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6. Jaunatnes politikas NOZARES PROJEKTU SARAKSTS LIEPĀJAS AP2027 

Neatņemama Liepājas AP2027 sastāvdaļa ir tās stratēģiskās daļas precizējošais investīciju plāns. Attīstības pārvalde ir sagatavojusi Liepājas AP investīciju plāna 
projektu sarakstu “Projektu saraksts 2021-2027”, balstoties uz pašvaldības administrācijas struktūrvienību, pašvaldības iestāžu, kā arī atsevišķu Liepājā 
funkcionējošu valsts iestāžu sniegto informāciju. Datne ir pieejama “Google Docs” tiešsaistes lietotnē, kuru TDG semināra laikā dalībnieki varēs papildināt ar 
saviem projektu priekšlikumiem. 
 
Datne sastāv no katrai Liepājas pilsētas pašvaldības struktūrvienībai veltītas izklājlapas. Katrā izklājlapā atrodama tabula, kura sastāv no šādām slejām: 
 

▪ N.p.k. (numurs pēc kārtas); 
▪ Projekts; 
▪ Veicamās aktivitātes projekta ietvaros; 
▪ Vieta, adrese; 
▪ Plānotās kopējās izmaksas; 
▪ Īstenošanas uzsākšanas gads; 
▪ Atbildīgie; 
▪ NAP 

o Prioritāte; 
o Rīcības virziens; 
o Rīcības virziena mērķis; 
o Rīcības virziena mērķa uzdevums; 
o Rīcības virziena mērķa uzdevuma indikators. 

 
Jāpiebilst, ka NAP sleja ir paredzēta, lai plānotie pašvaldības investīciju projekti būtu saistīti ar NAP2027 stratēģiskās daļas prioritātēm, rīcību virzieniem un tiem 
piesaistītiem rezultatīvajiem rādītājiem. 
 
Par jaunatnes politiku atbildīgajām iestādēm šāds projektu saraksts nav sagatavots. Ņemot vērā, ka Liepājas Bērnu un jauniešu centrs (tostarp struktūrvienība 
“Jauniešu māja”) atrodas Izglītības pārvaldības pakļautībā, ar jaunatnes politiku pamatā saistāmi atsevišķi Izglītības pārvaldes iesniegtie projekti. Tie atlasīti zemāk 
tabulā nr. 6.1. kopā ar citu pašvaldības iestāžu projektiem, kas saistīti ar jaunatnes politikas nozari Liepājā līdz 2027. gadam. 
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TABULA 6.1. DATNES “PROJEKTU SARAKSTS” LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU IESNIEGTO PROJEKTU SARAKSTS, KAS ATTIECAS UZ JAUNATNES POLITIKU 

N
.p

.k
. 

Projekts Veicamās aktivitātes 
projekta ietvaros 

Vieta, adrese Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īstenošanas 
uzsākšanas 

gads 

Atbildīgie NAP 

Prioritāte Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa uzdevums 

Rīcības 
virziena mērķa 

uzdevuma 
indikators 

9. 

NEET jauniešu 
atbalsta 
turpināšana pēc 
projekta PROTI un 
DARI 

Pēc projekta aktivitāšu 
beigām un pozitīva 
rezultāta sasniegšanas 
NEET jauniešiem 
nepieciešama atbalsta 
turpināšana. Projekta 
komandas un 
mērķagrupas atbalsts 
neļaus jaunietim 
atgriezties nelabvēlīgā 
situācijā (pabeigt 
mācības, noturēties 
darbā, saglabāt 
sasniegtā rezultāta 
ilgtspējību). Potenciālie 
labuma saņēmēji- 211 
NEET jaunieši - 
projekta PROTI un 
DARI! beidzēji.  

Liepājas pilsētas 
pašvaldība 

€ 200 000,00 2021. 
Attīstības 
pārvalde 

2.Zināšanas un 
prasmes 
personības un 
valsts izaugsmei 

Kvalitatīva, 
pieejam, 
iekļaujoša 
izglītība. 

(146) Izglītības 
kvalitāte 
uzņēmējdarbīb
ā un dzīvē 
izmantojamu 
zināšanu un 
prasmju 
ieguvei 
ikvienam valsts 
iedzīvotājam 

(168) Profesionālās 
izglītības iestāžu kā 
nozaru izcilības un 
inovācijas centru 
stiprināšana, īpaši 
viedās specializācijas 
jomās, veidojot 
elastīgu mācību un 
nozaru attīstībai 
pielāgotu pieaugušo 
izglītības 
piedāvājumu, 
veicinot 
starpinstitūciju un 
starptautisko 
sadarbību un jauno 
tehnoloģiju ieviešanu 

• Izglītojamo 
proporcija 
9.klases beidzēju 
grupā, kas bez 
pārtraukuma 
turpina izglītību 
vispārējās 
izglītības 
programmās (10. 
klasē) un 
profesionālās 
izglītības 
programmās 
(1.kurss). 

•  

• 15–24 gadus 
vecas personas, 
kas nav 
iesaistītas 
izglītībā vai 
darba tirgū 
(NEET) . 

10. 

Uzņēmējdarbībai 
nepieciešamās 
atbalsta 
infrastruktūras 
izveide Liepājā, 
9.kārta (MVK 
moderno 
tehnoloģiju centra 
izveide). 

Radošo industriju 
attīstība. Ēkas un 
piegulošā kvartāla 
pārbūve un centra 
izveide, teritorijas 
labiekārtošana. 
Nodrošinot 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšanu, tautas 
mākslas kolektīvu 
radošo darbību un 
attīstību, mākslas un 
kultūras satura 

Dārza iela 10, 
Liepāja 

€ 
3 000 000,00 

2021. 
Kultūras 
pārvalde 

4.Kvalitatīvas 
dzīves vide un 
teritoriju attīstība 

Līdzsvarota 
reģionālā 
attīstība 

(312) Reģionu 
potenciāla 
attīstība un 
ekonomisko 
atšķirību 
mazināšana, 
stiprinot to 
iekšējo un 
ārējo 
konkurētspēju 

(327) 
Uzņēmējdarbību 
sekmējošas 
publiskās 
infrastruktūras 
izveide, balstoties uz 
teritoriju attīstības 
plānošanas 
dokumentos noteikto 
teritoriju 
specializāciju un 
aktuālo privāto 
investoru 
pieprasījumu […] 

Reģionālā IKP 
starpība 

"Neto mēneša 
vidējā 

darba samaksa" 

Nodarbinātības 
līmenis vecuma 
grupā 15-64 
gadi 
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potenciāla izmatošana 
biznesā, veicinot 
starpnozaru sadarbību, 
ekonomikas attīstību 
pilsētā, mūžizglītību, 
ilgtspējīgas teritorijas 
attīstību. 

12. 

Nodrošināt kultūras 
dzīves izaugsmes 
tendencēm 
atbilstošu un 
pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru, 
2.kārta 

Liepājas centrālās 
zinātniskās bibliotēkas 
un filiāles "Zaļā birzs" 
pārbūve un 
paplašināšana 

Zivju iela 7 
Talsu iela 39 

€ 
3 000 000,00 

2022. 
Kultūras 
pārvalde 

5.Kultūra un 
sports aktīvai un 
pilvērtīgai dzīvei 

Kultūras un 
sporta 
devums 
ilgtspējīgai 
sabiedrībai 

(366) Kultūra 
un sports 
veicina Latvijas 
ekonomikas un 
sociālo 
izaugsmi, 
veidojot radošu 
un ilgtspējīgu 
Latvijas 
sabiedrību 

(374) Kultūras un 
sporta pakalpojumu 
un infrastruktūras 
kartēšana un 
reģionālās 
koordinēšanas 
sistēmas 
izveidošana, lai 
attīstītu un efektīvi 
izmantotu esošo 
kultūras un sporta 
infrastruktūru un 
investētu jaunas 
infrastruktūras 
radīšanā 

Latvijā sarīkoto 
starptautisko 
sporta 
sacensību un 
dalībnieku skaits 
gadā 

Kultūras 
pasākumu 
apmeklējumu 
skaits gadā uz 
100 
iedzīvotājiem 

Ārvalstu 
vairākdienu 
ceļotāju Latvijā 
kopējie izdevumi 

16. Uzņēmējdarbībai 
nepieciešamās 
atbalsta 
infrastruktūras 
izveide Liepājā, 
10.kārta (MVK 
moderno 
tehnoloģiju centra 
izveide) 

Telpu izbūve, pārbūve, 
teritorijas 
labiekārtošana. Jauno 
uzņēmēju produktu un 
pakalpojumu izstrādei 
sākotnējās 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. Plānotā 
ideja atbilst Dārza ielas 
kvartāla konceptam. 
Ideja skatāma 
kontekstā ar inkubatoru 
un jauniešu mājas 
paplašināšanos. 

Dārza iela 10, 
Liepāja 

€ 1 000 000 2022. Izglītības 
pārvalde 

4.Kvalitatīvas 
dzīves vide un 
teritoriju attīstība 

Līdzsvarota 
reģionālā 
attīstība 

(312) Reģionu 
potenciāla 
attīstība un 
ekonomisko 
atšķirību 
mazināšana 
[…] 

(327) 
Uzņēmējdarbību 
sekmējošas 
publiskās 
infrastruktūras 
izveide, balstoties uz 
teritoriju attīstības 
plānošanas 
dokumentos noteikto 
teritoriju 
specializāciju un 
aktuālo privāto 
investoru 
pieprasījumu […] 

• Reģionālā IKP 
starpība 

• "Neto mēneša 
vidējā 

darba samaksa" 

• Nodarbinātības 
līmenis vecuma 
grupā 15-64 gadi 
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17. Dabas vērtību 
saglabāšana, 
attīstot publisko 
ārtelpu, Natura 
2000 teritorijā 
Liepājā, 2.kārta 

Atbilstošas 
infrastruktūras izbūve 
un teritorijas 
labiekārtošana Dabas 
mājai. Vides 
labiekārtošana, jaunu 
pakalpojumu piesaiste, 
lai nodrošinātu efektīvu 
dabas resursu 
izzināšanu un 
izmantošanu atbilstoši 
Natura 2000 teritorijas 
nosacījumiem. 

Zirgu sala € 200 000,00 2022. Izglītības 
pārvalde 

4.Kvalitatīvas 
dzīves vide un 
teritoriju attīstība 

Daba un vide. (256) Oglekļa 
mazietilpīga un 
klimatnoturīga 
attīstība, lai 
Latvija 
sasniegtu 
klimata, 
enerģētikas un 
atkritumu 
apsaimniekoša
nas nacionālos 
mērķus un 
nodrošinātu 
vides kvalitātes 
saglabāšanu 
un uzlabošanu, 
kā arī dabas 
resursu 
ilgtspējīgu 
apsaimniekoša
nu. […] 

(283) Aizsargājamo 
dabas teritoriju 
apsaimniekošana to 
funkcionalitātes 
uzlabošanai, 
pakāpeniski ieviešot 
sugu aizsardzības un 
dabas aizsardzības 
plānus 

Labvēlīgā 
aizsardzības 
stāvoklī 
aizsargājamo 
biotopu īpatsvars 

25. 

Zaļo zonu 
atjaunošana 
pilsētvidē, Liepājā 
1.kārta (zaļās zonas 
mikrorajonos, t.sk 
parki, skvēri, 
laukumi) 

Labiekārtot un veicināt 
to izmantošanu atpūtai 
un sportiskām 
aktivitātēm. 

Ventspils parks 
(35 196 kv.m); 
Raiņa parks (125 
945 kv.m) 
Lāčplēša dārzs 
(48 123 kv.m) 
Jūrmalas parks 
(299 881 kv.m) 
Dunikas iela 2/24 
(53378 kv.m) 

€ 
1 000 000,00 

2021. Būvvalde 
4.Kvalitatīvas 
dzīves vide un 
teritoriju attīstība 

Daba un vide 

(256) Oglekļa 
mazietilpīga un 
klimatnoturīga 
attīstība, lai 
Latvija 
sasniegtu 
klimata, 
enerģētikas un 
atkritumu 
apsaimniekoša
nas nacionālos 
mērķus un 
nodrošinātu 
vides kvalitātes 
saglabāšanu 
un uzlabošanu, 
kā arī dabas 
resursu 
ilgtspējīgu 
apsaimniekoša
nu. […] 

(276) Gaisa kvalitātes 
uzlabošana slāpekļa 
oksīdu (NOx), 
amonjaka un daļiņu 
PM2,5, PM10 
piesārņojuma 
samazināšanai 
lielajās pilsētās un 
valstī kopumā, 
mērķtiecīgi 
sasniedzot augstu 
energoefektivitāti un 
transporta sistēmas 
dekarbonizāciju 

Gaisa 
piesārņojuma % 
samazinājums 
(slāpekļa oksīdi – 
NOx, daļiņas – 
PM2,5, amonjaks 
– NH3) 
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82. 
Liepājas 
Jūrniecības koledža 

Mužizglītības nodaļas 
laboratorijas un telpas 
pārbūve. LJK ēkas 
iekštelpu modernizācija 
(atjaunošana). 
Pieguļošas teritorijas 
labiekārtošana. 

Uliha iela 5, 
Liepāja 

€ 800 000,00 2021.  

2.Zināšanas un 
prasmes 
personības un 
valsts izaugsmei 

Kvalitatīva, 
pieejam, 
iekļaujoša 
izglītība 

(146) Izglītības 
kvalitāte 
uzņēmējdarbīb
ā un dzīvē 
izmantojamu 
zināšanu un 
prasmju 
ieguvei 
ikvienam valsts 
iedzīvotājam 

(173) Pieaugušo 
intereses un iesaistes 
mūžizglītībā 
veicināšana, stiprinot 
kvalitatīvu un elastīgu 
pieaugušo izglītības 
piedāvājumu un 
paplašinot 
pieejamību […] 

25–64 gadus veci 
pieaugušie, kuri 
pēdējo 12 
mēnešu laikā 
piedalījušies 
formālajā vai 
neformālajā 
izglītībā/ mācībās 

83. 
Liepājas 
Jūrniecības koledža 

Mācību centra "Drošība 
uz ūdens" izveidošana, 
kas iekļauj jaunas ēkas 
būvniecību. Galvenā 
kompleksa komponente 
ir baseins, kas ir 25 X 8 
m liels un līdz 6 m 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.Pirmsproje
kta mets "Baltijas 
Pētniecības un 
pieredzes apmaiņas 

Ezermalas iela 
2A, Liepāja 

€ 
6 000 000,00 

2021.  

2.Zināšanas un 
prasmes 
personības un 
valsts izaugsmei 

Kvalitatīva, 
pieejam, 
iekļaujoša 
izglītība 

(146) Izglītības 
kvalitāte 
uzņēmējdarbīb
ā un dzīvē 
izmantojamu 
zināšanu un 
prasmju 
ieguvei 
ikvienam valsts 
iedzīvotājam 

(169) Profesionālās 
izglītības iestāžu un 
koledžu prestiža 
celšana un 
pieejamības 
palielināšana […] 

Izglītojamo 
proporcija 9. 
klases beidzēju 
grupā, kas bez 
pārtraukuma 
turpina izglītību 
vispārējās 
izglītības 
programmās (10. 
klasē) un 
profesionālās 
izglītības 
programmās 
(1.kurss) 

Dabaszinātņu, 
matemātikas un 
informācijas 
tehnoloģiju jomu 
absolventu 
īpatsvars no 
kopējā 
absolventu skaita 
augstākajā 
izglītībā 
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centrs "Drošība uz 
ūdens" Liepājā, 
ezermalas ielā 2A". Ar 
14.09.2017. Liepājas 
pilsētas domes lēmums 
Nr.373 ( 
prot.Nr.12,21.#) 
nolemts uzsākt 
lokālplānojuma , kas 
groza teritorijas 
plānojumu Ezermalas 
ielai starp Jauno 
ostmalu un Zirgu salu 
un zemesgabalam 
Ezermalas ielā 2A 
izstrādi.  

84. 
Liepājas 
Jūrniecības koledža 

Dienesta viesniecības 
iekšējās infrastruktūras 
uzlabošana, 
remontdarbi un iekšejas 
aprīkojums, ar 
atsevišķu ēdināšanu un 
atputas bloku izveide. 
Pieguļošas teritorijas 
labiekārtošana (t.sk. 
nožogojuma izveide ar 
ierobežotas 
piekļuves/kontrolētas 
autostāvvietas izveidi). 

Cietokšņu iela 2, 
Liepāja 

€ 
1 700 000,00 

2020.  

2.Zināšanas un 
prasmes 
personības un 
valsts izaugsmei 

Kvalitatīva, 
pieejam, 
iekļaujoša 
izglītība 

(146) Izglītības 
kvalitāte 
uzņēmējdarbīb
ā un dzīvē 
izmantojamu 
zināšanu un 
prasmju 
ieguvei 
ikvienam valsts 
iedzīvotājam 

(169) Profesionālās 
izglītības iestāžu un 
koledžu prestiža 
celšana un 
pieejamības 
palielināšana […] 

Izglītojamo 
proporcija 9. 
klases beidzēju 
grupā, kas bez 
pārtraukuma 
turpina izglītību 
vispārējās 
izglītības 
programmās (10. 
klasē) un 
profesionālās 
izglītības 
programmās 
(1.kurss) 

Dabaszinātņu, 
matemātikas un 
informācijas 
tehnoloģiju jomu 
absolventu 
īpatsvars no 
kopējā 
absolventu skaita 
augstākajā 
izglītībā 

15 gadus vecu 
skolēnu īpatsvars 
ar augstiem 
mācību 
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sasniegumiem 
lasīšanā, 
matemātikā un 
dabaszinātnēs  

Skolēnu skaits uz 
vienu pedagoga 
slodzi 

85. 

Liepājas 
Jūrniecības koledža 
mācību aprīkojuma 
papildināšana 

Kuģa iegāde apmācību 
vajadzībam.  

Uliha iela 5, 
Liepāja 

€ 
2 500 000,00 

2020.  

2.Zināšanas un 
prasmes 
personības un 
valsts izaugsmei 

Kvalitatīva, 
pieejama, 
iekļaujoša 
izglītība 

(146) Izglītības 
kvalitāte 
uzņēmējdarbīb
ā un dzīvē 
izmantojamu 
zināšanu un 
prasmju 
ieguvei 
ikvienam valsts 
iedzīvotājam 

(157) Vispārējās 
izglītības iestāžu 
mācību procesa 
kvalitātes 
paaugstināšana […] 

15 gadus vecu 
skolēnu īpatsvars 
ar augstiem 
mācību 
sasniegumiem 
lasīšanā, 
matemātikā un 
dabaszinātnēs  

Skolēnu skaits uz 
vienu pedagoga 
slodzi 

106. 
Sporta 
infrastruktūras 
attīstība, 7.kārta 

Esošā atklātā un slēgtā 
skeitparka 
paplašināšana, jauna 
izveide. Attīstoties 
skrituļošanas, BMX, 
skeidborda, skūteru 
sporta veidiem, pieaug 
skeitparka 
noslogojums. Kā 
rezultatā šķēršļi ātri 
nolietojās ir 
nepieciešams tos 
atjaunot, lai nodrošinatu 
bērnu drošību. 
Attīstoties sportistiem ir 
nepieciešams papildus 
uzstādīt, pārveidot 
lielākas un sarežģītākas 
konstrukcijas, lai 
sportisti spētu attīstīties 
atbilstoši 
starptautiskām 
sacensību normām. 

Jurmalas parka 
atklāts tipa 
skeitparks 
Slēgtais 
skeitparks - 
adrese? 

€ 100 000,00 2021. 
Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra un 
sports aktīvai un 
pilvērtīgai dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs. 

(354) Kultūras 
un fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves kvalitāti. 

(364) Kultūras 
mantojuma, sporta 
tradīciju un vērtību 
saglabāšana un 
nodošana 
nākamajām 
paaudzēm, iesaistot 
iedzīvotājus un 
nodrošinot jaunāko 
IKT izmantošanu. 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 
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107
. 

Sporta 
infrastruktūras 
attīstība, 8.kārta 

Jaunas sporta 
vingrošanas zāles 
celtniecība. Esošās 
sporta zāles izmēri un 
rīki neatbilst sporta 
veida noteiktajām un 
vajadzīgajām prasībām 
un standartiem.  

 
€ 

1 500 000,00 
2021 

Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra un 
sports aktīvai un 
pilvērtīgai dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs. 

(354) Kultūras 
un fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves kvalitāti. 

(364) Kultūras 
mantojuma, sporta 
tradīciju un vērtību 
saglabāšana un 
nodošana 
nākamajām 
paaudzēm, iesaistot 
iedzīvotājus un 
nodrošinot jaunāko 
IKT izmantošanu. 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 

108
. 

Sporta 
infrastruktūras 
attīstība, 9.kārta 

Skeitborda skolas 
izveide kādā no 
pašvaldības īpašumā 
esošām 
nefunkcionālām ēkām 
vai īpašumiem ierādīt 
vietu un nodrošināt ar 
siltuma, ūdens un 
elektrības padevi, lai 
biedrība par saviem 
līdzekļiem, varētu 
iekārtot un izveidot 
skeitborda skolai 
nepieciešamās telpas 
un treniņu zāles. 

 € 3 000,00 2021 
Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra un 
sports aktīvai un 
pilvērtīgai dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs. 

(354) Kultūras 
un fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves kvalitāti. 

(364) Kultūras 
mantojuma, sporta 
tradīciju un vērtību 
saglabāšana un 
nodošana 
nākamajām 
paaudzēm, iesaistot 
iedzīvotājus un 
nodrošinot jaunāko 
IKT izmantošanu. 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 

111
. 

Aktīvās atpūtas 
infrastruktūra. 

Pa salas perimetru 
izbūvēt skrituļošanas, 
pastaigu un velo celiņu, 
ir būvprojekts. 

Zirgu sala € 453 141,83 2021. 

Vides, 
veselības un 
sabiedrības 
līdzdalības 
daļa 

5.Kultūra un 
sports aktīvai un 
pilvērtīgai dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs 

(354) Kultūras 
un fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves kvalitāti. 

(361) Sabiedrības, 
īpaši tās mazaktīvās 
daļas, iesaistīšana 
kultūras, sporta un 
fiziskajās aktivitātēs, 
piedāvājot un 
īstenojot 
daudzveidīgas 
neformālās izglītības, 
kultūrpolitikas, sporta 
(t.sk. starptautiskus 
tautas sporta 
pasākumus) un 
fizisko aktivitāšu 
iniciatīvas. 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 

15 – 74 gadu 
vecu iedzīvotāju 
īpatsvars ar 
pietiekamu 
fizisko aktivitāti 
vismaz 4–7 
reizes nedēļā 30 
min 

 


