
nefinanšu 
investīcijas 

2 510 000euro 
apmērā piejūras 
kūrorta zonas 

teritorijā. 

2019.g 2023.g 

Liepājas 
pilsētas 

paš-
valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 

 
 
 



Liedaga iela 6, Liepāja 
 

 

 
 

 



Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 5.6.2. – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas  

 
Projekta nosaukums: Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4.kārta 
Projekta idejas pamatojums: 
 Šobrīd esošā teritorija un tanī esošie objekti ir sliktā tehniskā stāvoklī, teritorija ir ar nolietotu un neatbilstošu infrastruktūru, kas liedz tālākā perspektīvā 
uzņēmējiem attīstīties un pilnvērtīgi izmantot ekonomisko potenciālu, vienlaikus arī uzlabojot pilsētvidi. 
Liepājas pilsētas pašvaldība ir izlēmusi veikt šīs degradētās teritorijas reģenerāciju, nodrošinot publiskās infrastruktūras pieejamību uzņēmējdarbības 
veikšanai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta videi draudzīga un vides ilgtspēju veicinoša teritoriāla izaugsme un jaunu darbavietu radīšanas 
iespējas. Revitalizējot Liepājas pilsētvidi un reģenerējot degradētās teritorijas uzlabosies teritorijas kvalitāte, pievilcība un pieejamība   uzņēmējdarbības 
aktivitātēm, tādējādi sekmējot priekšnoteikumu rašanos jaunu darba vietu izveidei.   
Kārļa Zāles laukuma piegulošajās teritorijās uz doto brīdi ir aktīva ekonomiskā aktivitāte, tādēļ revitalizējot Liepājas pilsētvidi un izveidojot mūsdienu 
prasībām atbilstošu publisko infrastruktūru, uzlabosies teritoriju kvalitāte, pievilcība un pieejamība, kas vēl vairāk sekmēs uzņēmējdarbības attīstību, 
tādējādi radot priekšnoteikumus jaunu darba vietu izveidei un privāto nefinanšu investīciju piesaistei.  
Projekta aktivitāšu pamatojums: 
Kārļa Zāles laukuma piegulošajās teritorijās atrodas tuvu pilsētas centram, kurās saskaņā ar pilsētas Teritorijas plānojumu un Attīstības programmu ir 
paredzēts attīstīt uz vietējiem resursiem balstītu perspektīvu uzņēmējdarbību, kur jau šodien darbojas uzņēmumi, kuri vēlas paplašināties un radīt jaunas 
darba vietas. Projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus tikai publiskā infrastruktūrā. Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Kārļa Zāles laukumu, Jūras ielu, 
izbūvēt autostāvvietas, pārbūvēt inženiertīklus, tādējādi radot priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu darba vietu izveidei un privāto nefinanšu 
investīciju piesaistei. 

N
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas pils. 
attīstības 

programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika posms Atbildīgais 
par 

projekta 
īsteno-
šanu 

Pašv. 
budžets 

ES 
fondu 

fin. 

Priv-
ātais 
sek-
tors 

Citi 
fin. 

avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

9. 

Pamatinfrastruktūras 
nodrošināšana uzņēmējdarbības 

veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā 4.kārta 

 
Projektā plānotās aktivitātes:  

1. Inženiertīklu (sadzīves kanalizācijas, 
sadzīves ūdensapgādes, lietus ūdens 

kanalizācijas, elektrības) izbūve, pārbūve, 
pievadu ierīkošana. 

2. Kārļa Zāles laukuma, Jūras ielas pārbūve. 

3.2.1. 

Pr_16 
Pr_78 

Pr_159  
Pr_141 
Pr_235 
Pr_244 

Pr_244.1 
Pr_272 
Pr_237 
Pr_248 

8 095 858,
21 

1 201 92
3,67 

6 088 
149,98  

- x 

Rezultatīvie rādītāji: 
 

Revitalizēta degradētā 
piejūras teritorija 1,27 ha 

platībā. 
Radītas jaunas 149 darba 

vietas. 
Piesaistītas nefinanšu 

investīcijas 13 940 000,00 
euro apmērā piejūras kūrorta 

objektu teritorijā. 

2019.g. 2022.g. 

Liepājas 
pilsētas 

paš-
valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 

 

 

 



Kārļa Zāles laukums, Liepāja 
 
 
 
 
 
 

Adrese Kadastra apzīmējums ADT, ha 

Vecā ostmala 24 17000330200 0,1346 

Vecā ostmala 29 17000330067 0,0496 

Jūras iela 12 17000310181 0,1736 

Vecā ostmala 40 17000300015 0,1476 

Jūras iela 22 17000310028 0,054 

Stūrmaņu iela 1 17000300053 0,4225 

Dzirnavu iela 4 17000300034 0,0999 

Kuģinieku 5 17000310016 0,1778  

  1,11 



Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 4.2.2. – atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās 

Projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšana  Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā. 
Projekta idejas pamatojums:  
Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Liepājas pilsētas pašvaldības ēkai Peldu ielā 5, Liepājā,  samazināsies izdevumi par siltumapgādi. 

1. Liepājas pilsētas pašvaldības ēku Peldu ielā 5, Liepājā, plāno veidot par vienas pieturas aģentūru, kas nodrošinātu liepājniekiem un apkārtējo novadu 
iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo informāciju un pārvaldes pakalpojumus vienuviet. 

2. Ēka Peldu ielā 5, Liepājā, pieņemta ekspluatācijā 1980.gadā, līdz ar to tā ir morāli un fiziski novecojusi, kā rezultātā ir lieli siltuma zudumi un augsti 
izdevumi par siltumapgādi. 

3. Projekta rezultātā tiks ievērojami paaugstināta energoefektivitāte ēkā Peldu ielā 5 un samazinātas izmaksas pašvaldībai. 
Projekta aktivitāšu pamatojums:  

1. Tiks veikts ēkas energoaudits, kas ļaus izvērtēt nepieciešamos  renovācijas darbus un citus energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus un 
izstrādāts tehniskais projekts. 

2. Tiks paaugstinātas  siltumtehniskās īpašības ēkas norobežojošām konstrukcijām, tādējādi paaugstinot energoefektivitāti. 
3. Tiks veikta energoefektīvu logu un durvju uzstādīšana, kā rezultātā samazināsies siltuma zudumi.  
4. Tiks veikta rekuperatīvās ventilācijas sistēmas uzstādīšana, nodrošinot publiskai ēkai piemērotu telpu mikroklimatu un samazinās enerģijas 

patēriņu. 
5. Tiks veikta automātiska ventilācijas intensitātes kontrole, kā rezultātā tiks nodrošināta ēkas ilgtermiņa energoefektivitāte.  
6. Tiks veikta apkures sistēmas pārbūve, kas paaugstinātu tās darbības efektivitāti, kā rezultātā samazināsies izdevumi par siltumapgādi. 
7. Saskaņā ar energoaudita rezultātiem, iespējama apgaismojuma nomaiņa. 

N
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas pils. 
attīstības 

programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika posms Atbildīgais 
par 

projekta 
īsteno-
šanu 

Pašv. 
budžets 

ES 
fondu 

fin. 

Privātais 
sektors 

Citi 
fin. 

avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

1. 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas pilsētas 

pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, 
Liepājā 

 
Projekta plānotās aktivitātes: 

1. Tehniskā projekta un energoaudita 
izstrāde. 

2. Ēkas norobežojošo konstrukciju 
siltināšana. 

3. Energoefektīvu logu un durvju 
uzstādīšana. 

4. Rekuperatīvās ventilācijas sistēmas 
izbūve. 

2.1.5. 

Pr_18 
Pr_20 
Pr_97 
Pr_98 

Pr_250 
Pr_97 
Pr_98 

Pr_134 
 

5 476 
906,68 

3 281 
491,54 

2 000 
520,68 

- X 

Rezultatīvie rādītāji: 
 

Vidējais siltumenerģijas 
patēriņš apkurei: 80,00 

kWh/m2/gadā. 
Primārās enerģijas gada 
patēriņa samazinājums 

sabiedriskajās ēkās: 
867 233,40 kwh/gadā. 

Aprēķinātais siltumnīcefekta 
gāzu samazinājums gadā  
243.00 CO2 ekvivalents 

tonnās. 

2016.g. 2020.g. 

Liepājas 
pilsētas 

paš-
valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 



5. Modernas iekārtu vadības automātikas 
uzstādīšana. 

6. Apkures sistēmas pārbūve. 
7. Apgaismojuma nomaiņa. 

Projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona „DAUGAVA” ģērbtuvju ēkā, Liepājā. 
Projekta idejas pamatojums:  
Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus stadiona „DAUGAVA” ģērbtuvju ēkā, Liepājā,  samazināsies izdevumi par siltumapgādi. 
1. Stadiona „Daugava” palīgēka ir nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 
2. Stadiona „Daugava” palīgēka ir morāli un fiziski novecojusi, kā rezultātā ir lieli siltuma zudumi un augsti izdevumi par siltumapgādi. 
3. Projekta rezultātā tiks ievērojami paaugstināta energoefektivitāte stadiona “DAUGAVA” ģērbtuvju ēkā un samazinātas izmaksas pašvaldībai. 
Projekta aktivitāšu pamatojums:  
1. Tiks veikts ēkas energoaudits, kas ļaus izvērtēt nepieciešamos  renovācijas darbus un citus energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus. 
2. Tiks paaugstinātas  siltumtehniskās īpašības ēkas norobežojošām konstrukcijām, tādējādi paaugstinot energoefektivitāti. 
3. Tiks veikta energoefektīvu logu un durvju uzstādīšana, kā rezultātā samazināsies siltuma zudumi.  
4. Tiks veikta rekuperatīvās ventilācijas sistēmas uzstādīšana, nodrošinot iestādei piemērotu telpu mikroklimatu un samazinās enerģijas patēriņu. 
5. Tiks veikta automātiska ventilācijas intensitātes kontrole, kā rezultātā tiks nodrošināta ēkas ilgtermiņa energoefektivitāte. 
Saskaņā ar energoaudita rezultātiem, iespējama apkures sistēmas pārbūve, kas paaugstinātu tās darbības efektivitāti, kā rezultātā samazinātos 
izdevumi par siltumapgādi. 
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas 
pils. 

attīstības 
programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un 
to rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika posms Atbildīgais 
par 

projekta 
īsteno-
šanu 

Pašv. 
budžets 

ES 
fondu 

fin. 

Privātais 
sektors 

Citi fin. avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

2. 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Stadiona „DAUGAVA” 
palīgēkās, Liepājā 

 
Projekta plānotās aktivitātes: 

1. Energoaudita un tehniskā 
projekta izstrāde. 

2. Ēkas norobežojošo 
konstrukciju siltināšana. 

3. Energoefektīvu logu un durvju 
uzstādīšana. 

4. Ventilācijas sistēmas izbūve. 
5. Modernas iekārtu vadības 

automātikas uzstādīšana. 
6. Apkures sistēmas pārbūve. 

2.1.5. 

Pr_131 
Pr_132 
Pr_133 
Pr_135 

350 255  173 917  
176 
338 

- X 

Rezultatīvie rādītāji: 
 

Vidējais 
siltumenerģijas 

patēriņš apkurei: 
80,00 kWh/m2/gadā. 
Primārās enerģijas 

gada patēriņa 
samazinājums 

sabiedriskajās ēkās: 
92 637,00 kwh/gadā. 

Aprēķinātais 
siltumnīcefekta gāzu 
samazinājums gadā  

23.00 CO2 
ekvivalents tonnās. 

2016. 2018. 

Liepājas 
pilsētas 

paš-
valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 

 

 



Projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā. 
Projekta idejas pamatojums:  
Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus  Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā,  samazināsies 
izdevumi par siltumapgādi. 

1. Pirmsskolas izglītības iestāde “Dzintariņš” ir viens no Liepājas bērnudārziem, kurā apmāca Liepājas bērnus pirmsskolas vecumā. 
2. Ēka Dzintaru ielā 90, Liepājā, pieņemta ekspluatācijā 1980.gadā. 2005. gadā ir veikta sienu siltināšana un logu nomaiņa. Ēkas siltināšana ir veikta 

nepilnīgi un mainītie logi ir neatbilstoši mūsdienu prasībām, kā arī novecojuši. 
3. Lieli pašvaldības bērnudārza “Dzintariņš” izdevumi par siltumapgādi – apmēram par 50% pārsniedz analogu siltinātu ēku izdevumus. 
4. Projekta rezultātā tiks ievērojami paaugstināta energoefektivitāte pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” ēkā. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  

1. Tiks paaugstinātas  siltumtehniskās īpašības ēkas norobežojošām konstrukcijām, tādējādi paaugstinot energoefektivitāti. 

2. Tiks veikta energoefektīvu logu un durvju uzstādīšana, aizstājot esošos nekvalitatīvos logus, kā rezultātā samazināsies siltuma zudumi.  

3. Tiks veikts ventilācijas sistēmas remonts, nodrošinot izglītības iestādei piemērotu telpu mikroklimatu un samazinot izdevumus par siltumapgādi. 

4. Saskaņā ar energoaudita rezultātiem iespējama apkures sistēmas pārbūve, kas paaugstinātu tās darbības efektivitāti, kā rezultātā samazinātos 
izdevumi par siltumapgādi. 

5. Tiks remontētas ārsienas, kur to bojājumi rada energoefektivitātes samazināšanas riskus. 
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Projekta nosaukums 
Tematika saskaņā ar  

Liepājas pils. 
attīstības programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika posms Atbildīgais 
par 

projekta 
īsteno-
šanu 

Pašv. 
budžets 

ES 
fondu 

fin. 

Privātais 
sektors 

Citi fin. 
avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

3. 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas 

pirmsskolas izglītības iestādē 
“Dzintariņš”, Dzintaru ielā 90, 

Liepājā 
 

Projekta plānotās aktivitātes: 
1. Ēkas norobežojošo konstrukciju 

(cokola, jumta, pagraba) siltināšana. 
2. Energoefektīvu logu un durvju 

uzstādīšana. 
3. Ventilācijas sistēmas remonts. 
4. Apkures sistēmas pārbūve. 
5. Ārsienu remonts un atjaunošana. 

2.1.5. 
Pr_29 
Pr_32 

 

514 954,
17  

135 012,
85  

379 94
1,32 

 
- X 

Rezultatīvie rādītāji: 
Vidējais siltumenerģijas 
patēriņš apkurei: 80.00 

kWh/m2/gadā. 
Primārās enerģijas gada 
patēriņa samazinājums 

sabiedriskajās ēkās: 265  
941,90 kwh/gadā. 

Aprēķinātais 
siltumnīcefekta gāzu 
samazinājums gadā  

49,27 CO2 ekvivalents 
tonnās. 

2016.g. 2018.g. 

Liepājas 
pilsētas 

paš-
valdības 
adminis-
trācijas 

Attīstības 
pārvalde 

 

 

 



Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 8.1.2. – uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 

Prioritārais projekts: Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā. 
Projekta pamatojums:  

1. Kā Valsts ģimnāzija jau veic reģionālā metodiskā centra funkcijas. 
2. Skola ar stabilāko skolēnu skaitu Liepājā (pāri par 500). 
3. Atrodas pilsētas centrā ar labu sabiedriskā transporta pieejamību (autobuss, tramvajs). 
4. Uz proģimnāzijas klasēm katru gadu piesakās ap 100 skolēnu no citām Liepājas skolām un reģiona. 
5. Pēc pilnīgas skolas renovācijas visu kārtu pabeigšanas - pati mūsdienīgākā skola Liepājā. 
6. Augsta administrācijas un pedagogu kapacitāte. 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  
1. Tiek nodrošināti priekšnoteikumi plānotā reģionālā metodiskā centra funkcijas veikšanai augstākā kvalitātē. 
2. Tiek nodrošināta ergonomiska mācību vide, kas veicina skolēnu motivāciju mācīties. 
3. Modernizēts dabaszinību un informātikas kabinetu skaits, kas ļauj īstenot STEM programmu attīstību- programmēšana, astronomija u.c. 

dabaszinību programmas. 
4. Padziļināta dabaszinību priekšmetu mācīšana  nodrošina plānotā obligātā fizikas vai ķīmijas centralizētā eksāmena kārtošanu. 
5. Liepājas Valsts 1ģimnāzija ir Liepājā vienīgā izglītības iestāde, kas veic reģionālā metodiskā centra funkcijas. 
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Projekta nosaukums 

Tematika 
saskaņā ar  

Liepājas pils. 
attīstības 

programmu 

Papildinātība 
ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika posms 

Atbildīgais 
par projekta 
īsteno-šanu 

Pašv. 
budžets 

ES 
fondu 

fin. 

Privātais 
sektors 

Citi 
fin. 

avoti 

Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

Projekta 
reali-

zācijas 
ilgums 

1. 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 
attīstība par metodisko centru 

STEM un IKT jomā 
 

Projektā plānotās aktivitātes: 
1. Reģionālā metodiskā centra izveide 

un aprīkošana, kurš sniedz atbalstu 
visām reģionā esošajām skolām. 

2. Augstas klases IKT aprīkojuma iegāde 
un Wifi tīkla uzlabošana. 

3. Ergonomiskas skolas  vides attīstība. 
4. Skolas sporta laukuma modernizācija 

ar teritorijas labiekārtošanu. 

1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 

Pr_93 
Pr_94 
Pr_23 
Pr_24 
Pr_25 
Pr_26 
Pr_65 
Pr_174 

2083  832 X 
1 427 
927 

- X 

Rezultatīvie rādītāji: 
 

Izveidots un aprīkots 
reģionālais metodiskais centrs, 

kurš sniedz atbalstu visām 
reģionā esošajām skolām; 
Iegādāts un uzstādīts  IKT 

aprīkojums un uzlabots Wifi 
tīkls; 

Izveidota ergonomiska mācību 
vide; 

Uzlabots skolas sporta 
laukums; 

Veikta teritorijas 
labiekārtošana. 

2016.g. 2018.g. 

Liepājas 
pilsētas 

pašvaldības 
Izglītības 
pārvalde 

 

 

 



Projekta ideja: Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija 
Liepājas Raiņa 6.vidusskolas, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas, DALP 5.vidusskolas, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola un Liepājas 12.vidusskolas 
modernizācija. 
Projekta kārta tiek īstenota pamatojoties uz izstrādāto dokumentu „LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS NOZARES ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 2015. – 
2020.GADAM (PROJEKTS), noteikto rīcību -  R.3.2.1. Veidot spēcīgu un pārdomātu Liepājas izglītības piedāvājumu un darbību -  D.3.2.1.1. Koncepcijas 
ietvaros izstrādāto Liepājas skolu tīkla attīstības scenāriju (institucionālo izmaiņu) īstenošana. 
Projekta idejas pamatojums: Veicot progresīvu mācību metožu ieviešanu un skolu infrastruktūras sakārtošanu, tai skaitā, dabaszinību kabinetu skaita 
modernizācija 7.-9.klašu posmā, jaunu IKT tehnoloģiju ieviešanu, ergonomiskas vides nodrošināšanu, sporta infrastruktūras modernizēšanu. Minētie ES 
fondu ieguldījumi – veicinās pieaugošu skolēnu motivāciju un interesi par dabaszinātnēm, radīs mūsdienīgu, inovatīvu un estētisku skolas vidi, nodrošinās 
sporta programmu īstenošanai atbilstošu sporta infrastruktūru un aprīkojumu (gan latviešu, gan mazākumtautību skolēniem Liepājā). 
Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 
1. Liepājas A.Puškina 2.vidusskola- skola ar stabilu skolēnu skaitu (2014.gads - 667, 2013.gads - 682). 
2. Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā- 2014.gada 1.septembrī 10.klasē uzņemti 49 skolēni. 
3. Atrodas blīvi apdzīvotā pilsētas daļā ar labu sabiedriskā transporta pieejamību (autobuss, tramvajs). 
4. Izpētot bērnudārza segmentu tuvējā apkārtnē (ap 2.vidusskolu), ir saskatāms  bērnu skaita potenciāls, proti, tuvējos 2 bērnudārzos-  PII„Pasaciņa” 4 

grupas ar mazākumtautību valodas apmācību- 80 bērnu un PII „Mazulītis” 6 grupas ar mazākumtautību valodas apmācību – 120 bērnu, kas skolai katru 
gadu nodrošina divas  pirmās klases ar skolēnu skaitu 50’. 

5. Ir veikti ieguldījumi iepriekšējā ES fondu periodā. 
6. Ir brīva skolai piederoša teritorija, kuru izmantot attīstībai -  sporta laukuma modernizācijai. 
7. Stadiona attīstības koncepcija ir saskaņota ar Liepājas Sporta pārvaldi un iekļauta pilsētas attīstības programmā, vienlaikus kā mikrorajonam nozīmīgs 

sporta objekts. 
8. Skola ar mūsdienīgām iestrādēm izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanā (2.klasē fakultatīvās nodarbības robotikā izmantojot Lego Mindstroms 

konstruktorus, skolas pedagogi veic plašu integrācijas darbu gan piedaloties starptautiskos, gan valsts nozīmes projektos, skola savā darbā ieviesusi 
CLIL metodiku- integrētā svešvalodas un mācību priekšmetu apguve). 

9. Augsta administrācijas un pedagogu kapacitāte.  
Projekta aktivitāšu pamatojums (Liepājas A.Puškina 2.vidusskola):  
1. Tiek nodrošināta ergonomiska mācību vide, kas veicina skolēnu motivāciju mācīties. 
2. Modernizēti dabaszinību un informātikas kabineti, kas ļauj īstenot dabaszinību un IT priekšmetu padziļinātāku mācīšanu 10.- 12.un 7.-9.klašu posmos 

un nodrošina plānotā  obligātā fizikas vai ķīmijas centralizētā eksāmena kārtošanu. 
3. Liepājā tiek nodrošināta augsta izglītības kvalitāte mazākumtautību skolu izglītojamajiem. 
4. Pilsētā tiek samazināts skolēnu skaits ar zemu mācību motivāciju un izglītības līmeni (skolēni neatbilstošu mācību vidi norāda kā galveno faktoru, 

pētījumos par izglītības kvalitātes paaugstināšanu). 
Liepājas Raiņa 6.vidusskola 
1. Skola ar pieaugošu tendenci skolēnu skaita palielināšanā (2014.gads -  470, 2013.gads -  454). 
2. Atrodas blīvi apdzīvotā pilsētas daļā ar labu sabiedriskā transporta pieejamību (autobuss, tramvajs) ir pieejams skolēnu autobusa maršruts, kurš 

darbojas pilsētā  no viena pilsētas gala līdz otram. 



3. Izpētot bērnudārza segmentu tuvējā apkārtnē (ap 6.vidusskolu), ir saskatāms liels bērnu skaita potenciāls, proti, tuvējos 10 bērnudārzos (pilsētā kopumā 
21 PII, tai skaitā lielākās – PII „Saulīte”- 367 audzēkņi, PII „Dzintariņš” – 246, PII „Mazulītis”- 253, PII „Pasaciņa” - 261) kopā uz 2013., 2014.m.g. ir 1729 
bērni, kas skolai varētu dot ap 200 sākumskolēnu gadā pie nosacījuma, ja tiek sakārtots skolu tīkls pilsētā. 

4. Ir veikti ieguldījumi iepriekšējā ES fondu periodā. 
5. Ir brīva skolai piederoša teritorija, kuru izmantot attīstībai- sporta laukuma modernizācijai. 
6. Ir stadiona tehniskais projekts, kurš saskaņots ar Liepājas Sporta pārvaldi un iekļauts pilsētas attīstības programmā, vienlaikus kā mikrorajonam 

nozīmīgs sporta objekts. 
7. Skola ar mūsdienīgām iestrādēm izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanā (Microsoft pilotskola, ir izveidota multimediju un skaņas telpa, alpīnisma 

siena) - ir sagatavots skolas attīstības plāns ar iezīmētiem laika grafikiem, kurā plānotas ieviest izglītības programmas ar mūsdienās darba tirgū 
pieprasītu specializāciju (vispārējā pamatizglītība ar padziļinātu vides izglītības virzienu; vispārējā pamatizglītība ar padziļinātu radošuma un multimediju 
mākslas izglītības virzienu u.c., kas sasaistās ar LiepU studiju novirzieniem). 

8. Augsta administrācijas un pedagogu kapacitāte. 
9. Skolai ir straujākais inovāciju indeksa kāpums pēdējo divu gadu laikā salīdzinot ar citām Liepājas skolām.  
Projekta aktivitāšu pamatojums (Liepājas Raiņa 6.vidusskola):  
1. Tiek nodrošināti priekšnoteikumi plānotās obligātās vidējās izglītības iegūšanai. 
2. Tiek nodrošināta ergonomiska mācību vide, kas veicina skolēnu motivāciju mācīties. 
3. Modernizēti dabaszinību un informātikas kabineti, kas ļauj īstenot dabaszinību un IT priekšmetu padziļinātāku mācīšanu 10.- 12.un 7.-9.klašu posmos 

un nodrošina plānotā  obligātā fizikas vai ķīmijas centralizētā eksāmena kārtošanu  skolēniem no J.ČAKSTES Liepājas 10.vidusskolas tiek nodrošināta 
iespēja dabaszinību priekšmetus apgūt  modernizētos kabinetos (pašlaik 10.vsk. nav modernizēto kabinetu, jo skola neiekļāvās ERAF projektā). 

4. Pilsētā tiek samazināts skolēnu skaits ar zemu mācību motivāciju un izglītības līmeni (skolēni neatbilstošu mācību vidi norāda kā galveno faktoru, 
pētījumos par izglītības kvalitātes paaugstināšanu). 

DALP 5.vidusskola 
1. Pati lielākā pilsētas skola (2014.gads -  1127 skolēnu, 2013.gads -  1162). 
2. Atrodas pilsētas daļā ar labu sabiedriskā transporta pieejamību (autobuss, tramvajs). 
3. Katru gadu 1.klasē uzņem vairāk kā 100 skolēnus (2014.gads - 114, 2013.gads - 142). 
4. Skolai izbūvēti 2 jauni korpusi, ir nepieciešama pilna pabeigtība atsevišķās ēkas daļās. 
5. Skolai blakus piederošā teritorija iezīmēta kā Liepājas Sporta manēžas celtniecības vieta, līdz ar to ir iespēja skolas attīstību papildus plānot kā  

profesionālā sporta un sporta ievirzes atbalstošo institūciju. 
6. Skola ar augstiem sasniegumiem mācību procesa kvalitātē - katru gadu saņēmusi kādu no  Liepājas Domes Kvalitātes balvām.  
7. Skola ar svešvalodu novirzienu. 
8. Augsta administrācijas un pedagogu kapacitāte. 
Projekta aktivitāšu pamatojums (DALP 5.vidusskola):  
1. Tiek nodrošināta ergonomiska mācību vide, kas veicina skolēnu motivāciju mācīties. 
2. Modernizēti dabaszinību un informātikas kabineti, kas ļauj īstenot dabaszinību un IT priekšmetu padziļinātāku mācīšanu 10.- 12. un 7.-9.klašu posmos 

un nodrošina plānotā  obligātā fizikas vai ķīmijas centralizētā eksāmena kārtošanu. 
3. Ņemot vērā, ka tiek nodrošināts atbalsts sportistiem, kuriem nepieciešama vidējā izglītība, tiek uzturēts stabils skolēnu skaits šajā skolā. 



4. Pilsētā tiek samazināts skolēnu skaits ar zemu mācību motivāciju un izglītības līmeni (skolēni neatbilstošu mācību vidi norāda kā galveno faktoru, 
pētījumos par izglītības kvalitātes paaugstināšanu). 

J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola 
Projekta idejas pamatojums: Veicot progresīvu mācību metožu ieviešanu un skolas infrastruktūras sakārtošanu, tai skaitā, klašu telpu aprīkošanu ar 
ergonomiskām mēbelēm, izglītības iestāde kļūst par mūsdienu prasībām atbilstošu un spēj nodrošināt kvalitatīvas izglītības iegūšanu Liepājā. Skolēnu 
skaits (2014.gads -  663, 2013.gads -  690); 2014.gada 1.septembrī 10.klasē uzņemti 30 skolēni; atrodas blīvi apdzīvotā pilsētas daļā ar labu sabiedriskā 
transporta pieejamību (autobuss, tramvajs). 
Projekta aktivitāšu pamatojums (J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola):  
1. Tiek nodrošināti priekšnoteikumi  obligātās pamatizglītības iegūšanai pēc iespējas tuvāk skolēnu dzīvesvietai. 
2. Tiek nodrošināta ergonomiska mācību vide, kas veicina skolēnu motivāciju mācīties. 
3. Liepājā tiek nodrošināta augsta izglītības kvalitāte pamatskolu izglītojamajiem. 
4. Pilsētā tiek samazināts skolēnu skaits ar zemu mācību motivāciju un izglītības līmeni (skolēni neatbilstošu mācību vidi norāda kā galveno faktoru, 

pētījumos). 
5. Tiek nodrošināta skolēnu pēctecība uz  Liepājas Valsts 1.ģimnāziju, Liepājas Raiņa 6.vidusskolu.  
Liepājas 12.vidusskola 
Projekta idejas pamatojums: Veicot progresīvu mācību metožu ieviešanu un skolas infrastruktūras sakārtošanu, tai skaitā  klašu telpu aprīkošanu ar 
ergonomiskām mēbelēm, izglītības iestāde kļūst par mūsdienu prasībām atbilstošu un spēj nodrošināt kvalitatīvas izglītības iegūšanu Liepājā. Skolēnu 
skaits (2014.gads -  539, 2013.gads -  537); 2014.gada 1.septembrī 10.klasē uzņemti 26 skolēni; atrodas blīvi apdzīvotā pilsētas daļā ar labu sabiedriskā 
transporta pieejamību (autobuss, tramvajs). 
Projekta aktivitāšu pamatojums (Liepājas 12.vidusskola):  
1. Tiek nodrošināti priekšnoteikumi  obligātās pamatizglītības iegūšanai pēc iespējas tuvāk skolēnu dzīvesvietai. 
2. Tiek nodrošināta ergonomiska mācību vide, kas veicina skolēnu motivāciju mācīties. 
3. Liepājā tiek nodrošināta augsta izglītības kvalitāte pamatskolu izglītojamajiem. 
4. Pilsētā tiek samazināts skolēnu skaits ar zemu mācību motivāciju un izglītības līmeni (skolēni neatbilstošu mācību vidi norāda kā galveno faktoru, 

pētījumos). 
5. Tiek nodrošināta skolēnu pēctecība uz Liepājas A.Puškina 2.vidusskolu. 
6.  
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2. 

Liepājas vispārizglītojošo skolu 
modernizācija 

 
Projektā plānotās aktivitātes: 

1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 

Pr_93 
Pr_94 
Pr_23 
Pr_24 
Pr_25 
Pr_26 

6 499 293 X 
5 284 
373 

- X 

Rezultatīvie rādītāji: 
1.Palielināts 
dabaszinību  

kabinetu skaits. 
2. Veikta 

ergonomiskās 

2017.g. 2019.g. 

Liepājas 
pilsētas 

pašvaldības 
Izglītības 
pārvalde 



Liepājas Raiņa 6.vsk., Liepājas A.Puškina 2.vsk ., ALP 
5.vsk., J.Čakstes Liepājas 10.vsk. un Liepājas 12.vsk. 

modernizācija, t.sk.:  
1. Dabas zinību kabinetu skaita palielināšana Liepājas 

Raiņa 6. vsk. un Liepājas A.Puškina 2.vsk. 
2. Ergonomiskas mācību vides attīstība visās projektā 

iesaistītajās izglītības iestādēs (2,vsk., 5.vsk., 
6.vsk.,10.vsk., 12., vsk). 

3. Skolas sporta laukuma modernizācija Liepājas 
Raiņa 6.vsk. 

4. Sporta zāļu modernizācija un aprīkojuma iegāde 
Liepājas A.Puškina 2.vsk. un Liepājas Raiņa 6.vsk. 

5. IKT aprīkojuma iegāde Liepājas A.Puškina 2.vsk. un 
Liepājas Raiņa 6.vsk. 

Pr_65 
Pr_174 

mācību vides 
izveide. 

3. Uzlabotas divas 
sporta zāles un 

veikta aprīkošana. 
4. Uzlabots viens 

stadions. 
5. Veikta IKT iegāde. 

Projekta ideja: Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (Liepājas 15.vidusskola, Liepājas 7.vidusskola, Liepājas 8.vidusskola) 
Projekts tiek īstenots pamatojoties uz izstrādāto dokumentu „LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS NOZARES ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 2015. – 
2020.GADAM (PROJEKTS), noteikto rīcību -  R.3.2.1. Veidot spēcīgu un pārdomātu Liepājas izglītības piedāvājumu un darbību -  D.3.2.1.1. Koncepcijas 
ietvaros izstrādāto Liepājas skolu tīkla attīstības scenāriju (institucionālo izmaiņu) īstenošana. 
Liepājas 15.vidusskola 
Projekta idejas pamatojums: Veicot progresīvu mācību metožu ieviešanu Liepājas 15.vidusskolā un skolas infrastruktūras sakārtošanu, mācību telpu 
uzlabošanu, jaunu IKT tehnoloģiju ieviešanu, ergonomiskas vides izveidi un sporta zāles atjaunošanu. Minētie ES fondu ieguldījumi veicinās pieaugošu 
skolēnu motivāciju, radīs mūsdienīgu, inovatīvu un estētisku skolas vidi, nodrošinās sporta programmu īstenošanai atbilstošu sporta infrastruktūru un 
aprīkojumu. Papildus norādām, ka skolā plānots integrēt skolēnus ar īpašām vajadzībām, kā arī skola turpinās nodrošināt praktisku skolēnu sagatavošanu 
jaunsardzes un  zemessardzes vajadzībām. 
Projekta aktivitāšu pamatojums (Liepājas 15.vidusskola): 

1. Skola ar stabilu skolēnu skaitu ar tendenci uz skolēnu skaita pieaugumu (2019. gads – 964, 2018. gads – 963, 2017. gads – 950, 2016. gads – 
948, 2015. gads – 949, 2014. gads – 894, 2013. gads – 885). 

2. 2019.gada 1.septembrī 10. klasē uzņemti 36 skolēni.  
3. Atrodas blīvi apdzīvotā pilsētas mikrorajonā ar labu sabiedriskā transporta pieejamību (autobuss). 
4. Izpētot bērnudārza segmentu tuvējā apkārtnē (ap 15.vidusskolu), ir saskatāms  bērnu skaita potenciāls, proti, tuvējos 5 bērnudārzos -  PII„Delfīns” - 

180 bērnu un PII „Stārķis” – 60 bērnu, PII  „Sauleszaķis”- 114 bērnu un Kristīgā PII -220, PII „Pienenīte”- 80 bērnu, kas skolai katru gadu nodrošina 
četras  pirmās klases ar skolēnu skaitu 90. 

5. Siltināta skolas ēka. 
6. Ir brīva skolai piederoša teritorija, kuru izmantot attīstībai. 
7. Skola ar mūsdienīgām iestrādēm izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanā un iekļaujošas izglītības nodrošinājumu (skolas pedagogi veic plašu 

integrācijas darbu gan piedaloties starptautiskos, gan valsts nozīmes projektos, tiek ieviesta jaunsardzes grupu sagatavošana). 
8. Augsta administrācijas un pedagogu kapacitāte.  

 
 
 



Liepājas 7.vidusskolā 
Projekta idejas pamatojums: Veicot progresīvu mācību metožu ieviešanu Liepājas 7.vidusskolā un skolas infrastruktūras sakārtošanu, mācību vides 
uzlabošanu, jaunu IKT tehnoloģiju ieviešanu un ergonomiskas mācību vides izveidi, ļaus skolai kļūt par  vidusskolu, kuras pamatfunkcija ir mūsdienīga 
izglītības procesa nodrošināšana mazākumtautību skolēniem Liepājā. 
Projekta aktivitāšu pamatojums (Liepājas 7.vidusskolā): 

1. Skola ar stabilu skolēnu skaitu (2019. gads – 714, 2018. gads – 725, 2017. gads – 748, 2016. gads – 797, 2015. gads – 808, 2014. gads – 813, 
2013. gads – 828). 

2. 2019.gada 1.septembrī 10. klasē uzņemti 44 skolēni. 
3. Atrodas blīvi apdzīvotā pilsētas daļā ar labu sabiedriskā transporta pieejamību (autobuss). 
4. Izpētot bērnudārza segmentu tuvējā apkārtnē (ap 7.vidusskolu), ir saskatāms  bērnu skaita potenciāls, proti, tuvējos 3 bērnudārzos -  PII„Delfīns” 

3 grupas ar mazākumtautību valodas apmācību - 60 bērnu un PII „Stārķis” 9 grupas ar mazākumtautību valodas apmācību – 180 bērnu, PII 
„Pienenīte” 3 grupas ar mazākumtautību valodas apmācību - 50 bērnu, kas skolai katru gadu nodrošina trīs  pirmās klases ar skolēnu skaitu 75. 

5. Siltināta skolas ēka. 
6. Skola ar mūsdienīgām iestrādēm izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanā (skolas pedagogi veic plašu integrācijas darbu gan piedaloties 

starptautiskos, gan valsts nozīmes projektos). 
7. Augsta administrācijas un pedagogu kapacitāte. 

Liepājas 8.vidusskola  
Projekta idejas pamatojums: Veicot progresīvu mācību metožu ieviešanu un skolas infrastruktūras sakārtošanu, tai skaitā  klašu telpu aprīkošanu ar 
ergonomiskām mēbelēm, Liepājas 8.vidusskola kļūst par mūsdienu prasībām atbilstošu un spēj nodrošināt kvalitatīvas izglītības iegūšanu Liepājā. 

1. Skola ar divplūsmu mācību darba organizāciju, kur vidusskolas posmā skolēni no mazākumtautību izglītības programmas pāriet uz izglītības 
programmām valsts valodā. 

2. Skolēnu skaits (2019.gads – 857, 2018.gads – 577, 2017.gads – 597, 2016.gads – 584, 2015.gads – 583, 2014.gads – 563, 2013.gads – 566). 
3. Divplūsmu skola, kas nodrošina vispārējās izglītības iegūšanu. Skolā ir ieviesta profesionāli orientēta izglītības programma “Jūras zinības”. Skolai 

pievienotā Vakaru (maiņu) vidusskola nodrošina mācību darbu klātienes un neklātienes nodaļām un tālmācību. 
4. 2019. gada 1.septembrī 1.klasē uzņemti 34 skolēni ar valsts valodas apmācību un 0 skolēni mazākumtautību valodas apmācību. 
5. Atrodas blīvi apdzīvotā pilsētas daļā ar labu sabiedriskā transporta pieejamību (autobuss, tramvajs). 
6. Skolas apkārtnē atrodas 2 pirmsskolas izglītības iestādes - PII „Mazulītis”- 261 bērns ar 5 grupās mazākumtautību valodas apmācībā un 7 

grupām valsts valodas apmācībā un PII „Pasaciņa”- 261 bērns- 4 grupas ar mazākumtautības valodas apmācību un 8 grupas ar valsts valodas 
apmācību. 

Projekta ieguvumi: 
1. Tiek nodrošināti priekšnoteikumi plānotās obligātās vidējās izglītības iegūšanai. 
2. Tiek nodrošināta ergonomiska mācību vide, kas veicina skolēnu motivāciju mācīties. 
3. Liepājā tiek nodrošināta augsta izglītības kvalitāte skolēniem ar īpašām vajadzībām. 
4. Pilsētā tiek samazināts skolēnu skaits ar zemu mācību motivāciju un izglītības līmeni (skolēni neatbilstošu mācību vidi norāda kā galveno faktoru, 

pētījumos par izglītības kvalitātes paaugstināšanu). 
5. Liepājā tiek nodrošināta augsta izglītības kvalitāte mazākumtautību skolu izglītojamajiem. 



6. Tiek nodrošināti priekšnoteikumi  obligātās pamatizglītības iegūšanai pēc iespējas tuvāk skolēnu dzīvesvietai. 
7. Liepājā tiek nodrošināta augsta izglītības kvalitāte pamatskolu izglītojamajiem. 

* Papildus finansējuma pieejamības gadījumā ir iespējama 7.vidusskolas sporta zāles atjaunošana. 
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3. 

Liepājas izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana 
(Liepājas 15.vidusskola, 
Liepājas 7.vidusskola, 
Liepājas 8.vidusskola) 

 
Projektā plānotās aktivitātes: 

Mācību vides uzlabošana; sporta 
zāles atjaunošana; IKT aprīkojuma 

iegāde; ergonomiskās mācību vides 
izveide. 

1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 

Pr_93 
Pr_94 
Pr_23 
Pr_24 
Pr_25 
Pr_26 
Pr_65 

Pr_174 

2 903 012,
01 

X 2 103 758,26  - X 

Rezultatīvie rādītāji: 
Skolēnu skaits, kuri mācās 

modernizētā vidē –2535; 

mācību vides uzlabošana 3 

skolās; sporta zāles 

atjaunošana – 1; iegādātas 

IKT tehnoloģijas; uzlabota 3 

skolu ergonomiskā vide, 

iegādātas jaunas mēbeles 

un veikts iekštelpu remonts. 

2020. 
12 

mēneš
i 

Liepājas 
pilsētas 

pašvaldības 
Izglītības 
pārvalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 9.3.1. – attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personām ar garīga 
rakstura traucējumiem (GTR) neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 

Prioritārā projekta ideja:  
Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai. 
Projekta idejas pamatojums:  
Projekta ideja un pamatojums saistīts ar izstrādāto Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020.gadam un projektu “Kurzeme visiem”. 
Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam ietvaros, Liepājas pilsētā tiktu veidota infrastruktūra, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu pieejamību un tiktu palielināta kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu, sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) un bērniem no ārpusģimenes aprūpes 
iestādēm. 
Ar sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi tiktu nodrošināti priekšnoteikumi deinstitucionalizācijas plāna realizācijai un pakalpojumu sniegšanas 
pēctecība deinstitucionalizācijas plānā minētājām mērķa grupām. 
Pamatojoties uz izstrādāto Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu un tajā iekļautajiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
risinājumiem Liepāja plānots izveidot: 
1. Grupu dzīvokļi personām ar GRT (Viršu iela 9/11) 
Veidojot sociālo pakalpojumu infrastruktūru plānots izremontēt, aprīkot un labiekārtot ēkas pirmo stāvu Grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanai personām 
ar GRT, nodrošinot 16 vietas . Deinstitucionalizācijas plāna ietvaros plānota atsevišķu, šobrīd valsts sociālos aprūpes centros mītošu personu ar GRT 
pāreja uz dzīvi sabiedrībā. Tādēļ, lai veicinātu VSAC dzīvojošu personu ar garīga rakstura traucējumiem atgriešanos pašvaldībā un sabiedrībā un, lai 
novērstu pašvaldībā dzīvojošo personu ar GRT nonākšanu VSAC nepieciešams izveidot papildus grupu dzīvokli pakalpojumu sniegšanai pilsētā. 
2. Specializētās darbnīcas personām ar GRT (Teodora Breikša ielā 16/20) 
Veidojot sociālo pakalpojumu infrastruktūru plānots pārbūvēt esošu ēku. Specializēto darbnīcu pakalpojums nodrošinās 18 vietas personu ar GRT 
nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu – atbilstoši vajadzībai, darba iemaņu apguvi,  individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja 
vadībā, sociālā darbinieka individuālās konsultācijas, klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai, brīvā laika pasākumus. 
Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās pilnu darba laiku. Sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais 
dienests" piesaistītie darbinieki.  
3. Jauniešu māja (Reiņa meža iela 12) 
Veidojot sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūru plānots izveidot, aprīkot un labiekārtot Jauniešu māju jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes 
iestādēm. Jauniešu mājā dzīvojošajiem pusaudžiem tiktu dota iespēja apgūt zināšanas un prasmes, kas ir būtiskas sekmīgas patstāvīgas dzīves uzsākšanai 
un pilnvērtīgai integrācijai sabiedrībā pēc pilngadības sasniegšanas. Jauniešu māju plānots izveidot 12 pakalpojumu saņemšanas vietas. 
4. Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide (Salmu iela 53, Kuldīgas iela 20) 
Īstenojot Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā norādītos infrastruktūras risinājumus, lai sasniegtu deinstitucionalizācijas mērķus, un 
reorganizētu esošo bērnunamu plānots izveidot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem ārpusģimenes aprūpē. Plānots izveidot, aprīkot un 
labiekārtot divas atsevišķas dzīvojamās mājas dažādās pilsētas vietās kopā nodrošinot 16 pakalpojuma saņemšanas vietas.  
Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.80 "Par Kurzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020.gadam saskaņošanu", Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, apņemas pārskatīt deinstitucionalizācijas 



plāna ietvaros veidojamās infrastruktūras atbilstību pakalpojuma pieprasījuma apjomam, un, nepieciešamības gadījumā, lemt par pakalpojuma saņēmēju 
skaita, loka un sniedzamo pakalpojumu veidu izmaiņām, pieejamā finansējuma ietvaros 
Projekta aktivitāšu pamatojums: 

1. Palielināta kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu, sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība 
personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) un bērniem no ārpusģimenes aprūpes iestādēm. 

2. Izveidoti jauni sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi. 
3. Nodrošināta pakalpojumu pēctecība realizējot deinstitucionalizācijas procesu. 
4. Veicināta personu ar GRT iesaiste sabiedrībā un nodarbinātībā. 
5. Samazināts risks personu ar GRT nonākšanai VSAC. 
6. Uzlabota vide un apstākļi, lai bērni no ārpusģimenes aprūpes iestādēm veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā. 

Reorganizēts Bērnunams izveidojot jaunus sabiedrībā balstītus pakalpojumus. 
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Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide DI plāna 

realizēšanai 
 

 Projekta plānotās aktivitātes: 
1.    Jauniešu mājas pakalpojuma vietas 
izveide un iekārtošana. 
2.    Ģimeniskai videi pietuvināta 
pakalpojuma vietas izveide un 
iekārtošana. 
3.    Grupu dzīvokļa pakalpojuma vietas 
izveide personām ar GRT  un tās 
iekārtošana. 
4.    Specializētās darbnīcas pakalpojuma 
vietas izveide personām ar GRT  un tās 
iekārtošana. 
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Specifiskais atbalsta mērķis (SAM) 5.5.1. – ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai 

Projekta nosaukums: Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma 
pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē  
 
Projekta idejas pamatojums:  
Liepāja ir nacionālas nozīmes attīstības centrs, kas atrodas Baltijas jūras piekrastē. Liepājai ir stratēģiska loma kopējā Kurzemes tūrisma veicināšanā un 
saskaņā ar Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam tiek atzīta par vienu no tūrisma eksportam konkurētspējīgāko teritoriju Latvijā 
(vērtējot statistiskos datus par pilsētas apmeklējumu, naktsmītnēm un tūristu uzturēšanās laiku). Pilsētas tūrisma pievilcību un nozīmīgumu veido 
kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma objektu kopums, to pieejamība un salīdzinoši koncentrētais daudzveidīgā piedāvājuma kopums. Galvenie 
kultūrvēsturiskā mantojuma objekti un tos papildinošie dabas mantojuma objekti ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Liepājas pilsētas 
vēsturiskais centrs” sastāvā, t.sk. platā un smilšainā Liepājas vēsturiskā centra pludmale un piekrastes zona.  Liepājas vēsturiskā centra pludmale ir arī 
vieta, kur iedzīvotāji pulcējas, lai atzīmētu, piemēram, vasaras saulgriežus un Senās uguns nakti. 
Projekta investīcijas plānotas Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā esošā Baltijas jūras piekrasti raksturojošā ainavā un nozīmīgā piekrastes pilsētas daļā 
– Liepājas vēsturiskā centra pludmalē, tās piekrastes ietekmes areālā. Liepājas pludmale ir ne tikai Baltijas jūras piekraste, bet arī unikāla kultūrvēsturiska 
vērtība, ar ko saistāmi rekreācijas tūrisma pirmsākumi ar atpūtu pie jūras un peldēm. 20.gs.sākumā Liepājas pludmale ar izveidoto infrastruktūru attīstījās 
kā spēcīga kūrorta vieta ne tikai Latvijas mērogā, bet arī ārpus tās robežām, tomēr šobrīd Liepājas vēsturiskā centra pludmalē nav pieejams rekreācijai 
visās sezonās nepieciešamais labiekārtojums un aprīkojums, kā arī esošais aprīkojums neatbilst mūsdienu tūristu vajadzībām.  
Lai gan Liepājas centra pludmales zona neietilpst kādā no valstī definētajām īpaši aizsargājamām teritorijām, tai piemīt piekrastes teritorijai raksturīgie 
biotopi – smilšainās pludmales, embrionālās kāpas, priekškāpas, pelēkās kāpas un mežainās kāpas, kā arī tās dabas vērtību nozīmīgumu raksturo noteiktā 
Baltijas jūras piekrastes aizsargjosla. Ieguldījumus piekrastes piekļuves infrastruktūras attīstībā nepieciešams veikt, lai novērstu turpmāku piekrastes 
biotopu stāvokļa pasliktināšanos.  
Galvenā piekrastē konstatētā dabas vērtība ir pelēkā kāpa, kam nepieciešama stāvokļa un kvalitātes uzlabošana, t.sk. gājēju taku norobežošana. Saskaņā 
ar biotopu ekspertes atzinumos pausto, papildus nepieciešama piekrastes zonā esošo embrionālo kāpu pasargāšana no nostaigāšanas, kā arī 
nepieciešams izveidot infrastruktūru, kas ierobežotu stihisku cilvēku pārvietošanos embrionālo kāpu platībā.  
Projektā iekļautā dabas mantojuma objekta aizsardzību, attīstību un sociālekonomiskā potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu kavē nepietiekams 
infrastruktūras nodrošinājums un apmeklētāju plūsmai un pieejamībai neatbilstošs pludmales labiekārtojums. Projekta teritorijā esošā publiskā tūrisma 
infrastruktūra (atpūtas vietas, gājēju celiņi, kas ved uz jūru u.c.) ietilpība un kvalitāte aktīvajā tūrisma sezonā nespēj apmierināt augošo pieprasījumu, līdz 
ar to pastiprinās aizsargājamo dabas vērtību – kāpu izbradāšana, teritorijas degradēšanās, potenciāla mazināšanās.  
Liepājas centra pludmale vasaras sezonā ir iecienīta gan vietējo, gan tūristu atpūtas vieta, kur 2019.gadā apmeklētības intensitāte ir vērtējama kā intensīva 
(vairāk kā 5000 apmeklētāju dienā uz 1 km), salīdzinājumā ar 2015.gadu, kad apmeklētībās intensitāte bija vērtējama kā liela (1000-5000 apmeklētāju 
dienā uz 1 km). Antropogēnā noslodze augstā līmenī ir vērojama pie centra pludmales izejām, kur, attīstoties mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai, 
apmeklētība strauji ir pieaugusi pie izveidotajām pludmales kafejnīcām. Papildus tiek novērota primārās kāpas nobradāšana, jo stiprāka vēja situācijā 
atpūtnieki vēlas meklēt aizvēju aiz primārās kāpas vaļņa.  
Ieguldījumus piekrastes piekļuves infrastruktūras attīstībā nepieciešams veikt ne tikai dabas mantojuma saglabāšanai, bet arī lai, kvalitatīvi pilnveidojot 
tūrisma pastaigu maršrutu “Liepāja kā pa notīm”, pēc iespējas plašāku apmeklētāju loku būtu iespējams iepazīstināt ar Liepājas kultūrvēsturisko mantojumu 



un objektiem, jo pārbūvētajos izeju uz liedagu un esošā gājēju un veloceliņa krustpunktos tiks izveidotas pastaigu maršruta atpazīstamības zīmes – bruģī 
ievietotā nots, kas caurvijas Liepājas vēsturiskajam centram un tiks pagarināts līdz pilsētbūvniecības pieminekļa galējai robežai ar jūru.  
Liepājas vēsturiskā centra pludmale laika gaitā ir kļuvusi par platformu dažādām kultūras norisēm, pasākumiem un svētku svinēšanai. Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” un SIA “Lielais dzintars” ir atzinuši to kā potenciālu brīvdabas radošo izpausmju un eksperimentālu mākslas un 
mūzikas projektu platformu. Šobrīd minēto potenciālu nav iespējams izmantot, jo nav pieejams minimāli nepieciešamais tehniskais nodrošinājums, 
piemēram, elektroapgādes pieejamība, kas ievērojami atvieglotu kultūras pasākumu norisi minētajā teritorijā. Tāpat katra kultūras pasākuma veiksmīgai 
norisei nepieciešams apmierināts apmeklētājs, bet apmeklētāju plūsmai neatbilstoša platuma gājēju izejas, kas liek pārlieku drūzmēties, apgrūtinot piekļuvi 
pasākuma vietai, rada neapmierinātību un samazina iespējamību, ka apmeklētājs vēl kādreiz piekritīs līdzīga tipa pasākuma apmeklēšanai konkrētajā 
norises vietā. Objekta potenciālu šobrīd mazina arī apgaismojuma trūkums izejās uz pludmali. 
Projekta īstenošana veidos sinerģiju ar īstenošanā esošo kultūrvēsturiskā mantojuma objektu atjaunošanas darbiem, īpaši koncertdārza “Pūt, vējiņi!” 
pārbūvi un atjaunošanu, kā arī radīs integrētus ieguldījumus Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs” attīstīšanā, 
ņemot vērā pilsētā kopumā īstenošanā esošos un īstenotos projektus vēsturiskā centra koptēla saglabāšanā. Projekta ideja atbilst Liepājas attīstības 
plānošanas dokumentos definētajam par nepieciešamību saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas kultūrvēsturisko vidi un veicināt tās sociālekonomiskā 
potenciāla izmantošanu, kā arī nepieciešamību veikt secīgu Liepājas pludmales un tai pieguļošo teritoriju attīstīšanu vienota dizaina labiekārtojuma izveidē, 
saskaņā ar Liepājas pilsētas pludmales tematisko plānojumu. Papildus projekta nepieciešamību pamato 2018.gada nogalē veiktās Liepājas iedzīvotāju 
telefonaptaujas rezultāti par pilsētas attīstības projektiem un prioritāri risināmām problēmām, kur 90% respondentu norādījuši, ka atbalstītu pludmales 
labiekārtošanas projektu, tāpat nepieciešamība labiekārtot pilsētas pludmales tūristu piesaistīšanai ir viena no populārākajām atbildēm par prioritāri 
risināmām problēmām Liepājas tūrisma nozarē.   
Atbilstoši Kultūras ministrijas sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavotajam “Integrēto investīciju kultūras un dabas 
mantojumā, kas plānotas specifiskā atbalsta mērķa “5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus” ietvaros paplašināto sākotnējo novērtējumu” Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs un Liepājas pilsētas pludmale ir definēti kā nozīmīgas 
piekrastes vienotā kultūras un dabas mantojuma vērtības, kas saskaņā ar piekrastes pašvaldību attīstības programmām specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. 
ietvaros attīstāmas prioritāri. 
 
Projekta aktivitāšu pamatojums:  
Projekta ietvaros kā galvenais uzdevums tiek izvirzīts Liepājas vēsturiskā centra pludmales kā Baltijas jūras piekrasti raksturojošās dabas ainavas jeb 
dabas mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu, novēršot dabas mantojuma stāvokļa pasliktināšanos, uzlabojot objekta plašākai pieejamībai un 
funkcionalitātei būtisku infrastruktūru un pilnveidojot piekrasti kā platformu un vietu kultūras pakalpojumu attīstīšanai. Liepājas pilsētas pludmales potenciāls 
un devums šobrīd netiek izmantots pilnā apmērā, jo esošā infrastruktūra neatbilst pieaugošajai apmeklētāju plūsmai, līdz ar to antropogēnās slodzes 
ietekmes rezultātā tiek negatīvi ietekmētas teritorijā esošās dabas vērtības. Lai veicinātu Liepājas pludmales kā Baltijas jūras piekrasti raksturojošās dabas 
ainavas saglabāšanu, veicinātu tās pieejamību un nodrošinātu kultūras un tūrisma pakalpojumu attīstību, ir nepieciešams izbūvēt un atjaunot pludmales 
publiskās ārtelpas sasniedzamības un pieejamības nodrošinošo publisko infrastruktūru. Papildus jaunizbūvētā infrastruktūra palīdzēs aizsargāt piekrastes 
dabas vērtības, mazinot antropogēno slodzi un novirzot atpūtnieku plūsmu no kāpām, kas vērtējamas kā īpaši aizsargājami biotopi – embrionālās un 
pelēkās kāpas.  
Liepājas pludmale un tās tuvākā apkārtne mūsdienās ir funkcionāli un tematiski vāji organizēta, nav pieejams visās sezonās nepieciešamais labiekārtojums 
un aprīkojums, vai arī tas ir minimāls vai tehniski un morāli novecojis. Pludmalei nav kopēja un vienojoša atpazīstamības tēla, kas veicinātu tūristu un 



apmeklētāju piesaisti, lai paildzinātu viesu uzturēšanos pilsētā un palielinātu iespējamību pilsētā piedāvātā kultūrvēsturiskā mantojuma vai kultūras 
pasākumu apmeklēšanai. Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras izveide un pārbūve veicinās ne tikai teritorijā pieejamo 
pakalpojumu attīstību, bet arī vienlaicīgi paaugstinās vietējo iedzīvotāju labklājību un tūristu piesaisti, kā arī uz tūristiem orientētu uzņēmējdarbības attīstību. 
Labiekārtojot un aprīkojot galvenās (trīs) izejas uz pludmali, tiks nodrošināta pludmales pieejamība, jo šobrīd izejas ir aprīkotas tikai ar koka laipām, nerisinot 
kāpu nostiprināšanas problēmu, kā arī tikai daļēji ir risināts vides pieejamības jautājums. Pludmalē ir nepietiekams skaits norāžu un vietzīmju, tās pēc savas 
būtības ir novecojušas un neatbilst esošai situācijai. Izbūvējot inženierkomunikācijas un izveidojot pastāvīgu inženiertehnisko aprīkojumu (publiskās 
tualetes, dušas un dzeramā ūdens punkti), tiks nodrošināta pludmales apmeklētāju primāro vajadzību apmierināšana. Jaunizbūvētā infrastruktūra ne tikai 
radīs pludmali pieejamāku atpūtniekiem un apmeklētājiem, bet arī saudzēs un palīdzēs aizsargāt piejūras dabas vērtības, t.sk. pelēko kāpu, no pārmērīgas 
cilvēku rīcības ietekmes.  
Lai mazinātu objekta esošā stāvokļa radītos ierobežojumus un veicinātu piekrasti raksturojošās ainavas kā dabas mantojuma saglabāšanu un 
sociālekonomiskā potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu, Pašvaldība ir nolēmusi izveidot infrastruktūru, kas veicinātu dabas mantojuma objekta labāku 
sasniedzamību un ar to saistītas publiskās ārtelpas sakārtošanu. Projekta ietvaros plānota pludmales zonas publiskās ārtelpas pilnveidošana un attīstīšana, 
izbūvējot platākas gājēju laipas, aprīkojot katru izeju uz jūru ar peldvietu labiekārtojumam primāri nepieciešamo sanitārtehnisko aprīkojumu – tualetēm, 
dušām, dzeramā ūdens punktiem (tai skaitā veikt ūdens, kanalizācijas un elektrības pieslēgumus), gan labiekārtojuma elementiem - SOS glābšanas 
punktiem, soliņiem atpūtai, atkritumu urnām, informācijas stendiem. Izbūvējot publiski pieejamu vissezonas stacionāro sanitārtehnisko aprīkojumu, tiks 
saudzēta un aizsargāta piejūras ainaviskā vērtība no pārmērīgas un stihiskas cilvēku rīcības ietekmes. Lai veicinātu dabas vērtību saglabāšanu un mazinātu 
antropogēno ieteikmi uz kāpām, tiks veidoti kāpu eroziju mazinošie risinājumi – nožogojumi, kāpu stiprinājumi, apaļkoka atbalstsienas jeb palisādes, kā arī 
smilšu plūsmu aizsargstādījumi. Papildus tiks veikta pelēkās kāpas biotopa stāvokļa uzlabošana, veicot esošo veco kārklu apgriešanu, lapu koku un krūmu 
izzāģēšanu. Minētie risinājumi uzlabojos piekrastes biotopu stāvokli ilgtermiņā. Projekta ietvaros plānotā infrastruktūras – gājēju ceļu jeb pastaigu laipu, 
izbūve un pārbūve un publiskās ārtelpas attīstība, to labiekārtojot – Jūrmalas parka teritorijas centrālajā posmā no Peldu ielas līdz katrai izejai uz pludmali 
nodrošinās sakārtotu galveno tūristu un atpūtnieku plūsmas infrastruktūru virzienā no Liepājas vēsturiskā centra uz Liepājas centrālo dabas resursu ar 
neparasti baltajam un smalkajam smiltīm. Piekļuves infrastruktūras pārbūve ne tikai būs funkcionāls savienojums starp Peldu ielu, Liepājas kultūrvēsturisko 
mantojumu koncertdārzu “Pūt, vējiņi!”, piemiņas zīmi “Spoku koks”, restorānu “Medūza”, bet arī nodrošinās pludmales kā nozīmīgas dabas vērtības 
pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Lai nodrošinātu izbūvētā publiskā vissezonas stacionārā sanitārtehniskā aprīkojuma funkcionēšanu tiks veikta arējā ūdensapgādes un kanalizācijas, 
sadzīves kanalizācijas, elektroapgādes izbūve un pārbūve. Minētās izmaksas tiks iekļautas Projekta neattiecināmajās izmaksās. 
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes tiek plānotas, pamatojoties uz Liepājas pilsētas attīstības plānošanas dokumentos - Liepājas pilsētas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam noteiktajam, kā arī Liepājas pilsētas pludmales attīstības 
tematisko plānojumu, kur paredzēta mērķtiecīga, strukturēta, secīga un pēctecīga Liepājas pilsētas pludmales attīstība, lai Liepājas centra pludmale kā 
nozīmīga piekrastes pilsētas daļa, piekrasti raksturojoša dabas ainava kļūtu par ilgtspējīgu publisko ārtelpu, nodrošinot mazās un vidējās uzņēmējdarbības 
pieprasījuma un piedāvājuma pieaugumu piekrastes zonā, kā arī veicinot kultūras pasākumu norisi minētajā teritorijā.    
 
Jaunradītā pakalpojuma apraksts 
Projektā plānota Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās ārtelpas attīstīšana atbilstoši izstrādātajam būvprojektam “Liepājas vēsturiskā centra 
pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā”, kas izstrādāts atbilstoši Liepājas pilsētas 
pludmales tematiskajam plānojumam. Izveidojot funkcionālu un visiem pieejamu infrastruktūru Liepājas centra pludmalē, tiks radīta platforma esošo 



pakalpojumu pilnveidei un jaunu pakalpojumu izveidei. Veicot ieguldījumus pludmales publiskās ārtelpas infrastruktūrā tiks labiekārtota vieta atpūtai un 
rekreācijai, kuru ietvaros tiks sakopts un saglabāts kultūras un dabas mantojums, kas veicinās piekrastes un Liepājas tūrisma kopējo attīstību un 
eksportspēju.  
Projekta rezultātā tiks jaunradīts (kvalitatīvi pilnveidots) 1 pakalpojums – Liepājas tūristu pastaigu maršruta “Liepāja kā pa notīm” aktualizēšana, papildinot 
to ar Liepājas vēsturiskā centra pludmales izejām uz liedagu. Kvalitatīvi pilnveidojot tūrisma pastaigu maršrutu “Liepāja kā pa notīm”, pēc iespējas plašāku 
apmeklētāju loku būs iespējams iepazīstināt ar Liepājas kultūrvēsturisko mantojumu un objektiem, jo pārbūvētajos izeju uz liedagu un esošā gājēju un 
veloceliņa krustpunktos tiks izveidotas pastaigu maršruta atpazīstamības zīmes – bruģī ievietotā nots, kas caurvijas Liepājas vēsturiskajam centram un 
pastaigu maršruts tiks pagarināts līdz pilsētbūvniecības pieminekļa galējai robežai ar jūru. Nodrošinot pasākumu norisei minimāli nepieciešamo tehnisko 
nodrošinājumu – elektroapgādes pieejamību, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” pilnveidotā pastaigu maršruta atpūtas vietu 
laukumos īstenos iespēju jebkuram brīvdabas/ ielu māksliniekam un mūziķim uzstāties ar savu performanču programmu, to iepriekš saskaņojot ar iestādi, 
bet sabiedrībai tā tiks pasniegta kā pārsteiguma moments. Māksliniekiem tiks dota iespēja jebkurā sev vēlamā un pieejamā laikā uzstāties sabiedrībai 
izveidotajos atpūtas vietu laukumiņos, kā arī liedaga zonā, ja performanču autori izrādīs interesi. LPPI “Kultūras pārvalde” aktivitāti plānos no 2023.gada, 
nodrošinot tās īstenošanu tūrisma sezonas garumā.      
 
Šobrīd minēto potenciālu nav iespējams izmantot, jo nav pieejams minimāli nepieciešamais tehniskais nodrošinājums, piemēram, elektroapgādes 
pieejamība, kas ievērojami atvieglotu kultūras pasākumu norisi minētajā teritorijā 
 
Liepājas vēsturiskā centra pludmale kā vēsturiska kūrorta teritorija tiks integrēta Liepājā populārā tūristu pastaigu maršrutā “Liepāja kā pa notīm”, radot 
trūkstošo pludmales kā dabas objekta un pilsētas kultūrvēsturiskā centra emocionālo sasaisti – gan telpiski, gan tematiski. Iecienītais tūristu maršruts 
“Liepāja kā pa notīm” ticis izveidots vairāk kā pirms 10 gadiem, līdz ar to, lai piesaistītu un ieinteresētu pilsētas viesus to atkārtoti apmeklēt, nepieciešams 
aktualizēt gan iekļauto informāciju par esošajiem kultūrvēsturiskā mantojuma un vides objektiem, gan papildināt ar jauniem pilsētu raksturojošiem objektiem. 
Papildinot maršrutu ar Liepājas vēsturiskā centra pludmales izejām uz pludmali, tiks parādīta un akcentēta pilsētas duālā vērtība, kas ir būtisks aspekts 
pilsētas tūrisma eksportspējas raksturojumā. Maršruta papildināšanas fakts būs kā mārketinga instruments atkārtotai maršruta izstaigāšanai, izmantojot 
iesaistīto un klātesošo objektu apmeklēšanu, tostarp arī pakalpojumu izmantošanu. Ņemot vērā, ka 5.5.1.SAM otrās atlases kārtas īstenošanā esošā 
sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros tiek veikta nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma objekta – 
koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve un pieguļošās teritorijas jeb dārza labiekārtošana, kā arī 5.6.2.SAM īstenošanā esošā projekta “Degradēto teritoriju 
revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta” ietvaros tiek veikta Liepājas centra pludmales piekrastes 
ietekmes areālā esošās Peldu ielas pārbūve, papildus pārbūvējot un labiekārtojot izejas uz liedagu, Projektu aptverošā teritorija būs ieguvusi jaunu izskatu, 
vilinot pilsētas viesus atgriezties reiz apmeklētā piekrastes teritorijā, lai aplūkotu kultūvēsturiski nozīmīgā apvidus pozitīvās pārmaiņas. 
 
Papildus minētajam rezultatīvajam rādītājam, projekta īstenošana nodrošinās un veicinās vairāku saistītu iniciatīvu realizēšanu:   

- Projekta ietvaros izvietotajos informācijas stendos tiks izvietota ne tikai informācija par uzturēšanās nosacījumiem pludmalē, bet arī izglītojošā 

informācija par piekrastē esošo un saglabājamo dabas mantojumu, Baltijas jūras piekrastes raksturojums, pieejamie dabas resursi, kā arī norādes 

uz tuvākajiem apkārtnē un pilsētā esošajiem dabas un kultūras mantojuma objektiem. Izvietotie informācijas stendi un norādes zīmes būs nozīmīgs 

papildinājums izveidotajam garās distances pārgājienu maršrutam “Jūrtaka” Liepājas pilsētas centra pludmales posmā.   



- Ieguldot līdzekļus ilgtspējīgā tehniskās infrastruktūras izveidē, pasākumu rīkotāji varēs pludmalē rīkot festivālus, dažādus ar kultūru saistītus 

pasākumus. Pludmales publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība kopumā ļaus kvalitatīvi pilnveidot pilsētā, īpaši pludmalē, notiekošos brīvdabas 

pasākumus, kā arī Liepājas mākslas forumu, izmantojot pludmali kā platformu eksperimentāliem mākslas un mūzikas projektiem.  

- Attīstot un pilnveidojot pludmales piekļuves un labiekārtojuma infrastruktūru, tiks radīti labvēlīgi apstākļi pludmalē esošo un jauno uzņēmēju 

pakalpojumu izmantošanai, līdz ar to Pašvaldība veicinās komersantus pilnveidot savus pakalpojumus, iekļaujot Liepājas vēsturiskā centra 

pludmales dabas mantojumam, dabas vērtībām un dabas resursiem veltītus tematiskus publiskos pasākumus un izglītojošas aktivitātes dažāda 

vecuma grupām.  Papildus uzskaitītajam tiks uzlaboti vides pieejamības un peldvietu drošības risinājumi, radot iespēju dažāda vecuma iedzīvotājiem 

apmeklēt Liepājas centra pludmali.  
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Pielikums Investīciju plānam 2015.-2020.gadam 

 

Liepājas pilsētas attīstības  tendences demogrāfisko, sociālo, ekonomisko, 

vides un klimata pārmaiņu un lauku-pilsētu izaicinājumu  risināšanai  

integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros 
 

Latvijas ilgtspējīgā teritoriālā attīstībā īpaša loma ir deviņiem nacionālas un 

starptautiskas nozīmes attīstības centriem, tai skaitā Liepājai, kuru attīstības 

izaicinājumu risināšanai plānots izmantot integrēto teritoriālo investīciju pieeju 

atbilstoši ERAF regulas 7.pantam.  

Saskaņā ar Partnerības līgumu, Latvijā integrēta teritoriju attīstība ir vērsta uz 

kompleksu demogrāfisko, sociālo, ekonomisko, vides un klimata izaicinājumu 

risināšanu nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās. Šo koordinēto pasākumu 

kopums ļaus īstenot mērķtiecīgus ieguldījumus,  veicināt pilsētu izaugsmi un stiprināt 

policentrisku apdzīvojuma struktūru, t.i., līdzsvarota nacionālas un starptautiskas 

nozīmes attīstības centru izvietojums un izaugsme. 
 

1. DEMOGRĀFISKĀS ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN IZAICINĀJUMI 

 

1.1. Attīstības tendences 

Liepājā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un vecumstruktūras izmaiņas 
Iepriekšējās desmitgades laikā iedzīvotāju skaitam Liepājā bija novērojama 

samazinājuma tendence, ko galvenokārt izraisīja tādi faktori, kā iekļaušanās Eiropas 

vienotajā ekonomiskajā telpā, Latviju piemeklējušie ekonomiskie satricinājumi, kā arī 

pilsētu izplešanās tendence, iedzīvotājiem izvēloties dzīvi piepilsētā. Tā Liepājas 

iedzīvotāju skaits kopš 2008.gada ir samazinājies par 11.8% un šobrīd sasniedz 711125.  

Iedzīvotāju skaita samazinājuma tendence Liepājā ir bijusi nedaudz straujāka nekā 

valstī vidēji (8,2%), bet mazāka nekā Kurzemes reģionā kopumā. Teritorijās, kas 

atrodas tuvāk Liepājai – Grobiņas, Nīcas pagastos – ir raksturīgs zemāks iedzīvotāju 

skaita samazinājums. Šie dati liecina, ka Liepāja ir stiprinājusi savas pozīcijas kā 

būtisks reģiona pakalpojuma un darba tirgus centrs, palielinot mobilitāti starp Liepāju 

un apkārtējām teritorijām.  

Iedzīvotāju skaita samazināšanās vislielāko ietekmi atstājusi uz iedzīvotāju skaitu 

darbspējas vecumā. Taču jāuzsver, ka Liepājā ir vislielākais iedzīvotāju īpatsvars līdz 

darbaspējas vecumam starp deviņām lielajām pilsētām. Šāda tendence liecina, ka 

vairumā gadījumu no Liepājas aizbrauc iedzīvotāji, kuri nav nodibinājuši ģimenes un 

ir bez bērniem.  

 

Viena izglītojamā izmaksu pieaugums gadā Liepājas vispārizglītojošajās izglītības 

iestādēs 

Ņemot vērā, ka izglītojamo skaits Liepājas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 

samazinās, pieaug viena izglītojamā izmaksas gadā. Šī iemesla dēļ, būtiski ir izvērtēt 

un īstenot visefektīvāko izglītības iestāžu tīklojuma izmaiņas, lai veicinātu izglītības 

iestāžu konkurētspēju. 

 

Neraugoties uz kopējo skolēnu skaita samazinājumu, šobrīd vērojama stabila 

ilgtermiņa tendence – nemainīgs bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs un 

sākumskolā 

Neskatoties uz to, ka samazinās bērnu skaits pirmskolas vecumā (1-7gadi), tomēr vietu 

skaits pirmskolas izglītības iestādēs gandrīz nemainās, kas ietekmē rindas uz vietu 



pirmskolas izglītības iestādēs samazināšanos. No visiem bērniem pirmskolas vecumā 

(no 1 līdz 7 gadiem) izglītības iestādi apmeklē 71,3% (2014.gadā). 

Vislielākais izglītojamo skaita samazinājums vērojams vidusskolas klasēs, tādejādi 

saskaroties ar izaicinājumu veidot optimālu izglītības iestāžu tīklu, nodrošinot 

resursefektīvu apsaimniekošanu, kā arī stiprināt vidējās vispārējās izglītības 

konkurētspēju, t.i., mūsdienīga mācību vide, materiāltehniskais nodrošinājums, 

kvalificēti skolotāji.  

 

Interešu izglītībā iesaistīto bērnu, jauniešu skaits pieaug  

Pozitīva tendence vērojama interešu izglītībā. 2013./2014.mācību gadā interešu 

izglītībā Liepājā bija iesaistīti 5275 bērni un jaunieši, kas ir 62,9% ( 8380 skolēnu ) no 

kopējā skolēnu skaita un ir par 5,6% vairāk nekā 2006./2007.( 10 619 skolēnu, interešu 

izglītībā iesaistīti 6088 ) mācību gadā. Interešu izglītība Liepājā tiek īstenota gan 

izglītības iestādēs, gan nevalstiskajās organizācijās, kā arī Liepājas Bērnu un jaunatnes 

centrā. Piedāvātais programmu klāsts ir ļoti plašs un ietver kultūrizglītības, tehniskās 

jaunrades, sporta, jaunatnes darba, vides izglītības, lietišķās un vizuālās mākslas, 

mūzikas un citas programmas.  

 

Liepājas profesionālās un augstākās izglītības kvalitāte un konkurētspēja 

Neskatoties uz to, ka Liepājā darbojas LR Izglītības un LR Kultūras ministrijas padotībā 

esošas profesionālās izglītības iestādes, Liepājas pilsētas pašvaldība ir ieinteresēta šo 

izglītības iestāžu attīstībā un izaugsmē. 

2011.gadā Liepājā tika izveidots pirmais profesionālās izglītības kompetences centrs, 

bet līdz 2016.gada 1.septembrim Liepājā plānots izveidot vēl vienu kompetences centru 

kultūrizglītības jomā. 

Veiktās profesionālo izglītības iestāžu reorganizācijas būtiskākie ieguvumi ir 

administratīvo un apsaimniekošanas resursu konsolidācija, vienotas attīstības politikas 

īstenošana, tai skaitā infrastruktūras un mācību vides uzlabojumi. Jau veiktie un 

plānotie ieguldījumi stiprina  Liepājas profesionālās izglītības pozīcijas Kurzemē, 

sagatavojot nepieciešamos speciālistus Liepājas un Kurzemes vadošajām 

tautsaimniecības nozarēm. 

2014.gadā Liepājā uz katriem 100 iedzīvotājiem bija 2,6 profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņi, kas ir mazāk nekā 2005.gadā (4,2). Izglītojamo skaita samazinājuma 

tendence vērojama arī citās valsts lielākajās pilsētās. Taču jāuzsver, ka jau kopš 

2010./2011.mācību gada Liepājas pilsētā attiecība starp izglītojamajiem, kas mācās 

profesionālajās izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās vidusskolās ir 54,7% pret 

38,5% . Tai paša laikā valstī šī attiecība bija aptuveni 63.5 % pret 29.4 %. 

Liepājā ir pārstāvētas astoņas augstākās izglītības iestādes vai to filiāles, kuras piedāvā 

dažādu veida programmas. Liepājas Universitātē 2014.gadā izglītību ieguva 1604 

studenti un līdzīgi kā citās Latvijas augstskolās, studentu skaits samazinās. Tomēr 

neskatoties uz pašreizējo negatīvo tendenci, Liepājas Universitātei ir būtiska loma 

augsti izglītotu cilvēkresursu sagatavošanā un pilsētas ekonomikas virzībai uz zināšanu 

ekonomiku. 

 

1.2. Plānotās rīcības demogrāfisko izaicinājumu risināšanai  

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Stratēģiskajā daļā un 

rīcības plānā gandrīz katra no deviņām rīcībpolitikām ir saistīta ar demogrāfisko 

jautājumu risināšanu. Šī jautājuma aktualitāte atspoguļota virsmērķī, kurš vienlaikus 

koncentrē visu rīcībpolitiku galveno uzstādījumu, t.i., galveno trūkstošo resursu 



piesaisti Liepājai – „stiprināt Liepājas lomu un atpazīstamību starptautiskā mērogā, 

piesaistot pilsētai zinošus un radošus cilvēkus, investīcijas, tūristus”. 

Rīcībpolitika, kura vistiešākā veidā ir saistīta ar demogrāfijas jautājumiem, 

atspoguļo plānotās rīcības galvenokārt izglītības sektorā – „konkurētspējīga izglītība, 

prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana”. Šīs rīcībpolitikas mērķis 

ir nodrošināt Liepājā kvalitatīvas, mūsdienu prasībām atbilstošas un pēctecīgas 

izglītības ieguves iespējas, saskaņojot tās ar demogrāfijas tendencēm, optimālu 

pakalpojumu pieejamību un iestādes uzturēšanas rentabilitāti.  

 

Demogrāfiskie izaicinājumi Liepājā tiks risināti piesaistot ES struktūrfondu 

finansējumu pilsētvides integrētās teritoriālās investīcijas (turpmāk - ITI) atbalsta 

pasākumu ietvaros (SAM 8.1.2. un 8.1.3.), kā arī cita veida finansējuma ietvaros, 

sekmējot: 

- pirmskolas izglītības pieejamības, materiāltehniskās bāzes uzlabošanu 

- Liepājas vispārizglītojošo skolu mūsdienīgas mācību vides un aprīkojuma 

nodrošināšanu, ieinteresējot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika);  

- Liepājas vispārizglītojošo skolu tīklu sakārtošanu un reorganizāciju, veicinot 

konkurētspējīgu skolu darbību (SAM 8.1.2.); 

- ieguldījumu turpināšanu Liepājas Valsts ģimnāzijā, stiprinot tās konkurētspēju, 

tai skaitā metodiskā centra funkciju īstenošanu (SAM 8.1.2.); 

- nepieciešamo uzlabojumu īstenošanu Liepājas vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā (inženiertehniskās komunikācijas, klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.); 

- sporta stundu skaitu palielināšanu Liepājas pilsētas izglītības iestādēs un 

organizējot savstarpējas skolu sporta sacensības, veicinot bērnu un jauniešu 

motivāciju nodarboties ar sportu; 

- Emīļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas un Liepājas Dizaina un mākslas 

vidusskolas reorganizāciju, izveidojot Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskolu ar profesionālās izglītības kompetences centra statusu (SAM 8.1.3.); 

- kvalitatīvai mācību procesa apguvei nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes 

izveidošanu Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, tai skaitā sportiskām 

aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru (SAM 8.1.3.); 

- jauniešu iekļaušanu darba tirgū.  



2. SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN IZAICINĀJUMI 

 

2.1. Attīstības tendences 

Sociālo pakalpojumu nodrošinājums dažādām mērķa grupām Liepājā 

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu 

2011.-2018.gadam, Kurzemē visvairāk sociālie pakalpojumi ir koncentrēti Liepājas un 

Ventspils pilsētās, sniedzot atbalstu visdažādākajām mērķa grupām.  

Liepājā darbojas divas ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, 

kā arī tiek attīstīti alternatīvie sociālie pakalpojumi – dienas aprūpes centri, grupu mājas 

un citi alternatīvie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. 

 

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits samazinās un pieaug pabalsta apmērs  

2014.gadā vidējais kopējās pensijas apmērs Liepājā bija 254.21 eiro, tajā skaitā vidējā 

invaliditātes pensija – 183.45, vidējā apgādnieka zaudējuma pensija – 128.97 eiro, 

vidējā izdienas pensija – 277.00 eiro. Savukārt, vidējā vecuma pensija 2014.gadā bija 

258.27 eiro 

2014.gadā dažādus sociālos pabalstu saņēma 7892 personas. No tām 4378 pensionārs, 

528 pilngadīgi invalīdi. Trūcīgās personas statuss piešķirts 1781 personām, t.sk. 194 

invalīdi un 177 pensionāri. 

Kopš 2005.gada sociālo pabalstu pieprasījumu skaits Liepājā ir samazinājies un 

2014.gadā pabalstu saņēmēju skaits ir zemākais kopš 2005.gada. Laika posmā no 

2005.gada līdz 2014.gadam vairāk kā puse no visiem sociālo pabalstu saņēmējiem ir 

dzīvokļa pabalsta saņēmēji, līdzīga tendence ir arī valstī kopumā. Izņēmums bija 2007. 

un 2008.gads, kad dzīvokļa pabalstu saņēmēju īpatsvars samazinājās - 36,6% un 42,6%. 

Vidējais sociālais pabalsts vienam pabalsta saņēmējam pieaudzis no 44 eiro 2005.gadā 

līdz 272.00 eiro 2014.gadā. Tomēr salīdzinot 7 lielākās republikas nozīmes pilsētas, 

Liepājā 2014.gadā ir bijis otrs augstākais izmaksātā pabalsta apmērs uz vienu sociālā 

pabalsts saņēmēju (272.00 eiro). 

 

Novecošanās un mājsaimniecību struktūru izmaiņu rezultātā pieaug vientuļu 

pensionāru skaits, pieaug pieprasījums pēc pakalpojuma „aprūpe mājās”  

Liepājā pieaug pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars un 2014.gadā Liepājā dzīvoja 

24% pensijas vecuma iedzīvotāju. 

2014.gadā sociāliem pakalpojumiem izlietoti 2 246 182 eiro, no kuriem 425 150 eiro 

jeb 18.9% izlietoti pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanai. 2014.gadā 

pakalpojumu „Aprūpe mājās” saņēma 627 personas, kas ir par 25 personu jeb par 3.8% 

mazāk nekā 2013.gadā. Pieaugot tendencei vienas ģimenes dažādām paaudzēm dzīvot 

nošķirtās mājsaimniecībās, pieaug pieprasījums pēc vecu un vientuļu cilvēku regulāras 

sociālās aprūpes pakalpojumiem. 

 

Ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi 

Liepājā  

Liepājā atrodas viena valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle “Liepāja”, kurā 

sniedz ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Šajā iestādē tiek aprūpēti bērni ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, aprūpe un 

uzraudzība. Uz 2009.gada 1.janvāri iestādē dzīvoja 114 bērni, pārsvarā no Kurzemes 

(83%) – visvairāk no Liepājas pilsētas un rajona (57%). Iestādē dzīvo bērni no 

dzimšanas līdz 18 gadiem, bet vislielākā grupa ir bērnu vecumā no 7 līdz 12 gadiem. 



Otra šāda veida iestāde ir Liepājas pilsētas pašvaldības bērnu ilgstošās un īslaicīgās 

sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūcija „Liepājas pilsētas Domes Sociālā 

dienesta Bērnunams”, kurā pakalpojumus sniedz bērniem bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem. Bērniem tiek nodrošināta 

audzināšana, pedagoģiskais darbs atbilstoši bērnu individuālajai attīstībai. Uz 

2013.gada 31.decembri iestādē dzīvoja 58 bērni un gandrīz puse no viņiem bija vecumā 

no 15 līdz 17 gadiem (45%). No visiem iemītniekiem četri bērni ir ar īpašām 

vajadzībām. Lielākā daļa bērnu pirms ierašanās institūcijā ir dzīvojuši ģimenē, pie 

aizbildņiem vai audžuģimenēs. Jauniešiem ir izveidota dzīvokļa tipa telpas – jauniešu 

māja. Trīs bērni, kas vēl uzturas šajā iestādē, ir jau sasnieguši pilngadību.  

Saskaņā ar LR Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu politikas attīstību, sociālo 

pakalpojumu sniegšanai tiek izvirzīti jauni izaicinājumi, t.i., sociālie pakalpojumi tiek 

uzlūkoti kā instruments indivīda potenciāla veicināšanā, personas resursu stiprināšanā 

un integrācijai darba tirgū, izglītības sistēmā un sabiedrībā kopumā. Galvenā uzmanība 

tiek vērsta ģimeniskā vidē pietuvinātu dzīves apstākļu nodrošināšanai bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem, bāreņiem, bērniem ar invaliditāti, personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, pensijas vecuma cilvēkiem. Lai sasniegtu šo mērķi, 

nepieciešams attīstīt alternatīvus sociālos pakalpojumus un mazināt klientu skaitu 

ilgstošajās aprūpes iestādēs. 

 

2.2. Plānotās rīcības sociālo izaicinājumu risināšanai  

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Stratēģiskajā daļā un 

rīcības plānā viena no deviņām rīcībpolitikām ir tiešā veidā vērsta uz sociālo jautājumu 

risināšanu - „Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki”. Jānorāda, ka sociāla 

rakstura izaicinājumi tiek risināti arī citās rīcībpolitikās, saistībā ar izglītības, 

demogrāfijas, nodarbinātības, kvalifikācijas paaugstināšanas jautājumiem. Šīs 

rīcībpolitikas kopumā ir vērstas uz labklājības pieaugumu liepājniekiem, dažādu 

preventīvu pasākumu īstenošanu riska grupās potenciāli iesaistītajiem, efektīvu sociālo 

palīdzību un kvalitatīviem sociālajiem pakalpojumiem.    

 

Sociālie izaicinājumi Liepājā tiks risināti piesaistot ES struktūrfondu finansējumu 

pilsētvides ITI atbalsta pasākumu ietvaros (SAM 9.1.3.), kā arī cita veida finansējuma 

ietvaros, sekmējot: 

- pakalpojumu infrastruktūras attīstību bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 

invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, izveidojot Liepājā 

daudzfunkcionālu centru un nodrošinot daudzfunkcionālus sociālos pakalpojumus 

(SAM 9.1.3.); 

- sociālo pakalpojumu klāsta attīstību noteiktām mērķa grupām atbilstoši to 

vajadzībām, pietuvinot pakalpojumus iedzīvotāju dzīves vietām; 

- Liepājas pilsētas Sociālā dienesta materiāltehniskās bāzes pilnveidošana dažādu 

sociālo pakalpojumu sniegšanai un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas 

paaugstināšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN IZAICINĀJUMI 

 

3.1.Attīstības tendences 

Uzņēmējdarbības vide un nodarbinātība 

Liepājas iedzīvotāju skaita samazinājums vislielāko ietekmi atstājis uz 

darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, palielinot demogrāfisko slodzi uz vienu 

strādājošo un paaugstinot negatīvo dabisko pieaugumu, jo šie cilvēki ir reproduktīvā 

vecumā (15-49).  

Pēdējo 10 gadu laikā darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits samazinājies par 22.3%. 

Vecuma grupās līdz darbspējas vecumam un virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits 

samazinājies attiecīgi 9.5% un 7.5%. 

Ņemot vērā darbaspēka samazināšanās tendenci, izaicinājums ir darbaspējīgo 

iedzīvotāju produktivitātes kāpināšana – kompetenču pieaugums, kā arī kvalificētu 

cilvēkresursu piesaiste.  

 

Liepājas tautsaimniecības struktūras izmaiņas 

Galvenās Liepājas tautsaimniecības nozares un ekonomikas virzītāji ir 

rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības, transporta un uzglabāšanas nozares (tai skaitā 

osta). Līdz 2012.gadam Liepājas tautsaimniecības nozaru sadalījums bija nemainīgs, 

tomēr ekonomiskā krīze un lielākā uzņēmuma a/s „Liepājas metalurgs” darbības 

pārtraukšana ietekmēja arī tautsaimniecības struktūru, t.i., rūpniecības nozaru īpatsvars 

ekonomikā kritās (pēc neto apgrozījuma un ekonomiski aktīvo uzņēmumu īpatsvara). 

Ņemot vērā kopējo ekonomisko attīstību, šo Liepājas tradicionālo nozaru izaicinājums 

ir spēt saglabāt konkurētspēju un eksportspēju, ko lielā mērā noteiks inovatīvu 

risinājumu ieviešana uzņēmumos. Jāuzsver, ka rūpniecības izaugsmes veicināšana ir 

neatņemama ES konkurētspējas politikas sastāvdaļa, kā arī Latvijas mērķis. 

 

Tautsaimniecības struktūras izmaiņas ietekmē darbaspēka kvalifikācijas 

atbilstību darba tirgus pieprasījumam 

Liepājā saglabājas salīdzinoši augsts bezdarba līmenis – 12.5% 2014.gada 

beigās. No reģistrētajiem bezdarbniekiem 14.8% bezdarbnieki bija ar augstāko 

izglītību, 39.6% ar profesionāli izglītību, 25.8% ar vispārējo vidējo izglītību un 17.7% 

ar pamatizglītību. Ņemot vērā situāciju, aktuāli ir veikt darbinieku apmācības, 

kvalifikācijas celšanu. Vienlaikus ir nepieciešams veicināt skolēnu interesi par 

eksaktajām zināšanām, apgūt uzņēmējdarbības iemaņas un izglītības procesu tuvināt 

uzņēmējdarbības videi. 

 

Salīdzinoši zema vidējā darba samaksa  

2014.gadā vidējā alga Liepājā bija 592 eiro. Kopš 2005.gada vidējā bruto darba 

samaksa Liepājā ir palielinājusies 102.3%, tomēr starp 9 republikas nozīmes pilsētām 

Liepājā saglabājās ceturtā zemākā vidējā bruto darba samaksa.  

Privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk strādājošo alga 2014.gadā 

bijusi ceturtā augstākā.  

 

Mērķtiecīgi pašvaldības ieguldījumi uzņēmējdarbības veicināšanai 

Viens no veidiem kā pašvaldība var veicināt uzņēmējdarbības attīstību ir nodrošināt 

uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru – pieslēgumi dažādu veidu 

inženierkomunikācijām, atbilstoša teritorija un ceļu tīkls, kā arī ieguldījumi Liepājas 

ostas padziļināšanā un sasaistē ar sauszemes transporta ceļiem. Līdz šim veiktie 

ieguldījumi ir bijuši ostas padziļināšanā un sauszemes transporta infrastruktūrā, tai 



skaitā pilsētas tranzītielu izbūvē, kā arī atsevišķu industriālo teritoriju sakārtošanā un 

nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvē. Taču šāda veida ieguldījumi un atbalsts 

uzņēmējiem ir jāturpina, lai stimulētu saimnieciskās darbības aktivitāti un ekonomisko 

attīstību.  

 

3.2. Plānotās rīcības ekonomisko izaicinājumu risināšanai  

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Stratēģiskajā daļā un 

rīcības plānā divas no deviņām rīcībpolitikām ir vērstas uz ekonomiskās izaugsmes 

jautājumu risināšanu - „Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās 

nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgajās nozarēs”, “ Liepājas perspektīvie 

ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana”. Abu šo rīcībpolitiku mērķis ir veicināt 

ekonomisko aktivitāti un nodarbinātību Liepājā, balstot pilsētas tautsaimniecības 

attīstību gan uz tradicionālajām tautsaimniecības nozarēm, kurām turpmākās 

konkurētspējas nodrošināšanai ir nepieciešama modernizācija un inovatīvu risinājumu 

ieviešana, gan arī uz perspektīvajām tautsaimniecības nozarēm, kurām ir pietiekams 

potenciāls attīstīties un dažādot pilsētas ekonomiku.  

 

Ekonomiskie izaicinājumi Liepājā tiks risināti piesaistot ES struktūrfondu 

finansējumu pilsētvides ITI atbalsta pasākumu ietvaros (SAM 3.1.3.; SAM 5.6.2.), kā 

arī cita veida finansējuma ietvaros, sekmējot: 

- publiskās infrastruktūras uzlabošanu industriālajās un cita veida teritorijās, kas 

nepieciešama uzņēmējiem to darbības uzsākšanai vai paplašināšanai, saskaņā ar 

Liepājas pilsētas ekonomisko specializāciju (SAM 3.1.3.); 

- kvalitatīvu investīciju piedāvājumu sagatavošanu potenciālajiem investoriem 

Liepājā un ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanu (SAM 3.1.3.); 

- Liepājas uzņēmēju interesi un iespējas izmantot Eiropas Savienības investīciju 

fonda līdzekļus savas darbības uzlabošanai, lai radītu jaunas darba vietas un 

nodrošinātu uzņēmējdarbības izaugsmi; 

- pilsētas degradēto teritoriju sakārtošanu un atgriešanu ekonomiskajā apritē, 

piemērojot uzņēmējdarbības attīstības vajadzībām un sekmējot nodarbinātību, 

ekonomisko aktivitāti Liepājā (SAM 5.6.2.); 

- Liepājas ostas infrastruktūras uzlabojumu turpināšanu, piesaistot jaunus 

uzņēmējus ostas teritorijā un attīstot ostas darbību kopumā; 

- Liepājas potenciālo tautsaimniecības nozaru attīstību, tai skaitā infrastruktūras 

izveidi un ekonomiskā potenciāla attīstīšanu, jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšanu; 

- biznesa atbalsta institūciju attīstīšanu un stiprināšanu – informatīvais un 

konsultatīvais atbalsts uzņēmējiem; 

- izglītības iestāžu piedāvājuma pielāgošanu darba tirgus vajadzībām un aktīvāku 

sadarbību ar darba devējiem, nodrošinot prakses vietas, iesaistot darba devējus 

izglītības programmu satura pilnveidošanā un īstenošanas kvalitātes uzraudzīšanā, 

tādejādi nodrošinot kvalificētu speciālistu sagatavošanu atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam un pilsētas attīstības tendencēm; 

- ciešāku sadarbību starp uzņēmējiem, mācību iestādēm un pētnieciskajām 

institūcijām.   

 

 

 

 

 

 



4. VIDES ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN IZAICINĀJUMI 

 

4.1. Attīstības tendences 

Degradētas1 un piesārņotas teritorijas pilsētā netiek produktīvi izmantotas 

Piesārņotas un degradētas teritorijas ir bijušās PSRS2 armijas kara daļas, bijušās 

industriālās zonas un vēl citas teritorijas, kas ir pamestas, kurās atrodas ēku drupas un 

ir izveidojies vides piesārņojums, dažādām ķīmiskās vielām nonākot augsnē. Šīs 

teritorijas degradē pilsētas vidi un netiek produktīvi izmantotas. 

Liepājas pilsētā atbilstoši Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu 

bāzes „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” informācijai atrodas 3 

piesārņotas vietas un 39 potenciāli piesārņotas vietas. Galvenās piesārņojošās vielas ir 

naftas produkti un smagie metāli.  

Izstrādājot Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, tika veikts pētījums 

„Degradēto teritoriju izpēte”, kura ietvaros tika apsekotas visdažādākās pilsētas 

degradētās teritorijas. Degradēto teritoriju izvietojuma grafiskā analīze rāda, ka to 

lokalizācija pilsētā ir nevienmērīga. Ir vairākas pilsētas daļas, kur šādu teritoriju un 

objektu koncentrācija ir lielāka, piemēram, Karostā. Katram apgabalam raksturīgs arī 

noteikts degradēto teritoriju veids. Degradēto teritoriju kopējā platība Liepājas 

vēsturiskajā centrā ir 6.9 ha, kas ir 3,7% no Liepājas vēsturiskā centra teritorijas. 

Degradēto un piesārņoto teritoriju reģenerācija ir priekšnosacījums efektīvai 

pašvaldību teritoriju resursu izmantošanai, gan risinot piesārņojuma problēmas, gan arī 

iegūstot papildu teritorijas pilsētas attīstības vajadzībām. Degradēto teritoriju 

revitalizācija veicama ne tikai vides problēmu risināšanai, bet arī, lai radītu 

priekšnoteikumus mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un konkurētspējas 

paaugstināšanai. 

 

Gaisa kvalitāti uzlabojoši pasākumi un to pozitīvā ietekme 

Atmosfēras gaisa kvalitāti pilsētā ietekmē mobilo (transports) un stacionāro 

(katlu mājas, DUS, ostas termināli, citi ražošanas objekti) piesārņojošo vielu izmešu 

avoti. Kopš 2000. gada Liepājas pilsētā regulārus gaisa kvalitātes novērojumus veic 

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, izmantojot automātisko gaisa 

monitoringa staciju, kas izvietota O.Kalpaka ielā. 

SIA „Liepājas enerģija” investīciju projekti „zaļās” enerģijas jomā, kā arī A/S 

„Liepājas Metalurgs” modernizācija līdz uzņēmuma darbības apturēšanai, ļāva 

samazināt stacionāro izmešu avotu skaitu un pozitīvi ietekmēja gaisa kvalitāti pilsētā. 

Attiecīgi lielākie transporta infrastruktūras projekti ļāvuši autotransporta plūsmu 

novirzīt uz maģistrālām ielām ārpus pilsētas centra, tādejādi pozitīvi ietekmējot gaisa 

kvalitāti pilsētas centrālajā daļā. 

Pilsētvides kvalitāti ietekmē arī smakas un trokšņi. Visizplātītākais cēlonis tam ir 

transporta līdzekļi (autotransports, dzelzceļš, lidaparāti) un saimnieciskā darbība. 

Pilsētā darbojas dažādas ražotnes un objekti, tai skaitā  Liepājas ostā darbojošies 

termināli, īpaši tie, kuri saistīti ar naftas produktu un citu ķīmisko vielu pārkraušanu. 

2012.gadā, pārejot uz elektroloka kausēšanas tehnoloģiju, smaku traucējumus radīja arī 

a/s „Liepājas Metalurgs”. Par smaku ietekmes mazināšanu atbild operators, juridiskā 

                                                           
1 Saskaņā ar Partnerības līgumu Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam 

degradēta teritorija ir vieta (teritorija (ne visos gadījumos ar negatīvu ietekmi uz vidi), ēka vai ēku 

komplekss), kas iepriekš tikusi izmantota vai apbūvēta, bet pašlaik pamesta vai netiek pilnīgi izmantota. 

Tā var būt nolaista vai piesārņota, neapdzīvota vai daļēji apdzīvota vai citādi izmantota teritorija, kurai 

ir negatīva kumulatīva ietekme uz apkārtējām teritorijām, vidi un vietējiem iedzīvotājiem. 
2 Padomju Sociālistisko Republiku Savienība 



vai fiziskā persona, kuras piesārņojošās darbības dēļ ir radīti smaku traucējumi. Smaku 

traucējuma novērtējumu veic un, ja tiek pārsniegts smakas mērķlielums, lēmumu par 

nepieciešamību veikt pasākumus smaku traucējumu samazināšanai Liepājā pieņem 

VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde 

 

Nepietiekami aktīva atkritumu šķirošana un neefektīva atkritumu šķirošanas 

sistēma 

Liepājas pilsētā darbojas centralizētā atkritumu apsaimniekošanas sistēma un tajā ir 

iesaistīti aptuveni 95 % iedzīvotāju. Svarīgākais uzdevums atkritumu apsaimniekošanā 

Liepājā ir efektīvas dalītās atkritumu savākšanas sistēmas ieviešana un lielāka 

iedzīvotāju iesaiste šajā procesā. 

 

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas modernizācija un 

pieejamības nodrošināšana mājsaimniecībām, mazinot ietekmi uz vidi 

SIA “Liepājas ūdens” realizētie investīciju projekti būtiski uzlabo pamata 

infrastruktūru, kā arī paplašina centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai 

pievienoto mājsaimniecības skaitu. Centralizētai dzeramā ūdensapgādes sistēmai ir 

pieslēgti 94,8% lietotāju un centralizētās notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas 

pakalpojumus pilsētā saņem 93,1% lietotāju. Tomēr ne visiem pilsētas privātmāju 

sektora iedzīvotājiem ir finanšu resursi, lai pievienotos pie maģistrālajiem tīkliem. 

 

Virszemes ūdens kvalitāte un lietus ūdens novadīšanas sistēmas darbība 

Liepājas pilsētas teritorijā kopumā ir ap 60 km ūdensmalu un šo virszemes 

ūdens kvalitāti lielā mērā ietekmē pilnvērtīgi darbojošās lietus ūdens novadīšanas 

sistēma, kura neļauj virszemes ūdeņos nonākt neattīrītiem lietus notekūdeņiem.   

 

Pilsētas ziemeļu daļas krasta erozijas riski un Liepājas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu noskalošanas risks 

Jūras krasta joslai Liepājā raksturīgi gan erozijas, gan akumulācijas procesi. 

Liepājas apkārtnes jūras krasta procesu pētījumos īpaša uzmanība ir pievērsta krasta 

aizsardzībai pret noskalošanu posmā uz ziemeļiem no Liepājas ostas ziemeļu mola. 

Pieaugošā krasta erozija, ko rada galvenokārt ostas hidrotehniskās būves, šajā pilsētas 

daļā ir iemesls ievērojamai pilsētas sauszemes teritorijas zaudēšanai nākotnē krasta 

posmā no 3.baterijas drupām līdz Ziemeļu fortu drupām un uz ziemeļiem no 

nostiprinātā krasta pret Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) līdz Šķēdei. 

Atbilstoši profesora G. Eberharda izvērtējumam3 turpmāko 30-50 gadu laikā, 

neapturot erozijas procesu, pastāv draudi, ka nākotnē var tikt izskalota Liepājas NAI 

teritorija. SIA „Liepājas ūdens” ir veicis detalizētu Baltijas jūras krasta erozijas procesu 

izpēti un izstrādājis būvprojektu krasta aizsargbūves – būnas izbūvei. Izbūvējot 

projektējamo 500 m garo būnu NAI teritorijas aizsardzībai uz ziemeļiem no NAI, notiks 

krasta pieaugums līdz Ziemeļu fortu drupām, tiks pasargātas NAI un arī Memoriāls ar 

Otrā Pasaules kara masu apbedījumu vietu. Turpretim uz ziemeļiem no būnas līdz 

Šķēdei turpmāko 50 gadu laikā attīstīsies krasta erozijas procesi. Savukārt, ja tuvāko 10 

gadu laikā būna netiks izbūvēta, ik pēc 2-5 gadiem, atkārtojoties spēcīgām vētrām, 

iespējams tiks sagrauts krasta nostiprinājums ar gabioniem pret NAI un jūra izskalos 

masu apbedījuma vietu. Pašlaik pie Liepājas NAI krasts ir nostiprināts ar gabioniem 

                                                           
3Eberhards G. Pārskats par jūras krasta procesu pētījumiem Liepājas pilsētas krasta joslā un galvenie rezultāti. 

Atskaite. Pasūtītājs SIA “Grupa93”, 2008.g. 



(izbūvēti 2005. gadā). To kalpošanas plānotais laiks bija 10 gadi, taču jau šobrīd 

stiprinājumi ir bojāti un nestabili 

 

4.2. Plānotās rīcības vides izaicinājumu risināšanai  

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Stratēģiskajā daļā un 

rīcības plānā trīs no deviņām rīcībpolitikām ir vērstas uz vides kvalitātes jautājumu 

risināšanu - „Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids”, “Iedzīvotājiem 

un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana”, “Pilsētas 

ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un vietējai 

nodarbinātībai svarīgās nozarēs”. Visu šo rīcībpolitiku mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu, 

videi draudzīgu un resursefektīvu saimniekošanu Liepājā, tai skaitā veicinot 

ekonomisko aktivitāti. 

 

Vides kvalitātes izaicinājumi Liepājā tiks risināti piesaistot ES struktūrfondu 

finansējumu pilsētvides ITI atbalsta pasākumu ietvaros (SAM 5.6.2.), kā arī cita veida 

finansējuma ietvaros, sekmējot: 

- pilsētu degradēto teritoriju sakārtošanu un atgriešanu ekonomiskajā apritē, 

piemērojot uzņēmējdarbības attīstības vajadzībām un sekmējot nodarbinātību, 

ekonomisko aktivitāti Liepājā (SAM 5.6.2.); 

- piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju augšņu izpēti un sanāciju, mazinot 

vides piesārņojuma ietekmi; 

- pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un modernizēšanas 

turpināšanu, t.sk., nodrošinot iespēju robežās visiem pilsētas mājokļiem pieslēgumu 

centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem; 

- pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas 

sakārtošanai; 

- atkritumu šķirošanas sistēmas pilnveidošanu, savākšanas infrastruktūras 

pilnveidošanu un paplašināšanu; 

- pasākumus krasta erozijas procesu mazināšanai; 

- ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana un uzlabošana ne tikai 

iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem. 

 

 

5. KLIMATA PĀRMAIŅU ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN 

IZAICINĀJUMI 

 

5.1. Attīstības tendences 

Pašvaldības un dzīvojamo māju energoefektivitāte 

Lielā daļā pašvaldības īpašumā esošajās ēkās - izglītības iestādēs, kultūras 

iestādēs un citās,  ir veikti energoefektivitātes pasākumi, kas ļauj mazināt uzturēšanas 

izmaksas un uzlabojas ēku infrastruktūra. Veikto energoefektivitātes pasākumu 

rezultātā pašvaldības ēkās patērētais siltumenerģijas daudzums samazinājies par 28.7%. 

Ēku renovācija un citi energoefektivitātes pasākumi tiek veikti arī 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās siltumenerģijas patēriņš mazinājies vidēji par 

30.4%. Energoefektīvi risinājumi tiek izmantoti arī pēdējo gadu plašajos Liepājas 

pilsētas apgaismojuma sistēmas renovācijas ietvaros, kas uzlabo un modernizē 

apgaismojuma infrastruktūru, mazina uzturēšanas izmaksas un padara pievilcīgāku 

pilsētvidi 

 



Energoefektīvi risinājumi centralizētā siltumražošanā un siltumtrašu tehniskā 

stāvoklī, mazinot siltuma zudumus  

Siltumapgādes jomā realizētie investīciju projekti „zaļās” enerģijas īpatsvaru 

veido aptuveni 60% no saražotās siltumenerģijas daudzuma. Attiecīgi īstenotie 

siltumtrašu rekonstrukcijas darbi siltumenerģijas zudumus kopš 2006.gada ļāva 

samazināt vairāk kā trīs reizes. Realizēto pasākumu kopums gala patērētājiem sniedzis 

relatīvu siltumenerģijas izmaksu samazinājumu. 

 

Energoefektīvi risinājumi pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

nodrošināšanā 

Pēdējos gados Liepājas pilsētā ir veikti vērienīgi ielu apgaismojuma sistēmas 

uzlabojumi, izmantojot jaunas energoefektīvas tehnoloģijas. Apjomīgā investīciju 

projekta realizācijas ietvaros ir uzstādīti daudz vairāk gaismekļu, tagad pilsētā ir 7539 

gaismekļi un darbojas attālināta vadības sistēma. Pateicoties mūsdienīgām 

tehnoloģijām, kopējā gaismekļu jauda ir samazinājusies par 11.53 %. 

Joprojām aktuāli ir 1217 veco gaismekļu nomaiņa un publiskās ārtelpas 

apgaismojuma uzlabošana daudzstāvu māju pagalmos, savrupmāju apbūves teritorijās.. 

 

Videi draudzīgu pārvietošanās iespēju paplašināšanās pilsētā 

Apjomīgi veikto transporta infrastruktūras investīciju projektu vidū īpaši jāizceļ 

tramvaja līnijas pagarināšana līdz pilsētas lielākajam mikrorajonam, kā arī būtiska 

veloceliņu infrastruktūras paplašināšana. Šīs investīcijas ir paplašinājušas ilgtspējīgas 

pārvietošanās iespējas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. 

Līdz ar realizētajiem ilgtspējīga transporta projektiem pieaug to cilvēku skaits, 

kuri biežāk izmanto videi draudzīgu transportu - tramvaju vai velosipēdu, tādejādi 

mazinot autotransporta intensitāti pilsētā un tā radīto ietekmi uz vidi. 

 

5.2. Plānotās rīcības klimata pārmaiņu izaicinājumu risināšanai  

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Stratēģiskajā daļā un 

rīcības plānā viena no deviņām rīcībpolitikām ir „Videi draudzīga pilsētas 

saimniekošana un dzīvesveids”, kuras mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu, resursefektīvu 

saimniekošanu Liepājā un vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 

 

Liepājas pilsētas pašvaldība, parakstot pilsētu mēra paktu, ir apņēmusies nodrošināt 

pilsētas attīstību, piemērojot ilgtspējīgus un videi draudzīgus principus. Ilgtspējīgas 

enerģētikas attīstībai Liepājā līdz 2020.gadam ir sagatavots “Liepājas pilsētas 

ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2014.-2020.gadam” un tajā ir izvirzīti šādi mērķi: 

- samazināt pilsētas radītās CO2 emisijas par 35%, salīdzinot ar 2006.gada 

emisiju līmeni; 

- samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 10% attiecībā pret 2012.gadu; 

- veicināt enerģijas patēriņa samazinājumu dzīvojamā sektorā par 5%, īstenojot 

informatīvos pasākumus; 

- samazināt enerģijas patēriņu enerģijas ražošanas sektorā par 5% attiecībā pret 

2012.gadu.     

 

Klimata pārmaiņu izaicinājumi Liepājā tiks risināti piesaistot ES struktūrfondu 

finansējumu pilsētvides ITI atbalsta pasākumu ietvaros (SAM 4.2.2.), kā arī cita veida 

finansējuma ietvaros, sekmējot: 

- pašvaldības sabiedrisko ēku renovēšanu, paaugstinot energoefektivitāti un 

samazinot uzturēšanas izmaksas (SAM 4.2.2.); 



- liepājnieku iesaisti dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumos, īpaši mājās ar nelielu iedzīvotāju skaitu; 

- centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu, izmantojot 

vietējos energoresursus un turpinot siltumtrašu rekonstrukciju; 

- efektīvas apgaismojuma infrastruktūras atjaunošanu; 

- ražojošo uzņēmumu pāreju uz efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas 

patēriņa samazināšanu. 

 

6. PILSĒTU – LAUKU MIJIEDARBĪBA 
Liepājas administratīvā teritorija robežojas ar Nīcas, Grobiņas novadiem, tomēr 

nozīmīgas savstarpējās saiknes (darbaspēka un skolēnu/studentu svārstmigrācija, 

saimnieciskie un pakalpojumu sakari u.c.) Liepājai ir ar daudz plašāku teritoriju jeb tā 

saucamo ietekmes areālu 50 km sasniedzamībā no Liepājas pilsētas un tikai Vaiņodes 

novada virzienā to pārsniedzot 60-70 km attālumā4. 

Liepājas ietekmes areāls iekļaujas bijušā Liepājas rajona teritorijā un aptver astoņus 

novadus (Nīcas, Grobiņas, Durbes, Aizputes, Pāvilostas, Rucavas, Priekules, Vaiņodes 

novadus) un piecas pilsētas (Grobiņa, Pāvilosta, Durbe, Aizpute, Priekule). Tas ir 

vēsturiski izveidojies apdzīvojuma tīkls, kur apdzīvotās vietas ir funkcionāli saistītas 

gan ar saimnieciskajām, gan arī ar pakalpojumu saiknēm, kas īstenojas gan 

ekonomiskajā darbībā, gan arī iedzīvotāju ikdienas kustībā. 

 

Liepāja kā starptautiskas un nacionālas nozīmes attīstības centrs, līdzīgi arī pārējās 

Latvijas lielās pilsētas, koncentrē lielāko daļu saimnieciskās darbības aktivitātes, 

publiskos pakalpojumus un ir būtisks atbalsta punkts apkārtējiem novadiem. Attiecīgi 

lauku teritoriju pievilcība un resurss ir lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārtikas 

ražošana un realizācija pilsētā, lauku vides dzīvestelpas un rekreācijas iespēju 

piedāvājums pilsētas iedzīvotājiem un citas priekšrocības. 

Pilsētu un lauku abpusēji izdevīga mijiedarbība un sadarbība paver iespējas 

efektīvāk izmantot abu teritoriju īpašās priekšrocības, tādejādi sekmējot gan pilsētu, 

gan lauku teritoriju pilnvērtīgāku attīstību. 

Tomēr, kā norādīts “Partnerības līgumā Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-

2020.gada plānošanas periodam”, pilsētu-lauku mijiedarbība mazāk ir no augšas vadīts 

process, bet daudz lielākā mērā - vietējās iniciatīvas jautājums. Pilsētas un novadu 

pašvaldību sadarbība ir atkarīga no abu pušu spējas saskatīt kopējas intereses, 

izaicinājumus  un gatavību vienoties par saskaņotām un kopīgām rīcībām. Šāda 

sadarbība un attīstības potenciāla apvienošana var veicināt straujāku ekonomisko 

izaugsmi un augstāku dzīves kvalitāti gan pilsētas, gan lauku pašvaldībās. 

Jānorāda, ka viens no reģionālās politikas ilgtermiņa mērķiem ir policentriskas 

apdzīvojuma struktūras veicināšana, saglabājot pilsētu-lauku iedzīvotāju attiecību 

70/30 (bāzes vērtība 2009.gadā ir 67,8/32,2).   

 

Būtiski reģionālās politikas lēmumi un investīcijas ir saistīti ar attīstības centra 

hierarhisko statusu, kas ir noteikts Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 

2030.gadam. Latvijā kopumā ir definēti deviņi nacionālas nozīmes centri, ko nosaka 

dažādi kritēriji attiecībā uz nacionālo sasniedzamību, pakalpojumu raksturu un apjomu, 

lomu, ko tie spēlē nacionālā līmenī. Kopumā šie centri veido valsts apdzīvojuma, 

ekonomikas struktūru un ir policentriskas apdzīvojuma struktūras pamats. Būtiski ir 

                                                           
4 Attīstības centru ietekmes areālu noteikšana un analīze. Plānošanas reģionu, republikas pilsētu un 

novadu pašvaldību attīstības raksturojums. Rīga: VRAA. 2013. 



stiprināt tieši astoņu nacionālas nozīmes attīstības centru pozīcijas, lai mazinātu 

pašreizējo pārmērīgo resursu koncentrāciju ap galvaspilsētu.  

Kā galvenie principi investīciju plānošanā līdz 2020.gadam ir noteikti tematiskā 

koncentrācija un teritoriālais fokuss. Šī pieeja tiek attiecināta arī uz publiskajām 

investīcijām un atbalsts tiek plānots ievērojot publisko pakalpojumu klāstu (jeb 

pakalpojumu „grozu”). Tas paredz pakalpojumu teritoriālu diferenciāciju atbilstoši 

apdzīvoto vietu rangam5, ievērojot principu, ka biežāk saņemtie pakalpojumi 

jānodrošina pēc iespējas zemākā apdzīvoto vietu grupā. Šādas pieejas īstenošanā 

galvenais vadmotīvs ir nodrošināt optimālu pakalpojumu pieejamību un konkrētās 

iestādes uzturēšanas rentabilitāti. 

Liepāja kā starptautiskas un nacionālas nozīmes attīstības centrs koncentrē publisko 

pakalpojumu „grozu” (izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālos 

pakalpojumus), ko izmanto ne tikai liepājnieki, bet arī Liepājas ietekmes areāla novadu 

iedzīvotāji. Saskaņā ar pētījumu6 par attīstības centru ietekmi, Liepāja apkārtējo novadu 

iedzīvotājiem ir būtiska darba, mācību un studiju, iepirkšanās, kultūras, brīvā laika un 

sporta aktivitāšu vieta. 

Liepāja apkārtējām pašvaldībām ir arī būtisks sadarbības partneris (kopīgas iestādes 

vai kapitālsabiedrības, funkciju deleģēšana u.tml.) - Liepājai ir sadarbība ar visām tās 

ietekmes areālā ietilpstošajām pašvaldībām, izņemot Priekules un Rucavas novadu. 

Atkritumu apsaimniekošanai Liepājas pilsētas dome kopā ar Grobiņas novada domi 

izveidojušas SIA "Liepājas RAS", savukārt ar vairākām ietekmes areālā ietilpstošām 

pašvaldībām - SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju", tūrisma attīstībai. 

 

 

                                                           
5 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 
6 Attīstības centru ietekmes areālu noteikšana un analīze. Plānošanas reģionu, republikas pilsētu un 

novadu pašvaldību attīstības raksturojums. Rīga: VRAA. 2013. 


