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Atbildīgās institūcijas  
par rīcību īstenošanu un rezultatīvo 

rādītāju iesniegšanu 



Pielikums Nr.2

Administrācija (Administratīvā daļa)

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(9.)

Turpināsim pašvaldības publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanu, ieviešot "vienas pieturas" aģentūras pieeju, saskaņā ar Publisko pakalpojumu sistēmas koncepciju un Publisko 

pakalpojumu likumprojektu

Administrācija (Attīstības pārvalde)

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.1.(1.)

Saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas kultūrvēsturisko vidi un veicināt tās sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu

2.2.1.(2.)

Rekonstruēt Liepājas atpazīstamības objektus un veicināt jaunu kultūras un tūrisma objektu būvniecību

2.2.1.(3.)

Veicināt Liepājas viesiem un iedzīvotājiem saistošas pilsētvides attīstību, paplašinot tūrisma infrastruktūras un produktu piedāvājumu

2.2.4.(5.)

Sekmēt kempinga izveidi Liepājas pilsētas teritorijā

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.3.(1.)

Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana ekonomiskajā apritē, tai skaitā kultūrvēsturiskais mantojums  

2.1.4.(2.)

Veicināt investīciju piesaisti kvalitatīva savrupmāju rajona attīstībai pilsētā.

2.1.6.(3.)

Mazināt krasta erozijas procesus pilsētas ziemeļu daļā pie Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

EKONOMIKA

Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana

3.2.1.(1.)

Stiprināt Liepājas pozīcijas kā kūrorta pilsētai ar labu investīciju vidi jaunu tūrisma objektu būvniecībai

3.2.1.(2.)

Veicināt investīciju piesaisti kurortoloģijas attīstības pamata infrastruktūrai un SPA centra, sanatorijas, rehabilitācijas centra izveidei Liepājā un jaunu darbavietu radīšanai

3.2.2.(1.)

Atbalstīt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību Liepājā un nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru radošo kvartālu izveidei

3.2.2.(2.)

Veicināt komercializējamu produktu un pakalpojumu izstrādi radošo industriju nozaru uzņēmumos

3.2.3.(1.)

Veicināt enerģētikas nozares attīstību un nozīmi Liepājas ekonomikā.

3.2.3.(3.)

Sekmēt inovatīvus pilotprojektus enerģētikas un energoefektivitātes jomā, attīstot viedo tehnoloģiju izmantošanu tautsaimniecībā

3.2.3.(4.)

Stimulēt privāto investīciju piesaisti energoietilpīgos risinājumos ražošanā, būvniecībā un transporta nozarē

3.2.4.(1.)

Atbalstīt informāciju un komunikācijas pakalpojumu nozares uzņēmumu darbību pilsētā un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu

Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgās nozarēs

3.1.1.(1.)

Veicināt iedzīvotāju uzņēmējdarbības iniciatīvas un jaunu uzņēmumu veidošanos Liepājā, atbalstot biznesa inkubatora darbības turpināšanu pilsētā

3.1.1.(2.)

Motivēt un atbalstīt Liepājas uzņēmēju kompetenču paaugstināšanu, uzņēmumu konkurētspējas celšanai

3.1.2.(1.)

Stiprināt Liepājas pozīcijas kā ostas pilsētai ar labu investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu centru būvniecībai

3.1.2.(2.)

Nodrošināt potenciālajiem investoriem kompleksu un aktuālu piedāvājumu par Liepājas industriālajām teritorijām, to priekšrocībām, darbaspēka resursiem un to apmācību, kā arī citiem 

būtiskiem aspektiem

3.1.3.(1.)

Atbalstīt inovatīvu uzņēmumu veidošanos Liepājā un sekmēt privātā sektora ieguldījumus pētniecībā un inovatīvos risinājumos, jaunu un eksportspējīgu produktu vai pakalpojumu radīšanai

3.1.3.(2.)

Stimulēt Liepājas ražošanas jomas komersantus ieguldīt uzņēmumu modernizācijā, paaugstinot konkurētspēju un eksportu

3.1.3.(3.)

Atbalstīt “Zaļā Tehnoloģiju klastera” attīstību Kurzemes biznesa inkubatorā, veicinot "zaļo" ražošanu, inovatīvu tehnoloģiju un produktu izstrādi

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

Atbildīgās institūcijas par Rīcību īstenošanu



3.1.3.(4.)

Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Liepājas uzņēmumos

3.1.4.(1.)

Atbalstīt industriālo teritoriju attīstību un nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūras izbūvi, tai skaitā revitalizēt bijušās industriālās teritorijas un citas degradētas 

teritorijas

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.4.(1.)

Veicināt pēc iespējas ātrāku bez darba esoša jaunieša tuvināšu darba tirgum, tai skaitā darba tirgū konkurētspējīgu prasmju apguvi

1.2.4.(2.)

Atgriezt darba tirgū bezdarbniekus, uzlabojot dažādas prasmes

1.2.4.(3.)

Veicināt nodarbinātības iespējas nestrādājošajiem cilvēkiem ar invaliditāti

Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana

1.1.6.(6.)

Sekmēt prakses iespēju paplašināšanu izglītojamajiem Liepājas un apkārtnes uzņēmumos, kā arī ārvalstīs

1.1.7.(7.)

Veicināt Liepājas augstāko izglītības iestāžu sadarbību ar uzņēmējiem jauno speciālistu sagatavošanā un zināšanu pārnesē biznesā

1.1.8.(3.)

Paplašināsim atbalsta pasākumus pārkvalifikācijas iegūšanai strādājošajiem, uzlabojot iedzīvotājiem nodarbinātības iespējas

1.1.8.(4.)

Sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību, kā mūsdienīgu nodarbinātības veicināšanas instrumentu, īpaši sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām

Administrācija (Domes priekšsēdētāja birojs)

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(2.)

Attīstīt mērķtiecīgu sadarbību ar Liepājas apkārtnes pašvaldībām kopīgu jautājumu risināšanā, kā arī sadarbību ar citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās

1.4.1.(4.)

Veicināt starpnozaru iestāžu un speciālistu sadarbību, efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai

1.4.2.(1.)

Sekmēt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajās diskusijās

1.4.2.(2.)

Veicināt Liepājas pilsētas Domes Trīspusējās konsultatīvās padomes darbību, nodrošinot sociālo partneru iesaistīšanos pilsētas sociālo un ekonomisko jautājumu risināšanā

Administrācija (Informācijas tehnoloģiju daļa)

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(5.)

Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību

1.4.1.(6.)

Sekmēt iedzīvotāju informētību par e-pakalpojumiem un to izmantošanu

1.4.1.(7.)

Pilnveidot savstarpējo koordināciju pašvaldības, valsts iestāžu vidū un pēc iespējas izmantot vienotas datu bāzes

Administrācija (Izpilddirektora birojs)

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(4.)

Veicināt starpnozaru iestāžu un speciālistu sadarbību, efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai

Administrācija (Personāldaļa)

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(3.)

Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (svešvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)

Administrācija (Publisko iepirkumu daļa)

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(8.)

Integrēt “zaļā publiskā iepirkuma” nosacījumus visās ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās

Administrācija (Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa)

EKONOMIKA

Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana

3.2.1.(3.)

Turpināt attīstīt Liepājai raksturīgus un konkurētspējīgus tūrisma produktus un pakalpojumus, kas balstīti bagātīgajā Liepājas kultūrvēsturiskajā mantojumā

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(1.)

Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un uzlabot ārējā mārketinga koordināciju



4.1.2.(2.)

Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagaidītu vecumdienas

4.1.2.(3.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā ostas pilsēta ar labu investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu centru būvniecību

4.1.2.(4.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā inovāciju un radošuma pilsētu

4.1.2.(5.)

Sekmēt Liepājas atpazīstamību kā unikālas atpūtas, veselības atjaunošanas un tūrisma pilsētu

4.1.2.(6.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

4.1.2.(7.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā labu investīciju vidi jaunu dzīvojamo ēku, izklaides, kultūras, sporta ēku izbūvei

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(1.)

Stiprināt Liepājas lomu Baltijas jūras reģionā un veicināt Liepājas atpazīstamību

1.4.2.(1.)

Sekmēt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajās diskusijās

1.4.2.(4.)

Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un koordinētu informāciju par aktualitātēm pašvaldībā, veidojot vienotu Liepājas pašvaldības iestāžu mājas lapu tīklojumu un citus mūsdienīgus, saistošus 

informācijas sniegšanas veidus

1.4.2.(5.)

Izmantot mūsdienīgas sabiedrisko diskusiju formas pašvaldības un iedzīvotāju viedokļu apmaiņai, tai skaitā organizēt regulārus radošu priekšlikumu forumus, veikt ikgadēju iedzīvotāju aptauju 

utt.

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

1.3.5.(2.)

Izcelt un popularizēt liepājnieku sasniegumus dažādās jomās

Administrācija (Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa)

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.2.(2.)

Nodrošināt ikgadēju Zilā karoga statusu pilsētas peldvietām, apliecinot peldvietu atbilstību starptautiskiem kvalitātes un drošības kritērijiem

2.2.4.(2.)

Izveidot aktīvā tūrisma attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru pilsētas dabas un mežaparka teritorijās

2.2.4.(4.)

Veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu vērošanas pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamās dabas teritorijās

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.1.(1.)

Informēt un izglītot Liepājas iedzīvotājus par videi draudzīgu, “zaļu” dzīvesveidu un saistību ar vides kvalitāti

2.1.1.(2.)

Īstenot videi draudzīgas rīcības kampaņas, iesaistot iedzīvotājus un citas mērķa grupas (piemēram, “Diena bez auto”, “Energo dienas” u.c.)

2.1.1.(3.)

Vides rīcības programmas aktualizēšana un īstenošana

2.1.2.(1.)

Īstenot ilgtspējīgu piekrastes zonas un pludmales apsaimniekošanu, nodrošinot vides kvalitāti Liepājas jūras piekrastē

2.1.2.(2.)

Apsaimniekot Liepājas ezeru saskaņā ar dabas aizsardzības plānu un izstrādāt Tosmares ezera dabas aizsardzības plānu

2.1.2.(3.)

Izvērtēt laivu novietņu teritorijas pie Liepājas ezera un veicināt to sakārtošanu, paplašinot pieeju ūdensmalām

2.1.3.(2.)

Veicināt piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju augšņu izpēti un sanāciju (galvenokārt pilsētas ziemeļu daļā, t.i., bijušajās militārajās teritorijās), mazinot vides piesārņojuma ietekmi

2.1.6.(6.)

Izveidot atbilstošu infrastruktūru mājas (istabas) dzīvnieku labturībai pilsētā (pastaigu laukumi, dzīvnieku patversme un tml.)

EKONOMIKA

Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana

3.2.1.(1.)

Stiprināt Liepājas pozīcijas kā kūrorta pilsētai ar labu investīciju vidi jaunu tūrisma objektu būvniecībai

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.1.(1.)

Informēt un organizēt veselības veicināšanas pasākumus atbilstoši mērķa grupu interesēm un aktualitātēm veselības jomā, tai skaitā atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību šajā jomā

1.2.1.(2.)

Rosināt iedzīvotājus veikt regulāras profilaktiskās pārbaudes un savlaicīgi konsultēties ar ģimenes ārstiem, speciālistiem

1.2.1.(7.)



Atbalstīt iniciatīvas jauniešu veselības uzturēšanas un veicināšanas jomā, tai skaitā atjaunojot veselības mācību pilsētas pirmskolas un vispārizglītojošajās mācību iestādēs

1.2.1.(8.)

Veicināt veselīgu un no atkarībām brīvu dzīvesveidu un sniegt praktiskus ieteikumus

1.2.1.(9.)

Atbalstīt ekoloģiski tīras produkcijas un Zaļo tirdziņu attīstību, popularizējot veselīga uztura lietošanu

1.2.2.(1.)

Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši nacionālas nozīmes pakalpojumu centram

1.2.2.(2.)

Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru

1.2.2.(3.)

Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību, uzlabot informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļu, tai 

skaitā e-veselības iespēju izmantošanu

1.2.2.(5.)

Veicināt Liepājā kvalitatīvu un dažādu rehabilitācijas pakalpojumu attīstību, sekmējot Liepājas kā starptautiska rehabilitācijas centra izaugsmi

1.2.3.(4.)

Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo jautājumu risināšanā

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.2.(6.)

Veicināt pensionēto speciālistu un aktīvo iedzīvotāju brīvprātīgu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs, popularizējot brīvprātīgā darba iniciatīvas

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

1.3.2.(4.)

Atbalstīt mazākumtautību kultūras tradīciju saglabāšanu un veicināt starpkultūru pasākumu norisi

1.3.5.(4.)

Uzturēt saikni ar aizbraukušajiem liepājniekiem e-vidē, informēt par norisēm Liepājā un veicināt sadarbošanās iespējas

1.3.5.(5.)

Sniegt efektīvu atbalstu iedzīvotājiem, kuri atgriežas un iekļaujas pilsētas dzīvē, īpaši skolēniem izglītības iestādēs  

Bāriņtiesa

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.3.(5.)

Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem

1.2.3.(6.)

Nodrošināt sociālā jomā strādājošo speciālistu kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-prasmju un svešvalodu apguvi

Būvvalde

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.3.(4.)

Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm

2.2.4.(1.)

Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem

2.2.4.(3.)

Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa velo maršrutiem (EroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot pilsētvidi un tās izmantošanu tūrismam

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.3.(1.)

Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana ekonomiskajā apritē, tai skaitā kultūrvēsturiskais mantojums  

2.1.4.(4.)

Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

2.1.7.(6.)

Turpināt izstrādāt efektīvākos risinājumus transportlīdzekļu novietošanai pilsētas centra daļā un pie nozīmīgākajiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā

2.1.7.(7.)

Turpināt ieviest pilsētvidē un sabiedriski nozīmīgos objektos universālā dizaina  (vides pieejamības) principus, kura risinājumos ņemtas vērā visu lietotāju vajadzības

Izglītības pārvalde

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.1.(4.)

Ieviest un attīstīt ikgadēju studējošo un pasniedzēju čempionātu starp profesionālajām un augstākajām Liepājas izglītības iestādēm

1.2.1.(7.)

Atbalstīt iniciatīvas jauniešu veselības uzturēšanas un veicināšanas jomā, tai skaitā atjaunojot veselības mācību pilsētas pirmskolas un vispārizglītojošajās mācību iestādēs

1.2.3.(2.)

Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.2.(3.)

Veicināt jauniešu līdzdalību pārvaldībā, stiprinot saikni ar Liepājas Skolēnu domi un Liepājas Universitātes Studentu padomi



Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana

1.1.1.(1.)

Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmju apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

1.1.1.(2.)

Nodrošināt pilsētā deklarētos bērnus ar vietu pirmskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmskolas izglītības 

iestāžu darbību

1.1.1.(3.)

Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestāžu piegulošo teritoriju labiekārtošanu, tai skaitā fiziskām aktivitātēm piemērotu vidi

1.1.2.(1.)

Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu un pielietošanu (digitālo, radošo, inženierzinātnisko u.tml.) Liepājas vispārizglītojošos izglītības iestāžu skolēniem

1.1.2.(10.)

Popularizēt brīvprātīgā darba ieguvumus - pieredzes iegūšanā un savu spēju apzināšanā, stimulējot jauniešus to izmantot

1.1.2.(2.)

Attīstīt pieeju darbam ar talantīgiem jauniešiem viņu spēju attīstībā pilsētas mērogā

1.1.2.(3.)

Izvērtēt iespēju diferencēt mācību programmas Liepājas vispārizglītojošās izglītības iestādēs

1.1.2.(4.)

Veicināt bilingvālu mācību procesu kādā no Liepājas izglītības iestādēm un piesaistīt speciālistus, studentus no ārvalstīm

1.1.2.(5.)

Turpināt īstenot jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošās izglītības iestādēs un meklēt piemērotāko pieeju citu sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanai

1.1.2.(6.)

Atbalstīt vispārizglītojošo izglītības iestāžu sadarbību ar augstākajām mācību iestādēm, veicinot jauniešu ieinteresētību zinātniskajā darbībā

1.1.2.(7.)

Ieviest karjeras konsultantus vispārizglītojošās izglītības iestādēs un stimulēt skolēnus iepazīties ar dažādām profesijām un plānot savu karjeru

1.1.2.(8.)

Veicināt izglītojamo iesaistīšanos mācību uzņēmumu veidošanā un biznesa iemaņu iegūšanā

1.1.2.(9.)

Veicināt Liepājas skolēnu iepazīstināšanu ar Liepājas uzņēmumiem un ekonomikas procesiem pilsētā (ekskursijas uz uzņēmumiem; iepazīstināšana ar Liepājas ekonomiku mācību stundās)

1.1.3.(1.)

Sakārtot un reorganizēt vispārizglītojošo skolu tīklu, veicinot konkurētspējīgu skolu darbību

1.1.3.(2.)

Turpināt ieguldījumus Liepājas Valsts ģimnāzijā, stiprinot tās konkurētspēju, tai skaitā metodiskā centra funkciju īstenošanu

1.1.3.(3.)

Nodrošināt Liepājas vispārizglītojošās skolās mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ieinteresējot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)

1.1.3.(4.)

Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženiertehniskās komunikācijas, klašu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)

1.1.4.(1.)

Palielināt sporta stundu skaitu Liepājas pilsētas izglītības iestādēs un organizēt savstarpējas skolu sporta sacensības, veicinot bērnu un jauniešu motivāciju nodarboties ar sportu

1.1.4.(2.)

Nodrošināt Liepājas izglītības iestādēm sporta aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru un inventāru (sporta zāles, sporta inventāru, sporta laukumus)

1.1.5.(1.)

Rūpēties par pedagogu profesijas prestiža paaugstināšanu un veicināt motivētu, profesionālu pedagogu piesaisti izglītības iestādēs

1.1.5.(2.)

Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu

1.1.5.(3.)

Veicināt atbalsta personāla darbību un speciālistu savstarpējo sadarbību (psihologs, sociālais pedagogs, u.c.) pirmskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs, pilnveidojot iekļaujošu izglītību

1.1.6.(1.)

Veicināt Liepājas un tās apkārtnes uzņēmējdarbības videi atbilstošu izglītības programmu izstrādi Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, iesaistot uzņēmējus programmu izstrādē

1.1.6.(10.)

Veikt Liepājas augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu monitoringu par tālākās karjeras gaitām

1.1.6.(11.)

Sekmēt kvalitatīvai mācību procesa apguvei nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes izveidošanu Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, tai skaitā sportiskām aktivitātēm nepieciešamo 

infrastruktūru

1.1.6.(2.)

Veicināt Liepājas profesionālo izglītības iestāžu pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši aktualitātēm tautsaimniecībā

1.1.6.(3.)

Reorganizēt Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu, izveidojot Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu ar profesionālās izglītības 

kompetences centra statusu

1.1.6.(4.)

Veikt priekšdarbus profesionālās un koledžas līmeņa izglītības programmu izveidošanai

1.1.6.(5.)



Stiprināt sadarbību ar Latvijas profesionālajām tautsaimniecības u.c. nozaru asociācijām darbaspēka sagatavošanā

1.1.6.(6.)

Sekmēt prakses iespēju paplašināšanu izglītojamajiem Liepājas un apkārtnes uzņēmumos, kā arī ārvalstīs

1.1.6.(7.)

Atbalstīt Kurzemes mēroga karjeras plānošanas atbalsta un koordinācijas centra attīstību PIKC „Liepājas Valsts tehnikuma” ietvaros

1.1.6.(8.)

Popularizēt izglītības iespējas Liepājā un ieinteresēt Kurzemē dzīvojošos jauniešus iegūt izglītību Liepājā

1.1.6.(9.)

Veikt uzlabojumus/ieguldījumus profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo izmitināšanas jomā, nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus

1.1.7.(1.)

Veicināt Liepājas augstāko izglītības iestāžu starptautisko konkurētspēju, sasniedzot augstus studiju kvalitātes rādītājus un attīstot zinātnisko darbību

1.1.7.(10.)

Veikt uzlabojumus augstskolu studentu izmitināšanas jomā, nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus

1.1.7.(2.)

Stiprināt dabas un inženierzinātņu studiju programmu darbību, tai skaitā doktorantūras programmas

1.1.7.(3.)

Veicināt augstākās izglītības eksportspēju, piesaistot studējošos un akadēmisko personālu no ārvalstīm

1.1.7.(4.)

Attīstīt studiju programmas un jauno speciālistu sagatavošanu perspektīvajās Liepājas tautsaimniecības jomās (kurortoloģijā, radošo industriju jomā - jauno mediju māksla, dizains, foto māksla 

u.c.)

1.1.7.(5.)

Attīstīt sadarbību starp Liepājas augstākajām izglītības iestādēm efektīvākai resursu izmantošanai

1.1.7.(6.)

Īstenot regulāru  Liepājas augstāko izglītības iestāžu sadarbību ar vispārizglītojošām izglītības iestādēm, veicinot jauniešu interesi par dabas un inženierzinātnēm, kā arī citām augstskolu 

piedāvātajām studiju programmām  

1.1.7.(7.)

Veicināt Liepājas augstāko izglītības iestāžu sadarbību ar uzņēmējiem jauno speciālistu sagatavošanā un zināšanu pārnesē biznesā

1.1.7.(8.)

Sekmēt investīciju piesaisti zinātnes un pētniecības infrastruktūrā, tehnoloģiskas ievirzes projektu īstenošanai

1.1.7.(9.)

Sekmēt kvalitatīvai studiju procesa apguvei nepieciešamo materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu

1.1.8.(1.)

Attīstīt kvalitatīvu mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības piedāvājumu Liepājā atbilstoši pieprasījumam darba tirgū, tai skaitā veicot nepieciešamo izpēti

1.1.8.(2.)

Izvērtēt nepieciešamību izveidot mūžizglītības koordinācijas centru, kas veiktu koordinējošas funkcijas un pilnveidotu sadarbību starp izglītības iestādēm, apmācāmajiem un uzņēmējiem Liepājā

1.1.8.(3.)

Paplašināsim atbalsta pasākumus pārkvalifikācijas iegūšanai strādājošajiem, uzlabojot iedzīvotājiem nodarbinātības iespējas

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

1.3.1.(1.)

Dažādot interešu izglītības pieejamību pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem, izvērtējot iespējas to nodrošināt izglītības iestādēs

1.3.1.(2.)

Veicināt interesi eksakto zināšanu apguvē, izveidojot ‘interaktīvu zinātnes centru’

1.3.2.(3.)

Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem  

1.3.3.(4.)

Sekmēt pēctecīgas un konkurētspējīgas profesionālās kultūrizglītības attīstību Liepājā un talantīgu profesionāļu izaugsmi – pilnveidojot izglītības kvalitāti un sekmējot nepieciešamos 

ieguldījumus

1.3.3.(5.)

Veicināt jaunu un konkurētspējīgu profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu programmu (tostarp starpnozaru) veidošanu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

1.3.5.(3.)

Ieinteresēt, iesaistīt bērnus un jauniešus Liepājas norisēs, veidojot piederības sajūtu pilsētai

1.3.5.(5.)

Sniegt efektīvu atbalstu iedzīvotājiem, kuri atgriežas un iekļaujas pilsētas dzīvē, īpaši skolēniem izglītības iestādēs  

1.3.5.(6.)

Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām

Kapsētu pārvalde

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.6.(7.)

Izstrādāt labiekārtojuma projektus pilsētas kapsētu teritorijām un īstenot kapsētu teritoriju inventarizāciju

Komunālā pārvalde

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.2.(1.)



Secīgi īstenot Liepājas pludmales un tai piegulošo teritoriju vienota dizaina labiekārtojumu, saskaņā ar Liepājas pilsētas pludmales tematisko plānojumu

2.2.3.(1.)

Uzlabot ūdensmalu pieejamību, labiekārtojot pilsētas kanālmalas, ezermalas saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu

2.2.3.(3.)

Turpināt pagarināt Vecās ostmalas promenādi gar Tirdzniecības kanāla dienvidu krastmalu, īstenojot labāko risinājumu ērtai gājēju un velosipēdistu nokļūšanai līdz jūrai un dienvidu molam

2.2.3.(4.)

Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm

2.2.4.(1.)

Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem

2.2.4.(2.)

Izveidot aktīvā tūrisma attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru pilsētas dabas un mežaparka teritorijās

2.2.4.(3.)

Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa velo maršrutiem (EroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot pilsētvidi un tās izmantošanu tūrismam

2.2.4.(4.)

Veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu vērošanas pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamās dabas teritorijās

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.2.(1.)

Īstenot ilgtspējīgu piekrastes zonas un pludmales apsaimniekošanu, nodrošinot vides kvalitāti Liepājas jūras piekrastē

2.1.2.(3.)

Izvērtēt laivu novietņu teritorijas pie Liepājas ezera un veicināt to sakārtošanu, paplašinot pieeju ūdensmalām

2.1.3.(1.)

Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana ekonomiskajā apritē, tai skaitā kultūrvēsturiskais mantojums  

2.1.4.(4.)

Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

2.1.5.(5.)

Turpināt realizēt efektīvu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošanu, īpaši iekšpagalmos un pie gājēju pārejām

2.1.6.(4.)

Īstenot pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā esošo sistēmu uzturēšana un remonts

2.1.7.(1.)

Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

2.1.7.(3.)

Turpināt pilsētas līmeņa veloceliņu izbūvi saskaņā ar Liepājas pilsētas perspektīvo veloceliņu karti un veicināt velobraucējiem atbilstošas infrastruktūras nodrošinājumu (velosipēdu novietnes, 

norādes utt.)

2.1.7.(5.)

Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās infrastruktūras uzturēšana

2.1.7.(7.)

Turpināt ieviest pilsētvidē un sabiedriski nozīmīgos objektos universālā dizaina  (vides pieejamības) principus, kura risinājumos ņemtas vērā visu lietotāju vajadzības

2.1.8.(3.)

Pilnveidot publisko infrastruktūru (soliņi, atkritumu urnas, tualetes u.c.) pilsētvidē un pie populārākajiem tūrisma objektiem

2.1.8.(4.)

Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Kultūras pārvalde

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.1.(1.)

Saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas kultūrvēsturisko vidi un veicināt tās sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu

2.2.1.(2.)

Rekonstruēt Liepājas atpazīstamības objektus un veicināt jaunu kultūras un tūrisma objektu būvniecību

EKONOMIKA

Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana

3.2.2.(1.)

Atbalstīt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību Liepājā un nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru radošo kvartālu izveidei

3.2.2.(2.)

Veicināt komercializējamu produktu un pakalpojumu izstrādi radošo industriju nozaru uzņēmumos

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(6.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.2.(1.)

Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību tautas mākslas un amatiermākslas nodarbēs, veicinot kultūras mantojuma popularizēšanu un saglabāšanu

1.3.2.(2.)



Atbalstīt mūsdienīgus, radošus kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpausmi un līdzdalību

1.3.2.(3.)

Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem  

1.3.2.(4.)

Atbalstīt mazākumtautību kultūras tradīciju saglabāšanu un veicināt starpkultūru pasākumu norisi

1.3.2.(5.)

Paplašināt bibliotēku pieejamību un kvalitāti, stiprinot tās kā kultūras mantojuma, informācijas pakalpojumu un zināšanu resursu centrus 

1.3.2.(6.)

Turpināt veikt uzlabojumus pilsētas kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un veicināt tā pieejamību plašākai sabiedrībai

1.3.2.(7.)

Sekmēt muzeja kā kultūras tūrisma, muzejpedagoģijas, kā arī kultūras un radošo industriju resursu attīstību

1.3.3.(1.)

Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)

1.3.3.(2.)

Veicināt radošo industriju, radošo kvartālu attīstību Liepājā

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

Liepāja sabiedriskais transports

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.7.(2.)

Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās

2.1.7.(4.)

Turpināt uzlabot sabiedriskā transporta kustību, tai skaitā ieviest efektīvu pasažieru uzskaites sistēmu

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.3.(2.)

Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.3.(1.)

Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana ekonomiskajā apritē, tai skaitā kultūrvēsturiskais mantojums  

2.1.4.(4.)

Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

EKONOMIKA

Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgās nozarēs

3.1.2.(1.)

Stiprināt Liepājas pozīcijas kā ostas pilsētai ar labu investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu centru būvniecībai

3.1.2.(2.)

Nodrošināt potenciālajiem investoriem kompleksu un aktuālu piedāvājumu par Liepājas industriālajām teritorijām, to priekšrocībām, darbaspēka resursiem un to apmācību, kā arī citiem 

būtiskiem aspektiem

3.1.2.(3.)

Piesaistīt jaunas investīcijas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, nodrošinot nodokļu atvieglojumus līdz 2035.gadam

3.1.3.(1.)

Atbalstīt inovatīvu uzņēmumu veidošanos Liepājā un sekmēt privātā sektora ieguldījumus pētniecībā un inovatīvos risinājumos, jaunu un eksportspējīgu produktu vai pakalpojumu radīšanai

3.1.3.(2.)

Stimulēt Liepājas ražošanas jomas komersantus ieguldīt uzņēmumu modernizācijā, paaugstinot konkurētspēju un eksportu

3.1.4.(1.)

Atbalstīt industriālo teritoriju attīstību un nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūras izbūvi, tai skaitā revitalizēt bijušās industriālās teritorijas un citas degradētas 

teritorijas

3.1.5.(1.)

Stiprināt Liepājas ostas pozīcijas Baltijas jūras reģionā, veicinot augstas pievienotās vērtības kravu loģistiku un ar ostas darbību saistītu uzņēmumu izaugsmi

3.1.5.(2.)

Nodrošināt ostas infrastruktūras attīstību atbilstoši tās izaugsmei, iekļaujoties Trans-Eiropas Transporta tīklā (TEN-T)

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.1.(5.)

Veicināt konkurētspējīgus kravu pārvadājumus pa dzelzceļu līdz Liepājas ostai (t.i., dzelzceļa infrastruktūras attīstība un konkurētspējīgi tarifi), nodrošinot sauszemes un ūdensceļu sasaisti 

konkurētspējīgai ostas kravu loģistikai.

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.5.(4.)

Uzturēt saikni ar aizbraukušajiem liepājniekiem e-vidē, informēt par norisēm Liepājā un veicināt sadarbošanās iespējas

1.3.5.(5.)



Sniegt efektīvu atbalstu iedzīvotājiem, kuri atgriežas un iekļaujas pilsētas dzīvē, īpaši skolēniem izglītības iestādēs  

Nekustamā īpašuma pārvalde

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.4.(1.)

Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.2.(3.)

Izvērtēt laivu novietņu teritorijas pie Liepājas ezera un veicināt to sakārtošanu, paplašinot pieeju ūdensmalām

2.1.4.(1.)

Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības dzīvojamo fondu, tai skaitā veicināt ekonomisku īres dzīvokļu piedāvājumu

2.1.4.(3.)

Veicināt iedzīvotājus iesaistīties un īstenot kvalitatīvus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtojuma projektos, ņemot vērā dažādu grupu intereses un vajadzības

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(10.)

Veicināt mūsdienu prasībām atbilstošu pašvaldības īpašumu uzskaites informācijas sistēmu, efektīvai un uz attīstību vērstai Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumu pārvaldībai

Nodarbinātības projekti

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.8.(4.)

Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana

1.1.2.(11.)

Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai un dažādu prasmju attīstīšanai

Pašvaldības Izpilddirektora vietnieks (būvniecības jautājumos)

EKONOMIKA

Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgās nozarēs

3.1.5.(2.)

Nodrošināt ostas infrastruktūras attīstību atbilstoši tās izaugsmei, iekļaujoties Trans-Eiropas Transporta tīklā (TEN-T)

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.1.(1.)

Nodrošināt regulārus starptautiskus un iekšzemes reisus, attīstot Liepājas lidostas infrastruktūru, atbilstoši starptautiskas nozīmes lidostai, tai skaitā, panākot reģionālas nozīmes pievadceļa līdz 

Liepājas lidostai (P 134) rekonstrukciju

4.1.1.(2.)

Veicināt Liepājai nozīmīgu valsts galveno autoceļu infrastruktūras attīstību (A9; A11), nodrošinot sasaisti ar prioritāro TEN-T tīkla infrastruktūru

4.1.1.(3.)

Pabeigt ostas dienvidu savienojuma autoceļu izbūvi ar pārvadu pār dzelzceļu, paplašinot ostas darbības iespējas un uzlabojot pilsētas ziemeļu daļas (Ziemeļu priekšpilsētas un Karostas) 

iedzīvotāju pārvietošanās iespējas

4.1.1.(4.)

Veicināt ieguldījumus dzelzceļa infrastruktūrā (Liepāja-Jelgava) un pasažieru komforta paaugstināšanā, nodrošinot sasaisti ar starptautisko dzelzceļa maršrutu „Rail Baltica” un veicinot pasažieru 

plūsmas pieaugumu

4.1.1.(6.)

Attīstīt Liepājas ostā prāmju satiksmi ar Baltijas jūras reģiona pilsētām, paplašinot Liepājas sasniedzamību pa ūdensceļiem

4.1.1.(7.)

Veicināt reģionālas un vietējas nozīmes autoceļu sakārtošanu Liepājas apkārtnē, uzlabojot darbaspēka un publisko pakalpojumu saņēmēju mobilitātes iespējas

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos)

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.5.(1.)

Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā (2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

2.1.5.(2.)

Veicināt dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, īpaši dzīvojamās mājās ar nelielu īpašnieku skaitu

2.1.5.(3.)

Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās

2.1.7.(2.)

Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās

EKONOMIKA

Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana

3.2.3.(1.)

Veicināt enerģētikas nozares attīstību un nozīmi Liepājas ekonomikā.

3.2.3.(2.)

Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā un konkurētspējīgu enerģijas cenu

3.2.3.(3.)



Sekmēt inovatīvus pilotprojektus enerģētikas un energoefektivitātes jomā, attīstot viedo tehnoloģiju izmantošanu tautsaimniecībā

Pašvaldības policija

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.9.(1.)

Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvidē

2.1.9.(2.)

Regulāri pilnveidot inventāru un aprīkojumu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā

2.1.9.(3.)

Regulāri organizēt darbinieku profesionālo pilnveidošanu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā

SIA "Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs"

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.2.(2.)

Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru

1.2.2.(3.)

Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību, uzlabot informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļu, tai 

skaitā e-veselības iespēju izmantošanu

SIA "Leļļu teātris"

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.3.(1.)

Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

SIA "Lielais Dzintars"

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(6.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.3.(1.)

Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

1.3.3.(6.)

Sagatavot daudzfunkcionālā centra „Lielais Dzintars” vidēja termiņa repertuāru, attīstības plānu, stiprinot Liepājas profesionālās mākslas konkurētspēju un veicinot kultūrtūrismu  

SIA "Liepājas enerģija"

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.5.(4.)

Paaugstināt centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitāti, izmantojot vietējos energoresursus un turpināt siltumtrašu rekonstrukciju

EKONOMIKA

Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana

3.2.3.(2.)

Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā un konkurētspējīgu enerģijas cenu

SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams"

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.2.(1.)

Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību tautas mākslas un amatiermākslas nodarbēs, veicinot kultūras mantojuma popularizēšanu un saglabāšanu

1.3.2.(2.)

Atbalstīt mūsdienīgus, radošus kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpausmi un līdzdalību

1.3.2.(6.)

Turpināt veikt uzlabojumus pilsētas kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un veicināt tā pieejamību plašākai sabiedrībai

1.3.3.(1.)

Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)

1.3.3.(2.)

Veicināt radošo industriju, radošo kvartālu attīstību Liepājā

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.4.(3.)



Veicināt iedzīvotājus iesaistīties un īstenot kvalitatīvus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtojuma projektos, ņemot vērā dažādu grupu intereses un vajadzības

2.1.4.(4.)

Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

2.1.5.(2.)

Veicināt dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, īpaši dzīvojamās mājās ar nelielu īpašnieku skaitu

SIA "Liepājas RAS"

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.6.(5.)

Ieviest Liepājā dalīto atkritumu savākšanu, pārstrādi un nodrošināt bīstamo sadzīves atkritumu savākšanu

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.1.(3.)

Veicināt Liepājas viesiem un iedzīvotājiem saistošas pilsētvides attīstību, paplašinot tūrisma infrastruktūras un produktu piedāvājumu

2.2.3.(2.)

Veicināt atpūtas iespējas ūdensmalās, paplašinot rekreācijas iespējas pilsētvidē

2.2.4.(4.)

Veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu vērošanas pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamās dabas teritorijās

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.8.(1.)

Regulāri aktualizēt un papildināt informatīvās norādes pilsētvidē un informāciju pie konkrētiem tūrisma objektiem pilsētā

2.1.8.(2.)

Nodrošināt tūrisma informācijas biroja darbību, uzlabot aprīkojumu, izveidot preču un pakalpojumu klāstu, lai celtu tūristu apkalpošanas kvalitāti

EKONOMIKA

Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana

3.2.1.(3.)

Turpināt attīstīt Liepājai raksturīgus un konkurētspējīgus tūrisma produktus un pakalpojumus, kas balstīti bagātīgajā Liepājas kultūrvēsturiskajā mantojumā

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(2.)

Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagaidītu vecumdienas

4.1.2.(3.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā ostas pilsēta ar labu investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu centru būvniecību

4.1.2.(4.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā inovāciju un radošuma pilsētu

4.1.2.(5.)

Sekmēt Liepājas atpazīstamību kā unikālas atpūtas, veselības atjaunošanas un tūrisma pilsētu

4.1.2.(6.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

4.1.2.(7.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā labu investīciju vidi jaunu dzīvojamo ēku, izklaides, kultūras, sporta ēku izbūvei

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(1.)

Stiprināt Liepājas lomu Baltijas jūras reģionā un veicināt Liepājas atpazīstamību

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

1.3.5.(1.)

Organizēt plašākai sabiedrībai saistošus seminārus par pilsētas kultūrvēsturiskajām vērtībām, stiprinot liepājnieku zināšanas par pilsētu un iesaistot iedzīvotājus pilsētas popularizēšanā

1.3.5.(2.)

Izcelt un popularizēt liepājnieku sasniegumus dažādās jomās

SIA "Liepājas reģionāla slimnīca"

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.2.(1.)

Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši nacionālas nozīmes pakalpojumu centram

1.2.2.(2.)

Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru

1.2.2.(3.)

Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību, uzlabot informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļu, tai 

skaitā e-veselības iespēju izmantošanu

1.2.2.(4.)

Stiprināt Liepājas Reģionālās slimnīcas kā Kurzemes lielākā daudzprofilu medicīnas aprūpes centra lomu, nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru un aprīkojumu

1.2.2.(5.)

Veicināt Liepājā kvalitatīvu un dažādu rehabilitācijas pakalpojumu attīstību, sekmējot Liepājas kā starptautiska rehabilitācijas centra izaugsmi



SIA "Liepājas teātris"

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(6.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.3.(1.)

Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

SIA "Liepājas ūdens"

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.6.(1.)

Turpināt atjaunot un modernizēt Liepājas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, nodrošināt pēc iespējas visiem pilsētas mājokļiem pieslēgumu iespējas centralizētajiem tīkliem

SIA "LOC"

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(6.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.4.(4.)

Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze “Draudzība”) un 

sporta inventāra, aprīkojuma iegāde

SIA "OC Liepāja"

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.1.(6.)

Mērķtiecīgi attīstīt sportiskām aktivitātēm nepieciešamo brīvpieejas infrastruktūru pilsētvidē un turpināt paplašināt rekreācijas teritorijas pilsētā

1.2.2.(2.)

Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru

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

1.3.4.(4.)

Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze “Draudzība”) un 

sporta inventāra, aprīkojuma iegāde

SIA "Vecliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs"

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.2.(2.)

Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru

1.2.2.(3.)

Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību, uzlabot informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļu, tai 

skaitā e-veselības iespēju izmantošanu

SIA “Aviosabiedrība “Liepāja””

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.1.(1.)

Nodrošināt regulārus starptautiskus un iekšzemes reisus, attīstot Liepājas lidostas infrastruktūru, atbilstoši starptautiskas nozīmes lidostai, tai skaitā, panākot reģionālas nozīmes pievadceļa līdz 

Liepājas lidostai (P 134) rekonstrukciju

SIA “Liepājas autostāvieta”

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.7.(6.)

Turpināt izstrādāt efektīvākos risinājumus transportlīdzekļu novietošanai pilsētas centra daļā un pie nozīmīgākajiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā

Sociālais dienests

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.3.(1.)

Turpināt attīstīt pilsētā starpnozaru un starpprofesionālo sadarbības pieeju, veicinot kompleksu un efektīvu sociālo jautājumu risināšanu, īpašu uzmanību veltot ģimenēm ar bērniem

1.2.3.(2.)

Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu

1.2.3.(3.)

Paplašināt iespējas saņemt psiho-sociālu atbalstu krīzes nokļuvušiem iedzīvotājiem

1.2.3.(4.)

Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo jautājumu risināšanā



1.2.3.(5.)

Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem

1.2.3.(6.)

Nodrošināt sociālā jomā strādājošo speciālistu kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-prasmju un svešvalodu apguvi

1.2.3.(7.)

Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem un citām sociālā riska grupām

Sporta pārvalde

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(6.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.1.(3.)

Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes

1.2.1.(4.)

Ieviest un attīstīt ikgadēju studējošo un pasniedzēju čempionātu starp profesionālajām un augstākajām Liepājas izglītības iestādēm

1.2.1.(5.)

Ieviest projektu konkursu dažādu sporta pasākumu organizēšanai, atbalstot iedzīvotāju pašorganizēšanos veselīga, aktīva dzīvesveida popularizēšanā

1.2.1.(6.)

Mērķtiecīgi attīstīt sportiskām aktivitātēm nepieciešamo brīvpieejas infrastruktūru pilsētvidē un turpināt paplašināt rekreācijas teritorijas pilsētā

Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana

1.1.4.(1.)

Palielināt sporta stundu skaitu Liepājas pilsētas izglītības iestādēs un organizēt savstarpējas skolu sporta sacensības, veicinot bērnu un jauniešu motivāciju nodarboties ar sportu

1.1.4.(2.)

Nodrošināt Liepājas izglītības iestādēm sporta aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru un inventāru (sporta zāles, sporta inventāru, sporta laukumus)

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

1.3.1.(3.)

Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām

1.3.4.(1.)

Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai 

1.3.4.(2.)

Atbalstīt kvalificētu treneru piesaisti prioritārajās Liepājas sporta jomās (Sporta pārvaldes definētie prioritārie pilsētas sporta veidi: komandu sportā - futbols, basketbols, florbols, bet individuālajā 

sportā - peldēšana, vieglatlētika, cīņa, vingrošana, teniss)

1.3.4.(3.)

Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaules un Eiropas čempionātos

1.3.4.(4.)

Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze “Draudzība”) un 

sporta inventāra, aprīkojuma iegāde



Atbildīgais par datu 

iesniegšanu

Rezultatīvie rādītāji 

Id Nr.
Rezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība Vēlamā tendence

Administrācija 

(Attīstības pārvalde)

RP.1.1.(Rez.r.1) Dzimušo skaits skaits Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.1) Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem skaits Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.14) Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku kopskaitā % Samazinās

RP.1.2.(Rez.r.15) Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku kopskaitā % Samazinās

RP.1.2.(Rez.r.16) Iedzīvotāju vērtējums par sociālo palīdzību un pakalpojumiem aptauja Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.2) Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzimušajiem skaits Samazinās

RP.1.2.(Rez.r.4) Iedzīvotāju vērtējums par veselības aprūpes kvalitāti pilsētā aptauja Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.5) Iedzīvotāju pašvērtējums par veselības stāvokli aptauja Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.7) Iedzīvotāju īpatsvars, kas nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm vienu vai 

divas reizes nedēļā un biežāk

aptauja Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.11) Iedzīvotāju vērtējums par kultūras pasākumiem Liepājā aptauja Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.18) Iedzīvotāju vērtējums par sporta aktivitātēm Liepājā aptauja Pieaug

RP.1.4.(Rez.r.3) Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās % Pieaug

RP.1.4.(Rez.r.4) Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības darbu aptauja / % Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.6) Iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu apsaimniekošanu aptauja Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.8) Iedzīvotāju vērtējums par ielu, ceļu stāvokli aptauja Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.9) Iedzīvotāju vērtējums par sabiedrisko transportu pilsētā aptauja Pieaug

RP.2.2.(Rez.r.1) Liepājā nakšņojošo tūristu skaits skaits Pieaug

RP.2.2.(Rez.r.4) Gultas vietu skaits Liepājas tūristu mītnēs skaits Pieaug

RP.2.2.(Rez.r.5) Noziegumu skaits skaits Samazinās

RP.2.2.(Rez.r.6) Ceļu satiksmes negadījumu skaits skaits Samazinās

RP.3.1.(Rez.r.1) No jauna reģistrēto uzņēmumu skaits (gada laikā) skaits Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.10) Strādājošo skaits rūpniecībā skaits Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.11) Uzņēmumu skaits rūpniecības nozarē skaits Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.2) Bezdarba līmenis % Samazinās

RP.3.1.(Rez.r.3) Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits skaits Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.5) Piesaistītās ārvalstu investīcijas  t.sk. milj.eiro Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.6) Ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā milj.eiro Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.8) Ostas kravu apgrozījums milj. t Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.9) Apstrādes rūpniecības izlaides apjoms milj.eiro Pieaug

RP.3.2.(Rez.r.1) Kurortoloģijas nozaru uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā % Pieaug

RP.3.2.(Rez.r.2) Radošo industriju nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā % Pieaug

RP.3.2.(Rez.r.3) Radošo industriju nozarēs strādājošo īpatsvars  % Pieaug

RP.3.2.(Rez.r.4) Enerģētikas nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā % Pieaug

RP.3.2.(Rez.r.5) IT nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā % Pieaug

RP.4.1.(Rez.r.3) Ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits skaits Pieaug

RP.4.1.(Rez.r.4) Autokravu apgrozījums milj. t Pieaug

Administrācija 

(Informācijas 

tehnoloģiju daļa)

RP.1.4.(Rez.r.2) Pašvaldības piedāvāto e-pakalpojumu skaits skaits Pieaug

Administrācija 

(Personāldaļa)

RP.1.4.(Rez.r.1) Pašvaldības administrācijas darbinieku apmeklēto kursu skaits (gadā) skaits Pieaug

Administrācija (Vides 

veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa)

RP.1.2.(Rez.r.11) Sadarbības līgumu ar NVO skaits (atbalstot NVO aktivitātes) skaits Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.3) Piesaistītie jauni medicīnas speciālisti skaits Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.6) Īstenoto informatīvi izglītojošo kampaņu un pasākumu par fizisko aktivitāšu nozīmi 

veselības saglabāšanā un veicināšanā skaits

skaits Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.1) Informēšanas pasākumu un kampaņu skaits par videi draudzīgu dzīvesveidu un tā 

sasaisti ar vides kvalitāti

skaits Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.11) Dzīvnieku pastaigu laukumi skaits Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.2) Peldūdeņu kvalitāte (trīs peldvietās) skaits Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.3) Gaisa kvalitāte PM 10 (pieļaujami pārsniegumi līdz 35 reizes gadā) reizes Samazinās

RP.2.1.(Rez.r.7) Dalītās atkritumu vākšanas punktu skaits skaits Pieaug

Būvvalde RP.2.1.(Rez.r.10) Veloceliņi km Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.4) Rekreācijai piemērotas teritorijas Liepājas ezera piekrastē ha Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.4) Ražošanas teritoriju nodrošinājums ar nepieciešamo infrastruktūru ha Pieaug

Finanšu pārvalde RP.1.3.(Rez.r.2) Pašvaldības finansējums kultūrai uz vienu iedzīvotāju (neskaitot valsts mērķdotāciju) eiro Pieaug

Izglītības pārvalde RP.1.1.(Rez.r.10) PIKC Liepājas Valsts tehnikuma sākotnējā profesionālajā izglītībā iesaistīto audzēkņu, 

kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs, īpatsvars no visiem audzēkņiem

% Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.11) PIKC Liepājas Valsts tehnikuma profesionālās izglītības pedagogu/speciālistu īpatsvars, 

kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs

% Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.12) Ārvalstu mācībspēku skaita īpatsvars no kopējā akadēmiskā personāla skaita Liepājas 

Universitātē

% Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.13) Studentu skaits Liepājas universitātē skaits Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.14) Ārvalstu studentu skaits Liepājas universitātē skaits Pieaug

Atbildīgās institūcijas par Rezultatīvo rādītāju iesniegšanu



Atbildīgais par datu 

iesniegšanu

Rezultatīvie rādītāji 

Id Nr.
Rezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība Vēlamā tendence

Izglītības pārvalde RP.1.1.(Rez.r.15) Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītībā iesaistīto personu skaits skaits Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.2) Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kas apmeklē PII (t.sk. privātās PII) skaits Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.3) Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri reģistrējušies rindā uz PII skaits Samazinās

RP.1.1.(Rez.r.4) Izglītojamie, kuri pēc 9.klases beigšanas iegūst apliecību par pamatizglītību, % 100

RP.1.1.(Rez.r.5) Integrēto izglītojamo skaita ar speciālajām vajadzībām īpatsvars vispārizglītojošās 

izglītības iestādēs no kopējā izglītojamo skaita

% Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.6) Obligātās izglītības vecumā esošo bērnu, kuri nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē 

īpatsvars

% Samazinās

RP.1.1.(Rez.r.7) Obligāto stundu skaits nedēļā mācību priekšmetā ‘Sports’ pamatizglītības iestādēs skaits Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.8) Renovēto, rekonstruēto Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu sporta bāžu skaits skaits Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.9) PIKC Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas 

mācības un 1. un 2.kursā izgājuši mācību praksi uzņēmumā sadarbības līguma ar 

uzņēmumu ietvaros

% Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.1) Interešu izglītībā, tai skaitā sporta programmās, iesaistīto bērnu skaits skaits Pieaug

Komunālā pārvaldde RP.2.1.(Rez.r.5) Elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam kWh/ gadā Samazinās

Kultūras pārvalde RP.1.3.(Rez.r.10) Liepājas bibliotēkas lasītāju skaits skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.12) Liepājas muzeju apmeklētāju skaits skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.13) Pasākumu skaits Dārza ielas radošajā kvartālā skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.14) Pasākumu skaits Kungu ielas kvartālā skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.3) Liepājnieku skaits amatierkolektīvos skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.4) Pašvaldības rīkoto un līdzfinansēto pasākumu apmeklētāju skaits skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.5) Teātra apmeklētāju skaits (Liepājas teātris un Leļļu teātris) skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.6) LSO apmeklētāju skaits skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.7) Koncertzāles "Lielais dzintars" pasākumu skaits skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.8) Koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētāju skaits skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.9) Liepājas bibliotēku apmeklētāju skaits skaits Pieaug

Liepāja sabiedriskais 

transports

RP.2.1.(Rez.r.13) Pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaits skaits Pieaug

Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas 

pārvalde

RP.3.1.(Rez.r.7) SEZ uzņēmumu piesaistītās investīcijas milj.eiro Pieaug

RP.4.1.(Rez.r.2) Prāmju reisu skaits skaits Pieaug

Nekustamā īpašuma 

pārvalde

RP.2.1.(Rez.r.12) Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās skaits Pieaug

SIA "Liepājas reģiona 

tūrisma informācijas 

birojs"

RP.2.2.(Rez.r.2) Tūrista vidējais uzturēšanās ilgums dienas Pieaug

RP.2.2.(Rez.r.3) Liepājas tūrisma informācijas biroja apmeklētāju skaits skaits Pieaug

RP.4.1.(Rez.r.5) LRTIB dalība starptautiskās tūrisma izstādēs skaits Pieaug

SIA “Aviosabiedrība 

“Liepāja””

RP.4.1.(Rez.r.1) Starptautiskie avioreisi skaits Pieaug

Sociālais dienests RP.1.2.(Rez.r.10) Sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā % Samazinās

RP.1.2.(Rez.r.12) Iedzīvotājiem pieejamie sociālie pakalpojumi (saskaņā ar saistošiem noteikumiem) skaits Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.13) Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas celšana skaits Pieaug

Sporta pārvalde RP.1.2.(Rez.r.17) Realizētie projektu konkursi sporta pasākumu organizēšanai skaits Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.8) Publisko sporta pasākumu skaits Liepājā skaits Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.9) Publisko sporta pasākumos iesaistīto personu skaits skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.15) Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.16) Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensības, kurās piedalās Liepāju 

pārstāvošie sportisti (gadā)

skaits Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.17) Liepājā sarīkoto starptautisko sporta sacensību skaits (gadā) skaits Pieaug


