
 

 

 

 

 

 

 

 

 PIELIKUMS (Nr. 2.1.) 

 
RĪCĪBU PLĀNS 2015.-2020.GADAM 



Apkopojums 
 
Rīcību plāns 2015.-2020.gadam ir neatņemama Liepājas pilsētas Attīstības programmas sastāvdaļa, kas, atbilstoši normatīvajam regulējumam, tiks aktualizēta katru gadu ar Liepājas pilsētas 
Domes lēmumu. 
 
Rīcību plāns ir strukturēts atbilstoši Liepājas pilsētas Attīstības programmas stratēģiskajai daļai, saglabājot katras rīcības sasaisti ar kādu no četriem attīstības virzieniem, tās mērķi, atbilstošo 
rīcībpolitiku un tematiku (rīcību kopumu). Rīcību plānā ir integrēti arī nozaru darbību plāni 2018.gadam, atspoguļojot rīcību īstenošanu konkrētās nozaru darbībās, kā arī izpilde par 2017.gadu. 
 
Rīcību plānā ietvertās rīcības ne visos gadījumos ir saistītas ar Investīciju plāna projektiem. Liela daļa rīcību ir realizējamas bez ārēja finansējuma piesaistes, t.i., katrai no rīcībām nav tiešas 
sasaistes ar Investīciju plānā ietvertajiem projektiem. 
 

 

Dokuments ietver sekojošas sadaļas: 
- Rīcību plāns 2018.gadam (t.sk., Liepājas pilsētas pašvaldības nozaru plānotās darbības) 
- Rīcību plāna izpilde par 2017.gadu 
- Rīcībpolitiku rezultatīvie rādītāji 

 
 



Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.  pielikums Nr.2.1.

Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

Rīcībpolitika 1.1. Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un  nodarbinātības iespēju paplašināšana
Q Q Q Q Q Q Q

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.

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādēs ar mērķi - veidot mūsdienīgu un izzinošu 

vidi.

E-klases ieviešana (5-6 gadniekiem).

Daļēja e-klases ieviešana atsevišķās p.i.i. "Saulīte"

Papildināta materiāltehniskā bāze (spēles, darba galdi, 

sporta aprīkojums u.c.). 

Pašvaldība; valsts  50 000€ Pr_23

Pr_31

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde P.I.I. "Kriksītis" plānotais projekts.

Privāto izglītības iestāžu un aukļu dienesta finansējums.

Rotaļu grupu finansēšana P.I.I. "Liepiņa", 2.Mūzikas skolā, 

Liepājas 3.pamatskolā.

P.i.i. "Kriksītis" projekta uzsākšana (skiču projekts, tehniskā 

projekta izstrāde)

Turpināt atbalstu aukļu dienestam un privātajām p.i.i., rotaļu 

grupām.

Pašvaldība; valsts  250 000€ Pr_31

Pr_279

1.9.1. aukļu dienests;

3.3.1. b/d “Kriksītis”

1.1.1.(3.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestāžu 

piegulošo teritoriju labiekārtošanu, tai skaitā fiziskām 

aktivitātēm piemērotu vidi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana.

* Netika piešķirts plānotais finansējums

- Pašvaldība 4 566 100€ Pr_29

Pr_31

Pr_279

1.1.2.(1.) Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu un pielietošanu 

(digitālo, radošo, inženierzinātnisko u.tml.) Liepājas 

vispārizglītojošos izglītības iestāžu skolēniem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Mūsdienīgu IT tehnoloģiju izmantošana mācību satura apguvē 

(3D printeris, jauno tehnoloģiju, mūsdienīgu mācību metožu 

pielietošana  mācību stundās u.c.)

Visās Liepājas izglītības iestādēs dažādu mācību 

priekšmetu apguvē izmantotas jaunās tehnoloģijas - 

planšetes, viedtālruņi uc.

Pašvaldība; ERAF  800 000€ Pr_22

Pr_23

Pr_28

Pr_34

1.1.2.(10.) Popularizēt brīvprātīgā darba ieguvumus - pieredzes 

iegūšanā un savu spēju apzināšanā, stimulējot 

jauniešus to izmantot

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde BJC struktūrvienības "Jauniešu māja" dalība brīvprātīgo darba 

koordinēšanā.

Turpināta dalība brīvprātīgo darba koordinēšanā. ES projektu finansējums -

1.1.2.(11.) Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai un dažādu 

prasmju attīstīšanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Pašvaldības 

aģentūra 

"Nodarbinātības 

projekti"

Vecuma grupa 15-19 gadi: projekts "Skolēnu nodarbinātība 

vasarā".

Vecuma grupa 13-14 gadi: pašvaldības izveidotas darba 

vietas, finansējot skolēna un darbu vadītāja darba algas.

100 personas

250 personas

NVA budžets; pašvaldība  95 211€ Pr_93

Pr_94

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar talantīgiem jauniešiem viņu 

spēju attīstībā pilsētas mērogā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde "Talantu skolu" darbību organizēšana.

Individuālas pieejas nodrošināšana talantīgajiem skolēniem, 

atbalsta sniegšana dalībai olimpiādēs un skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu lasījumos.

Olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu 

organizēšana pilsētā.

Turpināta "Talantu skolu" darbība norise, individuāls darbs 

ar talantīgajiem skolēniem.

Pašvaldība; ESF  100 000€ Pr_27

Pr_23

Pr_24

Pr_276

1.1.2.(3.) Izvērtēt iespēju diferencēt mācību programmas 

Liepājas vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Nodrošināt individuālu pieeju, atbilstoši skolēnu spējām, 

paaugstinot mācību sasniegumus. Eiropas Sociālā fonda 

projekti SAM 8322, SAM 834.

Skola nodrošina konsultācijas skolēniem tēmas apguvei vai 

padziļinātai apguvei.

Individuāls darbs ar skolēnu.

Izglītības iestādēs ieviesta individuāla (pedagoga palīgs, 

atbalsta personāls, individuāla programma, konsultācijas, 

nometnes u.c.) pieeja skolēnam atbilstoši viņa spējām (gan 

talantiem, gan skolēniem ar mācību grūtībām)

Pašvaldība; ESF  300 000€ Pr_24

Pr_277

Pr_278

1.1.2.(4.) Veicināt bilingvālu mācību procesu kādā no Liepājas 

izglītības iestādēm un piesaistīt speciālistus, 

studentus no ārvalstīm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Mazākumtautību izglītības iestādes nodrošina bilingvālu 

mācību procesu.

Bilingvāla mācību procesa īstenošanas uzsākšana J. Čakstes 

Liepājas pilsētas 10.vidusskolā (angļu-latviešu). 

Īslaicīga eksperta piesaiste 

bilingvālam mācību procesam.

Valsts - Pr_24

1.1.2.(5.) Turpināt īstenot jauniešu ar speciālām vajadzībām 

integrāciju vispārizglītojošās izglītības iestādēs un 

meklēt piemērotāko pieeju citu sociālā riska grupu 

jauniešu iekļaušanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Iekļaujošas izglītības, nodrošinot asistentus un vides 

pieejamību, īstenošana

Nodrošināts asistentu atbalsts.

Nodrošināta vides pieejamība - Ģimnāzijā, 6.vidusskolā, 

2.vidusskolā, 5.vidusskolā, 10.vidusskolā, 12.vidusskolā

Pašvaldība, valsts; 

ES fondi; ERAF,ESF

 300 000€ Pr_21

Pr_29

Pr_279

Pr_280

Pr_281

1.1.2.(6.) Atbalstīt vispārizglītojošo izglītības iestāžu sadarbību 

ar augstākajām mācību iestādēm, veicinot jauniešu 

ieinteresētību zinātniskajā darbībā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Mērķtiecīgi organizēti ZPD lasījumi pilsētā, reģionā.

Sadarbības veicināšana ar Liepājas Universitāti. 

Sadarbība ar ZINOO.

Palielinājies skolēnu skaits ZPD lasījumos un palielinājies 

apbalvoto vietu skaits - 1., 2. un 3.pakāpes.

Pašvaldība; valsts; ESF  20 000€ P_23

P_27

P_34

P_276

1.1.2.(7.) Ieviest karjeras konsultantus vispārizglītojošās 

izglītības iestādēs un stimulēt skolēnus iepazīties ar 

dažādām profesijām un plānot savu karjeru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Nodrošināta pedagogu karjeras konsultantu darbība  izglītības 

iestādēs. ESF projekts SAM 8.3.5.

Nodrošināta karjeras konsultantu darbība visās Liepājas 

izglītības iestādēs.

Pašvaldība; valsts; ESF  50 000€ Pr_26

1.1.2.(8.) Veicināt izglītojamo iesaistīšanos mācību uzņēmumu 

veidošanā un biznesa iemaņu iegūšanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Reģionālo skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgu, nometņu 

rīkošana. 

Sadarbība ar Liepājas Biznesa inkubatoru. 

Dalība Junior Achievement.

Noorganizēti 2 mācību uzņēmumu gadatirgi.

Turpināta dalība Junior Achievement.

Pašvaldība; ESF  20 000€ Pr_23

Pr_26

 2.6.3. Junior 

Achievement Latvija 

programma

1.1.2.(9.) Veicināt Liepājas skolēnu iepazīstināšanu ar Liepājas 

uzņēmumiem un ekonomikas procesiem pilsētā 

(ekskursijas uz uzņēmumiem; iepazīstināšana ar 

Liepājas ekonomiku mācību stundās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Ekskursiju organizēšana uz uzņēmumiem.

Nodrošināta mācību stunda skolās - finanšu pratība.

ESF projekts SAM 8.3.5.

Noorganizētas 5 ekskursijas uz Liepājā esošiem 

uzņēmumiem.

Pašvaldība; ESF  30 000€ Pr_23

Pr_26

Finansējums

RĪCĪBU PLĀNS 2018.GADAM.

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.1.3.(1.) Sakārtot un reorganizēt vispārizglītojošo skolu tīklu, 

veicinot konkurētspējīgu skolu darbību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Darbs pie internātskolas turpmākās attīstības.

Darbs pie speciālo izglītības iestāžu tīkla pārskatīšanās.

Darbs pie vakarskolas programmu integrēšanas citās 

izglītības iestādēs.

Sakārtota un modernizēta skolu infrastruktūra.

Pilnveidota mācību līdzekļu un aprīkojuma materiāli tehniskā 

bāze.

 

Plānotās darbības: 

1) Aprīkojuma iegāde; 

2) Skolēnu, tai skaitā sociālā riska grupu, dalība reģiona, 

valsts un starptautiskos mākslas izstādēs, konkursos, 

festivālos. ( Visas izglītības iestādes)

Reorganizēta Liepājas internātpamatskola

Reorganizētas speciālās izglītības iestādes

Modernizēta skolu infrastruktūra Ģimnāzijai, 6.vidusskolai, 

2.vidusskolai, 10.vidusskolai, 12.vidusskolai, 5.vidusskolai

Pilnveidota mācību līdzekļu un aprīkojuma materiāli 

tehniskā bāze IT aprīkojums

Pašvaldība; 

valsts; ES fondi

15 000 000€ Pr_33

1.1.3.(2.) Turpināt ieguldījumus Liepājas Valsts ģimnāzijā, 

stiprinot tās konkurētspēju, tai skaitā metodiskā 

centra funkciju īstenošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde Liepājas Valsts 1.ģimnāzija (Ausekļa iela 9)

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 mācību vides attīstība; 

4. Jaunu dabaszinību kabinetu izveide;

5. Skolas sporta laukuma modernizācija ar teritorijas 

labiekārtošanu. 

Izveidots un aprīkots reģionālais metodiskais centrs

Iegādāts IKT aprīkojums

Izveidota ergonomiska mācību vide

Izveidoti jauni dabaszinību kabineti

Modernizēts skolas sporta laukums

Pašvaldība; 

valsts; ES fondi

1 500 000€ Pr_22 3.4.1. 1.ģimnāzija

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde 1.kārta - Liepājas Raiņa 6.vsk., Liepājas A.Puškina 2.vsk un 

DALP 5.vsk. modernizācija;

2.kārta - J.Čakstes Liepājas 10.vsk., Liepājas 12.vsk. 

ergonomiskās mācību vides uzlabošana; 

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.

Adreses: Liedaga iela 5, Ganību iela 106, Rīgas iela 50, 

Alejas iela 16, Kr.Valdemāra iela 35/37.

Izveidota mūsdienīga mācību vide 6.vsk., 2.vsk., 10.vsk., 

12.vsk., 5.vsk.

Pašvaldība; 

valsts; ES fondi

~5 000 000 Pr_21

Pr_28

Pr_30

3.4.2. skolu 

modernizācija 

(6.vsk., 2.vsk., 

5.vsk.);

3.4.2. skolu mācību 

vides uzlabošana 

(3.pamatsk., 7.vsk., 

8.vsk., 15.vsk.)

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde Jumtu nesošo konstrukciju pastiprināšana - 5.vsk., 10.vsk., 

12.vsk

Grīdas seguma flīzēšana - 7 vsk.

Projekts pacelšanas platformas izbūvei - Liepājas speciālā 

internātpamatskola

Izglītības iestāžu atjaunošana. Pašvaldība 22 049 850€ Pr_21

Pr_22

Pr_28

Pr_30

Pr_280

Pr_281

3.4.2. skolu 

modernizācija 

(6.vsk., 2.vsk., 

5.vsk.);

3.4.2. skolu mācību 

vides uzlabošana 

(3.pamatsk., 7.vsk., 

8.vsk., 15.vsk.)

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Projekta "Sporto visa klase" īstenošana (Liepājas A.Puškina 

2.vidusskola; Liepājas 8.vidusskola).

Dalība pilsētas sporta pasākumos, nometnēs.

Turpināta dalība projektā "Sporto visa klase" Pašvaldība  15 000€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde 1. Sporta pārvalde ir piesaistītās personas statusā, jo 

vispārējās izglītības un skolu sporta segmenta uzraudzību un 

attīstību nodrošina Izglītības pārvalde.                                                                                                       

Liepājas pilsētas 2., 5. un 8. vidusskolas ir iesaistījušās LOK 

pilotprojektā “Sporto visa klase”, kurā skolu 1 klasei tiek 

nodrošināta 1 sporta stunda katru dienu. 

2. Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Liepājas sporta skolotāju 

metodisko apvienību, katru mācību gadu organizē starpskolu 

sacensības 11 sporta veidos un disciplīnās.

Divu sporta stundu vietā, palielināt sporta stundu skaitu uz 3-

4 stundām nedēļā

Amata pienākumu ietvaros  - 

1.1.4.(2.) Nodrošināt Liepājas izglītības iestādēm sporta aktivitātēm 

nepieciešamo infrastruktūru un inventāru (sporta zāles, 

sporta inventāru, sporta laukumus)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde Izglītības iestāžu sporta laukumu atjaunošana, skolu sporta 

zāļu atjaunošana.

Atjaunoti sporta laukumi - Ģimnāzijai, 6.vsk. Pašvaldība; ERAF 5 000 000€ Pr_21

Pr_22

3.6.1. sporta laukumi

1.1.4.(2.) Nodrošināt Liepājas izglītības iestādēm sporta 

aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru un inventāru 

(sporta zāles, sporta inventāru, sporta laukumus)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sporta pārvalde Sporta pārvalde ir piesaistītās personas statusā, jo vispārējās 

izglītības un skolu sporta segmenta uzraudzību un attīstību 

nodrošina Izglītības pārvalde. Sporta pārvalde piedalās kā 

konsultants sporta laukumu izveidošanas projektos. Sporta 

pārvalde palīdz plānot skolu sporta stundu iespējamību  

pilsētas infrastruktūrā, t.sk.jaunajā vieglatlētikas manēža, 

LOC un sporta centrs Ezerkrasts peldbaseinos.

nodrošināts lielāks sporta bāžu skaits, to daudzveidība (4) Amata pienākumu ietvaros  - Pr_139

Pr_142

Pr_202

3.6.1. sporta laukumi



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.1.5.(1.) Rūpēties par pedagogu profesijas prestiža 

paaugstināšanu un veicināt motivētu, profesionālu 

pedagogu piesaisti izglītības iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Konkurss "Gada skolotājs", erudītu konkursi skolotājiem, 

izstāde "Ko prot skolotājs", sporta spēles skolotājiem, 

pieredzes apmaiņas braucieni pa Latviju un ārvalstīm. 

Liepājas pilsētas domes mērķstpendijas jaunajiem 

skolotājiem.

Turpinātas aktivitātes un pasākumi pedagoga profesijas 

prestiža paaugstināšanai.

 Atbalsts izglītības jomā – fizikas un ķīmijas skolotājiem, 

kuri var pretendēt uz pašvaldības stipendiju.

Pašvaldība  200 000€ 1.13.1. dzīvesvieta 

pedagogiem;

1.13.2. stipendijas 

pedagogiem

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Nodrošināt pedagogiem iespēju piedalīties un apmeklēt 

dažādus kursus, seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus.

(gan metodiskajās apvienībās, gan iestāžu vadītājiem, gan 

direktoru vietniekiem, gan priekšmetu skolotājiem utt.)

Nodrošināts atbalsts dažādu kursu, semināru organizēšanai 

un norisei pedagogiem.

Pašvaldība, valsts, ESF  50 000€ Pr_23

Pr_24

Pr_277

Pr_278

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Atbalsta personāla pieejamības nodrošināšana gan skolām, 

gan pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Nodrošināt Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbību.

Sakārtota Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbība . Pašvaldība, valsts, ESF 1 000 000€

1.1.6.(1.) Veicināt Liepājas un tās apkārtnes uzņēmējdarbības 

videi atbilstošu izglītības programmu izstrādi Liepājas 

profesionālajās izglītības iestādēs, iesaistot 

uzņēmējus programmu izstrādē

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta 

informācija

2.6.1. darba tirgū 

pieprasītas 

izgl.progr.-izvērtējum

1.1.6.(10.) Veikt Liepājas augstāko un profesionālo mācību 

iestāžu absolventu monitoringu par tālākās karjeras 

gaitām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV"

Absolventu aptaujas veikšana.

1 aptauja Amata pienākumu ietvaros  - 

1.1.6.(10.) Veikt Liepājas augstāko un profesionālo mācību iestāžu 

absolventu monitoringu par tālākās karjeras gaitām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte

Absolventu aptaujas veikšana.

Informācijas apkopošana par absolventu nodarbinātību.

1 aptauja

1 datu bāze

Amata pienākumu ietvaros  - 

1.1.6.(11.) Sekmēt kvalitatīvai mācību procesa apguvei 

nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes izveidošanu 

Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, tai skaitā 

sportiskām aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledža mācību telpu labiekārtošana 

un aprīkošana, mūžizglītības nodaļas infrastruktūras 

uzlabošana (Ugunsdrošības poligons), mācību ēkas Uliha ielā 

5 atjaunošana, pārbūve un mācību centra infrastruktūras 

uzlabošana, simulatoru un trenažieru iegāde. Mācību ēkas 

Uliha ielā 5 energoefektivitāte stiprināšanas pasākumi. 

Projekti: 

1. SAM 8.1.4. ietvaros: 2018.g. tiks pārbūvēta 1 ēka 

(mehāniķu darbnīcas), 2018.g. tajā tiks aprīkotas mehāniķu 

darbnīcas un STEM laboratorijas/klases, LATLIT ietvaros: 

2018.-2019. g. tiks instalēta 1 Simulatoru Laboratorija 

"Navigācijas, Manevrēšanas un mašīntelpas vadības 

Laboratorija" un ierīkota jauna 1 mašīntelpas Simulatoru klase 

2. SAM 4.2.1.2. (2018. -2021. ) koledžas galvenās ēkas 

energoefektivitātes pasākumi

2 projekti Valsts, ES (ESF SAM 

8.1.4.)

12 000 000€ 3.6.1. sporta laukumi

1.1.6.(2.) Veicināt Liepājas profesionālo izglītības iestāžu 

pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši 

aktualitātēm tautsaimniecībā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" regulāri pedagogu kvalifikācijas celšanas 

kursi., semināri.

40 semināri, kursi VKKF, valsts, ES  5 000€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" izveides pilnveidošana, saskaņā ar 

apstiprināto stratēģiju 2016.- 2020. gadam. 

Īstenot ERAF projekts 8.1.3.0/17/I/002 "PIKC "Liepājas 

Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" profesionālās 

kultūrizglītības mācību vides modernizēšana"

1 projekts Valsts, ES (ERAF SAM 

8.1.3.)

informācija nav 

sniegta

1.1.6.(4.) Veikt priekšdarbus profesionālās un koledžas līmeņa 

izglītības programmu izveidošanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" - darbs pie jaunas starpdisciplināras 

izglītības programmas izveides (virziens - māksla, dizains, 

mūzika)

1 studiju programma Valsts informācija nav 

sniegta

1.1.6.(5.) Stiprināt sadarbību ar Latvijas profesionālajām 

tautsaimniecības u.c. nozaru asociācijām darbaspēka 

sagatavošanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV"

Sadarbība ar nozaru speciālistiem, tikšanās un sadarbība ar 

darba devējiem mācību prakšu un kvalifikācijas darbu 

izstrādes laikā. 

Dalība Latvijas Dizaina balvas izstādēs, ko organizē Latvijas 

Dizaineru savienība.

1 konkurss informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

1.1.6.(6.) Sekmēt prakses iespēju paplašināšanu 

izglītojamajiem Liepājas un apkārtnes uzņēmumos, kā 

arī ārvalstīs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledža

Liepājas Jūrniecības koledžas projektos galvenais uzsvars 

likts uz sadarbības stiprināšanu ar esošajām 

partnerinstitūcijām un ārzemju sociālo partneru tīkla 

paplašināšanu studentu, un audzēkņu prakses iespēju 

stiprināšanu.

Nodrošināta prakses mobilitāte ārzemēs (prof.prakse) 5 

studentiem un 6 audzēkņiem.

Valsts, ES  160 000€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.1.6.(6.) Sekmēt prakses iespēju paplašināšanu izglītojamajiem 

Liepājas un apkārtnes uzņēmumos, kā arī ārvalstīs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV"

Patstāvīga sadarbības tīkla izveidošana un papildināšana ar 

uzņēmējiem, prakšu realizēšanai gan Latvijā, gan ārvalstīs 

(Erasmus+ programma: Portugāle, Somija, Vācija, 

Lielbritānija, Igaunija, Austrija, Spānija). 

Jauns Erasmus+ mobilitātes projekta iesniegšana.

LBJC prakses vietu piedāvājums studējošai jaunatnei, t.sk. 

NGA programmas "Jauniešu garantija" ietvaros. 

Audzēkņu prakse LSO sastāvā, NBS bigbenda sastāvā, 

pedagoģiskā prakse mūzikas skolā, prakse 

koncertprogrammu iestudēšanā skolas jauktajā korī, meiteņu 

korī, simfoniskajā orķestrī, bigbendā, zvanu ansamblī., pūtēju 

orķestrī. 

Uzsākta 1 Erasmus+ projekta realizācija Valsts, ES fondi informācija nav 

sniegta

1.1.6.(6.) Sekmēt prakses iespēju paplašināšanu izglītojamajiem 

Liepājas un apkārtnes uzņēmumos, kā arī ārvalstīs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" ieviestā karjeras portāla 

www.ekarjera.lvt.lv attīstība un pilnveidošana (uzņēmēji tiek 

aicināti ievietot virtuālās prakses portālā).

Sadarbības paplašināšana ar uzņēmumiem un organizācijām.

Dalība Erasmus+ prakses programmā. 

143 uzņēmumi - prakses vietas

204 izglītojamie

61 izglītojamais - Erasmus+ dalībnieki

informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

1.1.6.(7.) Atbalstīt Kurzemes mēroga karjeras plānošanas 

atbalsta un koordinācijas centra attīstību PIKC 

„Liepājas Valsts tehnikuma” ietvaros

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

Karjeras izvēles centra darbības pilnveidošana PIKC 

"Liepājas valsts tehnikums" 

Info dienu un ekskursiju organizēšana.

Semināru u.c.pasākumu organizēšana:

- Darba pasaules iepazīšana (nozaru semināri)

- Pašnovērtējuma veikšana 

- Karjeras lēmuma pieņemšana

2 informatīvās dienas

300 dalībnieki

Amata pienākumu ietvaros  - 

1.1.6.(8.) Popularizēt izglītības iespējas Liepājā un ieinteresēt 

Kurzemē dzīvojošos jauniešus iegūt izglītību Liepājā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Sakārtot izglītības iestāžu infrastruktūru

Paaugstināt izglītības kvalitāti un konkurētspēju 

Izglītības iestāžu modernizācija - Ģimnāzija, 6.vsk., 2.vsk., 

10.vsk., 12.vsk., 5.vsk.

Pašvaldība, ESF, Valsts 8 000 000€

1.1.6.(9.) Veikt uzlabojumus/ieguldījumus profesionālo 

izglītības iestāžu izglītojamo izmitināšanas jomā, 

nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

1.1.7.(1.) Veicināt Liepājas augstāko izglītības iestāžu 

starptautisko konkurētspēju, sasniedzot augstus 

studiju kvalitātes rādītājus un attīstot zinātnisko 

darbību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte

Projekta pieteikumi sagatavošana (SAM 8.2.3. un SAM 8.2.2.; 

8.2.1. ietvaros mācībspēku svešvalodu pilnveide, ārvalstu 

lektoru piesaiste.

2 projektu pieteikumi Amata pienākumu ietvaros  - 

1.1.7.(10.) Veikt uzlabojumus augstskolu studentu izmitināšanas 

jomā, nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte

Optimizēt dienesta viesnīcas apsaimniekošanu.

Izvēlēts ēkas ekonomiskāks apsaimiekošanas modelis Amata pienākumu ietvaros  - 

1.1.7.(2.) Stiprināt dabas un inženierzinātņu studiju programmu 

darbību, tai skaitā doktorantūras programmas

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte

Uzlabota starpaugstskolu doktorantūras prograramma. 

1 programma Amata pienākumu ietvaros  - 

1.1.7.(3.) Veicināt augstākās izglītības eksportspēju, piesaistot 

studējošos un akadēmisko personālu no ārvalstīm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte

Dalība izglītības izstādēs ārvalstīs.

Skat rīcību Nr.1.1.7.(1.)

10 izstādes Amata pienākumu ietvaros  - 

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.)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte

Uzsākti priekšdarbi studiju programmu  ieviešanai.

Skat rīcību Nr.1.1.7. (1.)

2 projektu pieteikumi Amata pienākumu ietvaros  - 2.6.1. darba tirgū 

pieprasītas 

izgl.progr.-

izvērtējums

1.1.7.(5.) Attīstīt sadarbību starp Liepājas augstākajām 

izglītības iestādēm efektīvākai resursu izmantošanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte

Skat rīcību Nr.1.1.7.(1.)

Skat rīcību Nr.1.1.7.(1.) ESF 1 100 000

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  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte  

Robotikas un programmēšanas nodarbību/konkursu, 

Dabaszinību skolu organizēšana. 

Sadarbības organizēšana vidusskolēnu Zinātniski pētniecisko 

darbu (ZPD) lasījumu īstenošanā. 

Sadarbība ar skolām pedagoģisko prakšu īstenošanā. 

Sadarboties ar RTU, RTK, BA Turība, PIKC LVT, Jūrniecības 

koledžu u.c. mācību iestādēm laboratoriju un mācībspēku 

izmantošanai, kā arī kopīgu programmu un pasākumu 

"Zinātnieku nakts" pasākuma organizēšana, "Muzeja nakts" 

pasākumu organizēšanā.

10 dažādi pasākumi

50 dalībnieki ZPD lasījumiem

~1000 dalībnieki (Zinātnieku Nakts pasākums)

ES projektu finansējums  7 000€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.1.7.(7.) Veicināt Liepājas augstāko izglītības iestāžu 

sadarbību ar uzņēmējiem jauno speciālistu 

sagatavošanā un zināšanu pārnesē biznesā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte

Sadarbība ar Kurzemes biznesa inkubatoru un Liepājas 

biznesa inkubatoru - tematiskās tikšanās, pasākumi 

skolēniem, studentiem ar inkubatora pārstāvjiem.

Sadarbībā ar "Junior anchievement" pasākums - konkurss par 

labāko studentu "start-up" uzņēmumu.

1 konkurss

4 pasākumi 

Amata pienākumu ietvaros  - 

1.1.7.(8.) Sekmēt investīciju piesaisti zinātnes un pētniecības 

infrastruktūrā, tehnoloģiskas ievirzes projektu 

īstenošanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte 

STEM studiju programmu modernizācijas projektu īstenošana.

Energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošana.

Uzsākta projekta īstenošana.

Vaučers no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

zinātnisko pētijumu pakalpojumu sniegšanai Liepājas biznesa 

inkubatora uzņēmumiem.   

Pētījums skolās par skaņas ietekmi (balss u.c. trokšņi)                 

1 pētijums ERAF  133 805€

1.1.7.(9.) Sekmēt kvalitatīvai studiju procesa apguvei 

nepieciešamo materiāli tehniskās bāzes 

nodrošinājumu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte

STEM studiju programmu modernizācijas projektu īstenošana.

Energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošana.

Uzsākta projekta īstenošana SAM 8.1.1. un SAM 4.2.1.2. 

ietvaros

Sadarbībā ar Kurzemes biznesa inkubatoru, dalība projektos 

inovatīvu produktu izstrādei.

Sagatavoti projektu pieteikumi komercializētiem pētījumiem.  

Vaučers no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

zinātnisko pētijumu pakalpojumu sniegšanai Liepājas biznesa 

inkubatora uzņēmumiem.  

Ēkas energoefektivitātes uzlabojums

Laboratoriju un auditoriju labiekārtojums

Aprīkojuma iegāde

ERAF 602 000, 

970 500

1.1.8.(1.) Attīstīt kvalitatīvu mūžizglītības jeb pieaugušo 

izglītības piedāvājumu Liepājā atbilstoši 

pieprasījumam darba tirgū, tai skaitā veicot 

nepieciešamo izpēti

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte  

Apmācības mūžizglītības jomā organizēšana. Dalība 

iepirkumu kursu organizēšanā.

2 iepirkumi Valsts  85 000€

1.1.8.(2.) Izvērtēt nepieciešamību izveidot mūžizglītības 

koordinācijas centru, kas veiktu koordinējošas 

funkcijas un pilnveidotu sadarbību starp izglītības 

iestādēm, apmācāmajiem un uzņēmējiem Liepājā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde 2018.gadā nav plānotas aktivitātes  -  -  - 

1.1.8.(3.) Paplašināsim atbalsta pasākumus pārkvalifikācijas 

iegūšanai strādājošajiem, uzlabojot iedzīvotājiem 

nodarbinātības iespējas

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte  

skat. rīcību Nr.1.1.8.(1.)

 -  -  - 

1.1.8.(4.) Sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību, kā 

mūsdienīgu nodarbinātības veicināšanas 

instrumentu, īpaši sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju 

grupām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Īstenota regulāra potenciālo sociālo uzņēmēju informēšana 

saskaņā ar ESF projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” 

(Nr. 9.1.1.3/15/I/001) ;  

Liepājā darbojošos uzņēmumu skaita pieaugums, kuri atbilst 

sociālā uzņēmuma statusam (reģistrēti sociālo uzņēmumu 

reģistrā http://www.lm.gov.lv/text/3672 )

2 uzņēmumi Amata pienākumu ietvaros  - Pr_96 2.4.1. sociālā 

uzņēmējdarbība - 

ESF projekts;

2.4.2. sociālo 

uzņēmumu skaita 

pieaugums

Rīcībpolitika 1.2. Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki
q q q q q q q q

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projektu 

konkurss 2018.gadam.

1 projektu konkurss Pašvaldības budžets  7 000€ Pr_173 1.10.2. veselīgs 

dzīvesveids - 

projektu konkurss

1.2.1.(2.) Rosināt iedzīvotājus veikt regulāras profilaktiskās 

pārbaudes un savlaicīgi konsultēties ar ģimenes 

ārstiem, speciālistiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

1. Veicināt sadarbību ar pilsētas veselības aprūpes iestādēm 

un ģimenes ārstiem. 

2.Sadarbība ar izglītības iestāžu māsām. 

3. Veselības veicināšanas kampaņa ar mērķi mudināt 

iedzīvotājus veikt profilaktiskās apskates. 

4.Atbalsts tuberkulozes pacientu ārstēšanai.

2 semināri ģimenes ārstiem;

2 semināri izglītības iestāžu darbiniekiem; 

1 zobu veselības kampaņa; 

1 deleģējuma līgums ar LRS par tuberkulozes pacientu 

transporta kompensāciju

Pašvaldības budžets  6 946€

1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu 

sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku 

ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Sporta pārvalde, sadarbībā ar sporta NVO un citiem 

pasākumu organizatoriem, 2018. gadā veido jaunus 

pasākumus, kā arī vairāk strādā pie jau esošo pasākumu 

dalībnieku skaita palielināšanu. 

nav sniegta informācija Pašvaldība  139 034€ Pr_138

Pr_141

Pr_262

Pr_263

1.2.1.(4.) Ieviest un attīstīt ikgadēju studējošo un pasniedzēju 

čempionātu starp profesionālajām un augstākajām 

Liepājas izglītības iestādēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde 2018.gadā nav plānotas aktivitātes.  -  -  - 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.2.1.(5.) Ieviest projektu konkursu dažādu sporta pasākumu 

organizēšanai, atbalstot iedzīvotāju 

pašorganizēšanos veselīga, aktīva dzīvesveida 

popularizēšanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Izvērtējot jaunu un esošo sporta pasākumu realizēšanu 

Liepājā - Skrien Latvija Liepājas pusmaratons, ātruma 

festivāls "Rallijs Kurzeme", šaha sacensības "Liepājas 

rokāde", Eiropas un Pasaules čempionātu organizēšanu, kā 

arī strādājot pie esošo sporta projektu kvalitatīvās attīstības, 

sporta projektu konkursu atlikt uz 2019. gadu. 

Visi uzskaitītie sporta pasākumi tiek plānoti arī 2018.gadā, 

slēdzot līgumus par to organizēšanu un atbalstot klubus, 

biedrības,  saskaņā ar piešķirto budžetu. Balstoties uz 

iepriekšējas sadarbības pieredzi, netiek organizēts projektu 

konkurss, lai izvēlētos no konkursa dalībniekiem.

Pasākumu kvalitāte, ko noteiktu pretendentiem izvirzītie 

kritēriji

nav sniegta informācija nav sniegta 

informācija

1.2.1.(6.) Mērķtiecīgi attīstīt sportiskām aktivitātēm 

nepieciešamo brīvpieejas infrastruktūru pilsētvidē un 

turpināt paplašināt rekreācijas teritorijas pilsētā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde 1. Dalība Zirgu salas un Beberliņu teritorijas attīstības 

projektu realizācija.

Sporta pārvalde veic pārrunas ar NVO , klubiem/ biedrībām, 

kuras turpmāk varētu savu darbību realizēt jaunajos 

pilsētvides sporta objektos, lai noskaidrotu viņu 

nepieciešamības, konkretizētu uzstādāmo rīku apjomu un 

formu.

2. Organizēt ielu vingrošanas trenažieru komplektu 

uzstādīšanu pašvaldības piederošajās teritorijās, finansiālo 

iespēju un projektu robežās.

Tiks izveidota brīvi pieejamās sporta infrastruktūras 

daudzveidība, kā rezultātā pieaugs aktīvo iedzīvotāju skaits.

Amata pienākumu ietvaros  - Pr_141

Pr_263

1.2.1.(7.) Atbalstīt iniciatīvas jauniešu veselības uzturēšanas un 

veicināšanas jomā, tai skaitā atjaunojot veselības mācību 

pilsētas pirmskolas un vispārizglītojošajās mācību 

iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Zināšanu apguves nodrošināšana par veselīgu dzīves veidu 

mācību procesa ietvaros.

Dažādu aktivitāšu un pasākumu par veselīgu uzturu un 

dzīvesveidu organizēšana, sadarbībā ar skolu ēdināšanas 

uzņēmumiem.

Atjaunoti sporta laukumi

Projekts "Sporto visa klase" 

Izglītības iestādēs ēdinātāju organizētas akivitātes

Pašu izglītības iestāžu organizētas aktivitātes un pasākumi

Pašvaldība, valsts nav sniegta 

informācija

Pr_23

1.2.1.(7.) Atbalstīt iniciatīvas jauniešu veselības uzturēšanas 

un veicināšanas jomā, tai skaitā atjaunojot veselības 

mācību pilsētas pirmskolas un vispārizglītojošajās 

mācību iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

1. Veselības veicināšanas lekcijas Liepājas vispārizglītojošās 

izglītības iestādēs (vada Vides, veselības un sabiedrības 

līdzdalības daļas veselības veicināšanas konsultants, finansē 

pašvaldība algas ietvaros). 

2. Veidot sadarbību ar Liepājas Nacionālā veselīgo skolu tīkla 

dalībniecēm (pašlaik darbojas 3 izglītības iestādes). 

3. Veicināt skolu līdzdalību veselīga dzīvesveida 

popularizēšanā. 

1. Vismaz 30 nodarbības mācību gada laikā (finansē 

pašvaldība amata pienākuma ietvaros). 

2. Vismaz 1 pasākums katrā izglītības iestādē (plānots ESF 

finansējums). 3. Vismaz 10 veselības veicināšanas 

pasākumi mācību gada laikā (plānots ESF finansējums).

Pašvaldība; ESF  21 909€ Pr_173

Pr_174

1.10.1. veselīgs 

dzīvesveids - ESF 

projekts

1.2.1.(8.) Veicināt veselīgu un no atkarībām brīvu dzīvesveidu 

un sniegt praktiskus ieteikumus

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Atkarību mazināšanas pasākumi 2018.gadā projekta 

"Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" ietvaros.

1 iepirkums 2018.gadā atkarību mazināšanas pasākumiem. ESF finansējums  11 908€ Pr_173

Pr_174

1.10.1. veselīgs 

dzīvesveids - ESF 

projekts

1.2.1.(9.) Atbalstīt ekoloģiski tīras produkcijas un Zaļo tirdziņu 

attīstību, popularizējot veselīga uztura lietošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Projekta "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" ietvaros:

Veselīga uztura nodarbības, sadarbībā ar vietējiem 

zemniekiem.

1 nodarbību cikls ESF finansējums  5 108€ Pr_174 1.10.1. veselīgs 

dzīvesveids - ESF 

projekts

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot 

augstu veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši 

nacionālas nozīmes pakalpojumu centram

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Liepājas pilsētas pašvaldības projekta "Cilvēkresursu 

piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā 2016.-

2020.g." uzraudzība.

Tiek turpināta un paplašināta jauno mediķu piesaiste saskaņā 

ar Liepājas pilsētas domes 2014.gada 21.augusta 

saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Par Liepājas pilsētas 

pašvaldības stipendiju piešķiršanu”

Tiek turpināta speciālistu (ārstu un medmāsu) nodrošināšana 

ar dzīvojamo telpu saskaņā ar aktualizētiem Liepājas pilsētas 

domes saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Personu, kurām 

nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu 

risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības 

sniegšanas kārtība”.

Vismaz 1 jauns piesaistīts speciālists Pašvaldības  40 000€ Pr_171 1.11.3. pašv. progr. 

mediķiem;

1.11.1. stipendijas 

mediķiem;

1.11.2. dzīvesvieta 

mediķiem

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot 

augstu veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši nacionālas 

nozīmes pakalpojumu centram

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģionāla slimnīca"

1. Medicīnas personāla, speciālistu piesaistīšana SIA 

"Liepājas reģionālā slimnīca", Slimnīcas iela 25, Liepājā. 

2. Personāla tālākizglītība

1. Piesaistīts vismaz 1 jauns speciālists (ārsts) un vismaz 3 

rezidenti.

2. Atbalstīti medicīnas darbinieku iesniegumi kvalifikācijas 

un tālākizglītības nodrošināšanai.

Iestādes budžets  6 000€ Pr_177

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības 

aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Atbilstoši JPVAC un VPVAC vidēja termiņa darbības 

stratēģijai 2018.-2020.gadam.  Šobrīd notiek stratēģiju 

izstrāde

JPVAC izstrādāta stratēģija 2018.-2020.gadam. Kapitālsabiedrības budžets  - Pr_18; 

Pr_20; 

Pr_169

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

1. Semināri Liepājas un tuvējo novadu ģimenes ārstiem. 

2. Publiskojamās informācijas nodrošinājums JPVAC un 

VPVAC mājas lapās atbilstoši Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumam. 

3.Regulāra informācija aktualizēšana pašvaldības mājas lapā.

2 semināri Pašvaldības   600€  - 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģionāla slimnīca"

1. Slimnīcas informācijas sistēmu attīstība, paplašināšana un 

integrācija

2. E- veselības sistēmas ieviešana 

1. Darba vietu aprīkošana ar IT (IS licences) - 65 ĀB 

licences, 16 Horizon

2. Ieviesta E-veselības sistēmas normatīvos noteiktā 

apmērā

Iestādes budžets  72 000€

1.2.2.(4.) Stiprināt Liepājas Reģionālās slimnīcas kā Kurzemes 

lielākā daudzprofilu medicīnas aprūpes centra lomu, 

nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru un 

aprīkojumu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģionāla slimnīca"

Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", 

Slimnīcas iela 25, Liepājā:

1. ERAF projekta "Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas 

reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un 

bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

Kurzemē" realizācija, t.sk. medicīnas tehnoloģiju iegāde

2. Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu attīstība  SIA 

"Liepājas reģionālā slimnīca", Slimnīcas iela 25, Liepājā. 

Medicīnas programmu klāsta, t,sk. unikālas augsta līmeņa 

medicīnas pakalpojuma programmas (Invazīvā kardioloģija, 

mugurkaulu ķirurģija, , jaundzimušo reanimācija, 

mikroķirurģija u.c.) saglabāšana.

3. Medicīnas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 

uzlabošana SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", Slimnīcas iela 

25, Liepājā

4. Nodrošināt optimālu ārstēšanās ilgumu stacionārā

1.1. Sekmīgi uzsākta ERAF projekta realizācija. Noslēgts 

līgumus ar CFLA par projekta īstenošanu.

1.2. Iegādātas 3 medicīnas tehnoloģiju vienības ERAF 

ietvaros (RTG, USG, CT)

2. Ambulatoro talonu skaits - 120 000

3.1. Medicīnas pakalpojumu programmas - ne mazāk kā 35

3.2. Unikālas augsta līmeņa medicīnas pakalpojuma 

programmas - ne mazāk kā 4

4. Vidējais ārstēšanās ilgums (dienās) stacionārā - 5 dienas 

Iestādes budžets; valsts; 

ERAF

1 400 000€ Pr_289 1.20.1. slimnīcas 

modernizācija, ERAF

1.2.2.(5.) Veicināt Liepājā kvalitatīvu un dažādu rehabilitācijas 

pakalpojumu attīstību, sekmējot Liepājas kā 

starptautiska rehabilitācijas centra izaugsmi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

1. Atjaunot kūrorta statusu daļai Liepājas teritorijas. 

2. 2018.gadā plānots turpināt darbu pie veselības tūrisma 

piedāvājuma izveides un klientu piesaistes.

1 Ministru kabineta lēmums par statusa atjaunošanu Amata pienākumu ietvaros  - Pr_81

Pr_82

1.2.2.(5.) Veicināt Liepājā kvalitatīvu un dažādu rehabilitācijas 

pakalpojumu attīstību, sekmējot Liepājas kā starptautiska 

rehabilitācijas centra izaugsmi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģionāla slimnīca"

Skat. 1.2.2.(4.) - 1.punktu:

1. ERAF līdzfinansētā projekta "Infrastruktūras attīstība SIA 

"Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, 

onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti Kurzemē" realizācija, t.sk., medicīnas 

tehnoloģiju iegāde.

Skat. 1.2.2.(4.) - 1.punktu.

Sekmīgi uzsākta ERAF projekta realizācija. 

Noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu

Iestādes budžets; valsts; 

ERAF

 400 000€ 1.20.1. slimnīcas 

modernizācija, ERAF

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Pilnveidot sociālā atbalsta piešķiršanas kārtību:

- ieviest 2 pabalstus pamatvajadzību apmierināšanai krīzes 

un ārkārtas situācijās;

- turpināt esošā līmenī 9 pabalstu sniegšanu īpašās dzīves 

situācijās (piem. bērna piedzimšana, skolas uzsākšana);

- turpināt sniegt atbalstu bāreņiem pēc pilngadības 

sasniegšanas un ieviest 4 jaunus pabalstus audžuģimenēm;

- izstrādāt saistošo noteikumu projektu par pabalstu uzsākot 

pirmskolas izglītības iestādes apmeklēšanu.

Ieviesti 6 jauni pabalsti;

Turpina 9 pabalstu sniegšanu;

1 izstrādāti saistošie noteikumi.

Sociālais dienests

Valsts

ES fondi

2 751 820€ Pr_121 1.6.1. piedzimšanas 

pabalsts;

1.7.1. atbalsts b/d;

1.7.2. atbalsts 

1.klasei;

1.17.1. atbalsts 

audžuģimenēm

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Nodrošināt Liepājas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un 

daudzveidīgiem sociālajiem pakalpojumiem:

- turpināt nodrošinātos pakalpojumus pašvaldības institūcijās, 

ieviests jaunas aktivitātes Karostas pensionāru dienas 

centrā;

- paplašināt pašvaldības pirkto pakalpojumu klāstu (tajā 

skaitā no NVO), sagatavojot grozījumus saistošos noteikumos 

par sociālo pakalpojumu piešķiršanu;

- nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanās 

pasākumus, ieviešot jaunu pabalstu par vides pieejamību 

nodrošināšanu (nometnes, atbalsta grupas, pasākumi 

invalīdiem);

- attīstīt sociālā darba pakalpojumu, piedalīties LM projekta 

SAM 9.2.1.1. "Profesionāla sociālā darba attīstība 

pašvaldībās" aktivitātēs.

Ieviestas 2 jaunas aktivitātes.

Paplašināts pirkto pakalpojumu klāsts (vismaz 10 

pakalpojumi), izstrādājot saistošo noteikumu grozījumus.

Ieviests 1 jauns pabalstīs, izstrādājot saistošos noteikumus.

Dalība 1 projektā.

Sociālais dienests Valsts 

ES fondi

1 255 998€ Pr_269

Pr_114

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli 

mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, 

aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests 1. Veikt datu analīzi par iepriekš piešķirto atbalstu, 

sagatavot grozījumus esošos saistošos noteikumos vai 

izstrādāt jaunus noteikumus atbalsta saņemšanai (veikta 

analīze par termina daudzbērnu ģimenes lietošanu 

pašvaldības saistošos noteikumos) .

2. Veikt Sociālā dienesta mājas lapas regulāru analīzi, 

pilnveidošanu, tajā skaitā, iekļaujot iedzīvotāju aptaujas.

3. Piedalīties LM organizētajos pētījumos par sociālo darbu 

un sociāliem pakalpojumiem pašvaldībās.

4. Izvērtēt 50 bērnus ar FT (pārvērtēt), DI projekta vērtējums 

nav pilnvērtīgs.

1 veikta datu analīze

1 iedzīvotāju aptauja

50 bērni

Sociālais dienests

Pašvaldība

Valsts

ES fondi

 50 000€ 1.17.2. infrastruktūra 

GRT un bāreņiem;

1.4.1. juridiskā 

palīdzība



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli 

mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, 

aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Pašvaldības 

aģentūra "Liepāja 

sabiedriskais 

transports"

Ar 2018.gadu ir nodrošināti braukšanas maksas atvieglojumi 

sabiedriskajā transportā (mēneša biļetēm) 100% apjomā 

šādām kategorijām:

- politiski represētām personām, kuras ir nestrādājoši 

pensionāri;

- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 

rezultātā cietušajām personām

- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās līdz 24 gadu vecumam, ja viņi nepārtraukti klātienē 

turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko 

izglītību un sekmīgi apgūst mācību procesu.

Lēmums par šādiem atvieglojumiem tika izskatīts Liepājas 

pilsētas domes 2017.gada 14.decembra Domes sēdē 

(saistošie noteikumi Nr.27 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 

2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 "Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas 

sabiedriskajā transportā""). Saistošie noteikumus ir saskaņoti 

ar VARAM un ar 13.janvāri ir stājušies spēkā, līdz kamēr 

saistošie noteikumi būs aktuāli.

Pieņemot Grozījumus saņēmēju skaits palielināsies par 

aptuveni 358 personām (no jauna ieviestā pabalsta grupa 

(nav zināms skaits esošajā grupā, kur pabalsts pieaug no 

50% uz 100%)).

1) palielināts atvieglojumu apmērs no 50% līdz 100% 

divām grupām:

a) politiski represētajām personām, kuras ir nestrādājoši 

pensionāri;

b) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām.

2) atvieglojumu 100% apmērā piešķiršana līdz šim 

neiekļautai grupai - bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu vecumam, 

ja viņi nepārtraukti klātienē turpina iegūt pamatizglītību, 

vidējo izglītību vai augstāko izglītību un sekmīgi apgūst 

mācību procesu un par kuriem lēmums par ārpusģimenes 

aprūpi pieņemts Liepājas pilsētas bāriņtiesā, vai ir 

deklarējuši dzīvesvietu Liepājā, vai mācās vai studē 

Liepājā.

Aģentūras budžets  - 1.14.1. braukšanas 

maksas atvieglojumi

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli 

mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, 

aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Veikta izpēte un plānots finansējuma palielinājums 1 

ēdienreizes palielināšanai.

Finansējums:

1.-4.klase - valsts

pirmsskola - pašvaldība

1 ēdienreizes palielinājums pašvaldība,

valsts

 179 802€

1.2.3.(3.) Paplašināt iespējas saņemt psiho-sociālu atbalstu 

krīzes nokļuvušiem iedzīvotājiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Bāriņtiesa 1.Nodrošināt audžuģimenēm un audžuģimenē ievietotajiem 

bērniem saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, 

psihologa, psihoterapeita konsultācijas. 

2.Informēt mērķauditorijas par pieejamiem pakalpojumiem.                                                         

3.Turpināt darbu ar audžuģimenēm.                                                                       

4.Nodrošināt drošu un ģimenisku vidi bez vecāku gādības 

palikušiem vai krīzē nonākušiem bērniem

1.80 konsultācijas bērniem 1 mēnesī; 30 konsultācijas 

pieaugušajiem 1 mēnesī. 

4. 45 bērniem gadā

Amatu pienākumu ietvaros  -  - 

Pr_114

1.2.3.(3.) Paplašināt iespējas saņemt psiho-sociālu atbalstu krīzes 

nokļuvušiem iedzīvotājiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests 1. Turpināt sniegt pakalpojumus vardarbībā cietušām 

personām (gan bērniem, gan pieaugušiem).

2. Turpināt darbu ar vardarbību veikušām personām.

3. Atbalsta grupu organizēšana dažādām iedzīvotāju grupām.

4. Jaunu pakalpojumu formu attīstīšana sadarbībā ar NVO. 

(Martas projekts "Sievietes un bērni - pasargāti savā pilsētā"

3 pakalpojumi

2 pakalpojumu sniegšana

1 projekts

Sociālais dienests;

Pašvaldība;

Valsts;

ES fondi

 141 897€ Pr_270

Pr_119

Pr_270

1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo 

jautājumu risināšanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Bāriņtiesa Turpināt sadarbību ar Sociālo pakalpojumu aģentūru sociālā 

atbalsta programmas audžuģimenei un audžuģimenē 

ievietotam bērnam realizēšanā

4 pakalpojumi Amata pienākumu ietvaros  -   -

1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo 

jautājumu risināšanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests 1. Turpināt sadarboties ar NVO sektoru dažādu projektu 

sagatavošanā un līdzfinansēšanā (Diakonija - Sempre; 

Marta - Sievietes un bērni - pasargāti savā pilsētā).

2. Iespēju robežās atbalstīt sociālā jomā strādājošās NVO ar 

telpām un transportu, kā arī finansiāli atbalstīt viņu aktivitātes 

darbā ar invalīdiem.

3. Turpināt pirkt sociālos pakalpojumus NVO.

2 projekti;

10 NVO;

6 esošie pakalpojumi, 

5 jauni sociālie pakalpojumi.

Pašvaldība;

Valsts; ES fondi

 162 080€

1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo 

jautājumu risināšanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas 

projektu konkursa organizēšana.

5 pieteikumi Pašvaldība  80 000€ 2.5.2. sociālās jomas 

NVO projektu 

konkurss

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši 

ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un 

jauniešiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Bāriņtiesa 1.Ģimeniskas vides nodrošināšana bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem            

2.Ik pēc 3 mēnešiem institucionālajā aprūpē ievietotajiem 

bērniem vecumā līdz 3 gadiem un katrus 6 mēnešus bērniem, 

kas vecāki par 3 gadiem izvērtēt iespējas tikt nodrošinātiem 

ar ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē.                                       

3.Atbalstīt viesģimeņu un brīvprātīgo iesaistīšanos 

institucionālajā aprūpē esošo bērnu aprūpē, uzraudzībā, brīvā 

laika pavadīšanā.                                               

4.Sekmēt audžuģimeņu un aizbildņu skaita palielināšanu.

4. Audžuģimenes - 26; aizbildņi - 125

Amata pienākumu ietvaros  -  - 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši 

ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests 1. Sadarbības projekta "Kurzeme visiem" (SAM 9.2.2.1.) 

ietvaros līdz 2022.gadam izveidot jaunus, institūcijām 

alternatīvus sociālos pakalpojumus, kā arī nodrošināt to 

darbību.

2. Veikt pilngadību sasniegušo bāreņu uzraudzību vismaz 

divus gadus pēc ārpusģimenes aprūpes beigām.

3. Dažādu asistentu/ mentoru pakalpojumu pilnveidošana un 

paplašināšana, lai pēc iespējas klienti paliktu ģimeniskā vidē.

4. Realizēt Liepājas pilsētas Audžuģimeņu atbalsta plānu 

2018.- 2019.gadam.

5. Izstrādāt tehnisko dokumentāciju DI projekta objektiem, 

projekta mērķagrupām, sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. 

Izsludināt tehniskās dokumentācijas izstrādi.

1 plāns

Tehniskā dokumentācija 4 objektiem.

Pašvaldība; Valsts; ES fondi 1 000 000

(no 2016.-2022.)

SD darba algu 

ietvaros

956 500

235 060

Projekta ietvaros

Pr_119

Pr_121

Pr_112

1.17.1. atbalsts 

audžuģimenēm;

1.17.2. infrastruktūra 

GRT un bāreņiem

1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-prasmju un 

svešvalodu apguvi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Bāriņtiesa 1.2018.gadā nodrošināt  apmācību programmu, atbilstoši 

Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajai daļai.                                                                                        

2.Turpināt pilnveidot darbinieku kvalifikāciju, nodrošinot viņu 

dalību profesionālās pilnveides kursos un semināros.                                                                     

3.Turpināt regulāri nodrošināt bāriņtiesas darbiniekiem 

supervīziju.

1. Bāriņtiesas loceklis - 1                        

2. Speciālisti - 9              

3. 11 speciālistiem 7 supervīzijas gadā

Bāriņtiesas budžets  4 110€

1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-prasmju un svešvalodu 

apguvi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests 1. Laika periodā līdz 2020.gadam piedalīties LM projektā 

(SAM 9.2.1.1.) "Profesionāla sociālā darba attīstība 

pašvaldībās", apmācot sociālā darba speciālistus un veicot 

supervīziju.

2. Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem pilnveidot 

zināšanas un attīstīt prasmes, piedaloties kvalifikācijas 

celšanas apmācībās vismaz likumdošanas noteiktajā apjomā.

2 supervīziju grupas

~ 80 speciālisti

Pašvaldība;

ES fondi

 209 031€ Pr_114

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Bāriņtiesa Transportlīdzekļa nomaiņa Bāriņtiesas darba nodrošināšanai 1 transportlīdzeklis Pašvaldība  40 400€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sociālais dienests 1. Veikt uzlabojumus Sociālā dienesta infrastruktūrā (Sociālā 

dienestā ēkā, Nakts patversmē, Sociālās dzīvojamās mājās 

utt.).

2. Viena transportlīdzekļa iegāde/nomaiņa Sociālā dienesta 

un tā institūciju darba nodrošināšanai.

3. Gatavoties jauno prasību izpildei  par datu aizsardzību.

8 institūcijas

1 transports

Pašvaldība  709 325€

1.2.4.(1.) Veicināt pēc iespējas ātrāku bez darba esoša jaunieša 

tuvināšu darba tirgum, tai skaitā darba tirgū 

konkurētspējīgu prasmju apguvi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Tiek īstenots projekts "PROTI unDARI!". Projektā iesaistīti 55 

jaunieši. Veicamās darbības: 

1. Jauniešu profilēšana.

2. Individuālā rīcības programmas izstrādāšana.

3. Individuālās rīcības programmas īstenošana. 

166 jaunieši ESF  260 000€ Pr_25

1.2.4.(2.) Atgriezt darba tirgū bezdarbniekus, uzlabojot dažādas 

prasmes

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Aktīvais nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu 

sabiedriskie darbi" 

Veicamās darbības:

1. veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā;

2. dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba 

iemaņas.

720 bezdarbnieki Valsts  277 356€ Pr_92 2.8.2. bezdarba % 

līmenis

1.2.4.(3.) Veicināt nodarbinātības iespējas nestrādājošajiem 

cilvēkiem ar invaliditāti

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Sadarbībā ar Liepājas Sociālo dienestu, projekta "Kurzeme 

visiem" ietvaros, tiek izstrādāts Kurzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam, kura ietvaros 

paredzētas specializētās darbnīcas izveide cilvēkiem ar 

invaliditāti. Darbojoties NVA Liepājas filiāles konsultatīvajā 

padomē sniegti priekšlikumi par subsidēto darba vietu izveidi 

Liepājā cilvēkiem ar invaliditāti.

plānots uzbūvēt un izveidot specializētās darbnīcas 20 

personām ar GRT

Pašvaldība; ERAF  260 000€

q q q q q q q

1.3.1.(1.) Dažādot interešu izglītības pieejamību pirmsskolas 

vecuma bērniem un skolēniem, izvērtējot iespējas to 

nodrošināt izglītības iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Izglītības iestādes nodrošina  interešu izglītības pieejamību  

bērniem gan STEM jomā (robotika, datorika, dabaszinības 

u.c.), gan kultūras jomā (dejas, mūzika, teātris u.c.).

Pieejams piedāvājums interešu izglītības nodarbībām un 

pulciņiem izglītības iestādēs, īpaši sākumskolas posmā.

Pašvaldība, valsts  10 000€ Pr_33

1.3.1.(2.) Veicināt interesi eksakto zināšanu apguvē, izveidojot 

‘interaktīvu zinātnes centru’

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Nodrošināta Zinoo centra darbība, nometņu, nodarbību un 

ekskursiju piedāvājums skolēniem.

Tiek veicināta sadarbība ar skolām.

Radošās nodarbības Zinoo centrā.

Zinoo organizēti pasākumi izglītības iestādēs.

Zinoo nometnes un aktivitātes visos skolēnu brīvlaikos.

Pašvaldība, ESF  100 000€ Pr_27

Pr_34

Pr_26

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde, pamatojoties uz 

Liepājas pilsētas domes Lēmumu Nr.372 “Par pašvaldības 

dotācijas sadales kārtību sporta izglītības programmu 

realizēšanai”, turpinās realizēt sporta biedrību un komersantu 

atbalsta programmu bērnu un jauniešu interešu izglītības un 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

realizēšanai Liepājas pilsētas teritorijā.

Apgūti līdzekļi 34 000 eur apmērā, saglabājot 2,85 eur 

līdzfinansējumu par vienu Liepājā deklarētu bērnu

Pašvaldība  30 000€

Rīcībpolitika 1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, t.sk., mūsdienīga un kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā un 

piederības sajūtas stiprināšana



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.3.2.(1.) Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību tautas mākslas un 

amatiermākslas nodarbēs, veicinot kultūras 

mantojuma popularizēšanu un saglabāšanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde 1. Atbalstīt amatiermākslas iniciatīvas un darbību Liepājā.

2. Vēsturisko tradīciju, ieražu saglabāšana un uzturēšana 

(Lieldienas, Līgo svētki, Lāčplēša diena, LR proklamēšanas 

gadadiena, Vecgada vakars utt.), 

3. Atbalstīt tautu deju mākslas kolektīvus, vokālās mākslas 

kolektīvus, korus; organizēt ieražu tradīcijas - Kurzemes dejas 

svētkus, Līvas ciema svētkus; atbalstīt kultūras nozares NVO 

un dažādu iniciatīvu darbību - folkloras centrs "Namīns", 

Amatnieku nama, Rakstnieku savienības "" u.c. 

4. Latvijas 100gades kultūras pasākumi, Somu Jēgeri Latvijā, 

Jauniešu lielkoncerts, Brīvības ielas stāsts, ekspozīcijas 

atklāšana, LR proklamēšanas 100. gadadiena. Iedzīvotāju 

patriotiskās audzināšanas programma.

34 pasākumi Pašvaldība

Valsts

339 172€ Pr_53

Pr_55

Pr_59

Pr_52

1.3.2.(1.) Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību tautas mākslas un 

amatiermākslas nodarbēs, veicinot kultūras mantojuma 

popularizēšanu un saglabāšanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

Latviešu biedrības 

nams"

Prioratīvi iznomāt telpas Liepājas Tautas mākslas un kultūras 

centra amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai. 

Uzturēt atbilstošu infrastruktūru Liepājas amatiermākslas 

kolektīvu mēģinājumu procesam, lai veicinātu iedzīvotāju 

līdzdalību kultūras procesos. (Liepājas Latviešu biedrības 

nams, Rožu laukums 5/6)

nav sniegta informācija SIA "Liepājas Latviešu 

biedrības nams" budžets

nav sniegta 

informācija

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus kultūras pasākumus, 

veicinot iedzīvotāju pašizpausmi un līdzdalību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde 1. Kultūras projektu konkurss.

2. Atbalstīt dažādas liepājnieku iniciatīvas - atbalstot, 

laikmetīgo mākslu, nodrošinot Liepājas Kultūras balvu 

(tādējādi motivējot sasniegt izcilību), atbalstīt un nodrošināt 

Liepājas autordarbu veicināšanas programmu un nodrošināt 

citas aktivitātes un atbalsta pasākumus. Goda un Gada 

Liepājnieks.

18 atbalstīti projekti; 

8 dažādas veicināšanas balvas

Pašvaldība  354 195€ Pr_56

Pr_57

Pr_58

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus kultūras pasākumus, 

veicinot iedzīvotāju pašizpausmi un līdzdalību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

Latviešu biedrības 

nams"

Organizēt un pilnveidot esošos kultūras produktus. Augsta 

līmeņa mākslinieku, mūziķu, producentu, uzņēmumu un 

organizāciju piesaistīšana kultūras pasākumu organizēšanai, 

nodrošinot iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespēju 

dažādošanu.

Sadarbībā ar stādaudzētāju asociācijām, organizēt ziedu 

izstādes, kā arī, sadarbībā ar mājdzīvnieku un trušu 

audzētājiem, organizēt mājdzīvnieku un trušu izstādi. 

(Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6)

6 ziedu izstādes,

1 dzīvnieku izstāde,

7 koncertprogrammas,

12 mākslas izstādes, 12 filmas

SIA "Liepājas Latviešu 

biedrības nams" budžets, 

ieņēmumi no ieejas biļešu 

tirdzniecības, ieņēmumi no 

kultūras projektu 

konkursiem

 27 900€

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu 

un pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Mācību saturā tiek izmantots visas iespējas, ko piedāvā 

Liepājas kultūrvide - teātris, LOC, Lielais dzintars, pilsētas 

kopējiem pasākumi un aktivitātes

Mūsdienīga mācību procesa nodrošināšana skolēniem - 

mācību stundu vielas apguve muzejā, teātrī u.c. pēc 

izglītības iestādes ieskatiem un izvēles.

Amata pienākumu ietvaros -

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dziesmu un deju 

svētku tradīciju nepārtrauktības nodrošināšana. Tiks sašūti 

tautas tērpi, apavi deju kolektīviem un koriem uz XXVI 

Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Kori un deju kolektīvi Pašvaldība  87 860€ Pr_53

Pr_55

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

teātris"

Iestudēt bērnu un jauniešu izrādes 1 bērnu izrāde bērniem un jauniešiem "Smaragda 

pils@ta.Enter"

Pašvaldība  35 000€

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

teātris"

Regulāri piedalīties izglītības projektos un pasākumos, veidot 

kampaņas bērniem

 un skolēniem veicinot jaunas auditorijas piesaisti - Karjeras 

dienas, Ēnu dienas, tikšanās skolās

Vismaz 10 īstenoti pasākumi Pašvaldība Atkarībā no 

mārketings budžeta 

(finansējuma mērķis: 

izdevumi par 

reklāmu)

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

teātris"

Organizēt diskusijas/ tikšanās pēc izrādēm jaunajai paaudzei - 

potenciālajam teātra skatītājam

Vismaz 4 diskusijas Pašvaldība Atkarībā no 

mārketings budžeta 

(finansējuma mērķis: 

izdevumi par 

reklāmu)

1.3.2.(4.) Atbalstīt mazākumtautību kultūras tradīciju 

saglabāšanu un veicināt starpkultūru pasākumu 

norisi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde Nodrošināt mazākumtautību kultūras programmu vasaras 

sezonai teritorijā pie Gulbju dīķa.

11 pasākumi Pašvaldība  2 700€

1.3.2.(4.) Atbalstīt mazākumtautību kultūras tradīciju saglabāšanu 

un veicināt starpkultūru pasākumu norisi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

teātris"

Vismaz reizi sezonā vienam jauniestudējumam izveidot titrus 

krievu vai angļu valodā

Nodrošināt 1 repertuāra izrādi ar titriem angļu vai krievu 

valodā

Pašvaldība nav sniegta 

informācija

1.3.2.(5.) Paplašināt bibliotēku pieejamību un kvalitāti, stiprinot 

tās kā kultūras mantojuma, informācijas pakalpojumu 

un zināšanu resursu centrus 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde Veikta visu krājumu inventarizācija gan lasītavā un 

abonementā. 

Maksimāli atvērts lasītavas fonds brīvpieejā.

Bibliotēkas krājumu un abonementa inventarizācija. Amata pienākumu ietvaros  - 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.3.2.(6.) Turpināt veikt uzlabojumus pilsētas kultūras 

mantojuma izpētē, saglabāšanā un veicināt tā 

pieejamību plašākai sabiedrībai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde 1. Turpināt pētījumu- grāmata par Liepājas arhitektūru 100 

gados. 

2. Turpināt darbu pie Liepājas nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšanas, nodrošinot Trīsvienības katedrāles 

ērģeļu uzturēšanu u.c.

3. Muzejpedagoģijas nodarbības, Kurzemes tautastērpu 

informācijas centra mūžizglītības semināri u.c.

1 grāmata

Tehniski apkoptas un salabotas ērģeles

140 nodarbības; 

170 semināru apmeklētāji

Pašvaldība  40 000€ Pr_51

Pr_54

Pr_218

1.3.2.(6.) Turpināt veikt uzlabojumus pilsētas kultūras mantojuma 

izpētē, saglabāšanā un veicināt tā pieejamību plašākai 

sabiedrībai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

Latviešu biedrības 

nams"

Turpināt apkopot vēstures faktus par Liepājas Latviešu 

biedrības nama tapšanas vēsturi. Organizēt izstādes 

nacionālo vērtību un latviskās kultūrvides saglabāšanai.

Nodrošināt telpu nomas iespējas valsts, kultūrvēsturisko un 

tradīciju svētku norisei. (Liepājas Latviešu biedrības nams, 

Rožu laukums 5/6)

3 izstādes SIA "Liepājas Latviešu 

biedrības nams" budžets

 2 200€

1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras tūrisma, 

muzejpedagoģijas, kā arī kultūras un radošo 

industriju resursu attīstību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde 1. Ekspozīcijas  "Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā" 

atklāšanas pasākums Liepājas muzejā (ekspozīcijai mainīts 

nosaukums). 

2. Liepājas muzeja rakstu krājuma "Liepāja neatkarības kara 

laikā" izdošana.

3. E.Dajevskim veltītā rakstu krājuma izdošana.

1 pasākums; 

1 ekspozīcija; 

2 izdevumi 

1000 eksemplāri

Pašvaldība  55 000€ Pr_61; Pr_63; 

Pr_245; Pr_67; 

Pr_68; Pr_73; 

Pr_74; Pr_75

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un 

starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

Kultūras pārvalde 1. Attīstīt profesionālās mākslas koncertu, izrāžu u.c. radošo 

performanču pieejamību Liepājā- akadēmiskās mūzikas 

festivāls. Atbalstīt radošās darbnīcas, laboratorijas, 

starptautiskas rezidences Liepājā- starptautisko gleznotāju un 

zīmētāju plenēru. Veicināt un atbalstīt Liepājas teātra 

starptautiskās konkurētspējas attīstību. Veicināt Liepājas 

mūzikas un mākslas starptautiskās konkurētspējas attīstību - 

atbalstīt Starptautisko Pianisma Zvaigžņu festivālu, 

SENSUS,Starptautisko Ērģeļmūzikas festivālu, Krievijas 

labāko teātru izrāžu festivālu "Zelta maska", festivālu "Via 

Baltica", festivālu "Summer Sound", laikmetīgās mākslas 

programmu u.c. 

2. Liepājas muzeja lielākās izstādes - "Ārt Deko" Aleksandrs 

Vasiļjevs, Dienvidkurzemes izstāde Minskas pilsētas vēstures 

muzejā, Kazahstānas mākslinieces Leyla Mahat izstāde 

Liepājas muzejā.

8 pasākumi

3 izstādes

Pašvaldība  329 969€ Pr_52

Pr_71

Pr_67

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un 

starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Leļļu teātris" Leļļu teātra uzturēšanas nodrošināšana nav sniegta informācija Uzturēšana (t.sk. 

atalgojumi)

 202 401€ Pr_64

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Leļļu teātris" Gaismu operatora un uzvedumu daļas vadītāja amatu vietu 

izveide 

2 štata vietas Pašvaldības finansējums  19 358€

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Leļļu teātris" Četru jaunu izrāžu iestudēšana 4 jauniestudējumi Pašvaldības finansējums,

iestādes finansējums

13 930

11 190

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Leļļu teātris" Mikroautobusa iegāde 1 mikroautobuss Pašvaldība  40 397€

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Leļļu teātris" Aktiermeistarības, skatuves runas, horeogrāfijas un vokālās 

mākslas meistarklašu nodrošināšana 2 reizes gadā

2 meistarklases Pašu finansējums  3 800€

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Leļļu teātris" Dalība starptautiskā festivālā "Eju meklēt" 1 festivāls pašu finansējums  2 300€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Leļļu teātris" Mārketinga programmas ieviešana - jauna mājas lapa, 

programmiņas izrādēm, afišu stendi pie ārdurvīm, suvenīri, 

reklāma radio, TV, presē

Ieviesta 1 mārketings programma Pašu finansējums  8 700€

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Lielais 

Dzintars"

2018. gadā SIA “Lielais Dzintars” realizēs daudzpusīgu 

māksliniecisko programmu koncertzālē "Lielais dzintars". 

Koncerti, izrādes, izstādes un citi pasākumi norisināsies 

Lielajā zālē, Kamerzālē, Eksperimentālajā skatuvē, Mākslas 

telpā Civita Nova gan 1.stāvā, gan 6. stāvā. 

Septembra beigās jau ceturto reizi koncertzālē norisināsies 

Liepājas Mākslas forums. 9 dažādu žanru koncerti un dejas 

uzvedumi norisināsies koncertsērijas Pasaule Lielajā dzintarā 

ietvaros. Kamerzālē norisināsies vairāku koncertu programma 

ar nosaukumu "Personīgi", kā arī piedāvāta daudzpusīga 

izglītības programma bērniem un jauniešiem. 

Mākslinieciskās programmas realizācija - 57 kultūras 

pasākumi, no kuriem:

- 16 izglītības programmas

- 2 multimediāli uzvedumi

- 2 deju un teātra izrādes 

- 7 mākslas izstādes

- 30 dažādu žanru koncerti

Pašvaldība;

VKKF

 390 920€

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

teātris"

Iestudēt jauniestudējumu, kas veicinātu nacionālus simbolus, 

patriotismu u.c.vērtības Latvijas valsts simtgades ietvaros

2018.gada septembrī iestudēta izrāde "Liepāja - Latvijas 

galvaspilsēta"

Pašvaldība;

Kultūras ministrija (10 000)

 40 000€

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

teātris"

Katru gadu iestudēt mazās formas jauniestudējumu Liepājas 

teātra Mazajā zālē (100 skatītāju vietas)

1 mazās formas izrāde - pirmizrāde "Kur pazuda saimnieks" 

2018.gada maijā

Pašvaldība  10 000€

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

teātris"

Iestudēt ne mazāk kā 4 atšķirīgu žanru jauniestudējumus 

sezonā, lai nodrošinātu daudzveidīgu māksliniecisko 

repertuāru (vismaz 8 jauniestudējumi sezonā)

Paredzēti 11 jauniestudējumi 2018.gadā Pašvaldība  299 301€

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

teātris"

Nodrošināt teātra izrāžu piedāvājumu dažādām 

mērķauditorijām, pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem

Vismaz 190 nospēlētas izrādes gadā stacionārā un 

viesizrādēs

Pašvaldība (mērķdotācijas)  - 

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

teātris"

Vismaz reizi gadā apmeklēt festivālu, nodrošinot starptautisko 

atpazīstamību un māksliniecisko attīstību

3-5 tikšanās ar festivālu organizētājiem Atkarībā no festivāla 

nosacījumiem

Atkarībā no festivāla 

nosacījumiem

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

teātris"

Vismaz reizi divos gados atrast projektu, kura ietvaros tulkot 

lugu

1 iztulkotā luga Ziemeļvalstu projekta 

finansējums

Atkarībā no projekta 

nosacījumiem

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

teātris"

Iesaistīties uz tūrismu orientētajos pasākumos, veicinot 

kultūrtūrisma pieejamību Liepājā 

Dalība vismaz 8 pasākumos - izstādēs, konferencēs, 

tīklošanās pasākumos

Pašvaldība  2 500€

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

teātris"

Organizēt pasākumus teātrī ārpus teātra izrāžu tematikas loka Vismaz 5 pasākumi - tikšanās ar teātra nozares 

pārstāvjiem, diskusijas, atvērtās teātra dienas u.c.

Pašvaldība  2 000€

1.3.3.(2.) Veicināt radošo industriju, radošo kvartālu attīstību 

Liepājā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde 1. Turpināt darbu pie būvprojekta Kungu ielas radošā kvartāla 

renovācijai (Interjera muzejs un Namīns). 

2. Interjera muzeja satura nodrošināšana (interjera priekšmetu 

iegāde). 

3. Sagatavot un iesniegt Kungu ielas radošā kvartāla 

(Interjera muzejs) projektu finansējuma saņemšanai, konkursa 

atvēršanas gadījumā.  

4. Darbs pie radošo industriju centra Dārza ielā 10 

attīstīšanas 2018.gadā netiek plānots. Darbu pie izmaksu 

ieguvuma analīzes izstrādes Dārzu ielai 10 2018.gadā netiek 

plānots. 

5. Atbalstīt pasākumus radošo industriju attīstībai Liepājā.

1 objekts/ēka (muzejs) Pašvaldība  18 039€ Pr_56

Pr_110

Pr_239

Pr_240

Pr_217



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.3.3.(2.) Veicināt radošo industriju, radošo kvartālu attīstību 

Liepājā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

Latviešu biedrības 

nams"

Nodrošināt informācijas pieejamību par Kungu ielas radošo 

kvartālu, uzturēt un pilnveidot Kungu ielas radošā kvartāla 

mājas lapu, sociālo tīklu kontus, regulāri atjaunot informāciju 

tajos.

(Kungu ielas radošais kvartāls, Kungu iela 24, Liepāja)

Katru dienu SIA "Liepājas Latviešu 

biedrības nams" budžets

 7 112€

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Liepājas Muzeja nodaļas "Liepāja Okupāciju režīmos" 

tehniskā projekta izstrāde iekštelpu remontam.

2. Liepājas muzeja krājumu glabātuves telpu renovācijas 

tehniskā projekta izstrāde. 

2 akceptēti tehniskie projekti. Pašvaldība  17 049€ Pr_60

Pr_68

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Kultūras pārvalde 1. Tehniskā projekta izstrāde LCZB rekonstrukcijai un 

paplašināšanai. Grāmatu nodošanas iekārta. Interreg V-A 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā „Inovatīvu risinājumu 

attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem 

pierobežas reģionā”/"Development of Innovative library 

solutions for different generations in the border region", LLI-

110 .

2. Aprīkojums - Drošības sistēmas LCZB /Elektroniskie vārti/, 

Drošības sistēmas / Elektroniskie vārti/ un pašapkalpošanās 

kiosks bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis”, Galda spēles 

bērniem.

3. Pasākumi bērniem un vecākiem /„Family day in the library", 

“Library goes out in the city”/.

4. Pieredzes apmaiņas braucieni.

2 vārti, 1 pašapkalpošanās iekārta

5 spēles, 

2 pasākumi, 

3 braucieni

Pašvaldība; ES  230 458€ Pr_65

Pr_66

3.15.1. bibliotēka - 

skiču proj.;

3.15.2. bibliotēka - 

vienota lasītāju karte, 

arī skolās

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Kultūras pārvalde 1. Remontdarbi Liepājas Muzeja nodaļā "Liepāja Okupāciju 

režīmos"- notiek projekta izstrāde iekštelpu remontam un 

2018.gadā nepieciešams finansējums renovācijas I kārtas 

realizācijai.

2. Muzeja dārza rekonstrukcija- 2018. gadā darbība netiek 

plānota. Tiks veiktas darbības, lai šo rīcību varētu realizēt 

2019. gadā.

3. Restaurēti fasādes zelmiņi. 

4. Jaunatklātie jūgendstila gleznojumu restaurācija- 2018. 

gadā darbības netiek plānotas. Tiks veiktas darbības, lai 

rīcību varētu realizēt 2020. gadā.

1. Plānots iekšdarbu kosmētiskais remonts, nodrošināt ēkas 

pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atsevišķu 

telpu pārplānojums                 3. Restaurēti 5 zelmeņi

Pašvaldība; 

Zelmeņu restaurācijai 

15000 Valsts budžets no 

V.Skujiņa deputātu kvotām

4000 no Liepājas muzeja 

budžeta

320 000 (Ukstiņa iela 

7/9)

19 000 (Kūrmājas 

prospekts 16, 

fasādes zelmiņi)

Pr_60

Pr_68

Pr_73

Pr_74

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Liepājas 

Latviešu biedrības 

nams"

Veidot vizuāli estētiskākas, modernākas telpas, veikt telpās 

remontdarbus.

Nodrošināt VUGD prasības, apsardzi LLBN telpās.

Lielās zāles skatuves gaismošanas iekārtu tālāka 

modernizācija.

Apskaņošanas iekārtu papildināšana un modernizācija.

Skaņas un gaismas tehnikas digitalizēšana. 

(Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6)

Ikdienas darbs SIA "Liepājas Latviešu 

biedrības nams" budžets

 40 300€

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Liepājas 

teātris"

No 2016. - 2018.gadam tiek īstenota Liepājas teātra 

stacionāro gaismas prožektoru nomaiņa pret jauniem 

energoefektīviem un multifunkcionāliem, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu un funkcionālu gaismu aprīkojumu izrādēm, 

atbilstoši uzstādītajai gaismu partitūrai.

Īstenota 3.iepirkuma kārta Liepājas teātra skatuves 

gaismām.

Pašvaldība  129 000€

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Lielais 

Dzintars"

1. Veikt ēkas apsaimniekošanu un uzraudzību

2.Veikt ēkas inženiertehnisko iekārtu apkopi un uzraudzību

3. Kontrolēt līgumu izpildi par komunālo pakalpojumu 

saņemšanu

4. Efektīva iekšējo resursu pārvalde ēkas apsaimniekošanā, 

veicot nepieciešamos publiskos iepirkumus

5. Ieviest energoefektivitātes standartu ISO 50001

6. Veikt sertifikāciju uz ISO 50001 (sertificēšana BEREAU 

VERITAS)

7. Izstrādāt dokumentu “Darba vides un riska novērtējums 

2018.gadam”

8. .Mikroklimata ierīces (15.gb) uzstādīšana LSO telpās

9. Kamerzāles aprīkošana atbilstoši korporatīvā segmenta 

vajadzībām

10. Projekcijas ekrāna (6x10m) uzstādīšana Lielajā zālē

11. Projekta izstrāde virtuves telpu vienkāršotai atjaunošanai

12. Turpināt sadarbību ar ēkas ilgtermiņa nomniekiem, veicot 

līgumsaistību izpildes uzraudzību

13. Ēkas telpu iznomāšana īstermiņa nomniekiem kultūras un 

korporatīvo pasākumu organizēšanai

1. Izsludināti vismaz 4 iepirkumi 

2. Noslēgti ne mazāk kā 12 līgumi par inženiertehnisko 

iekārtu apkopi un uzraudzību

3. Noslēgti ne mazāk 12 līgumi par ēkas apsaimniekošanu 

un uzraudzību

4. Samazināts ēkas energopatēriņs par 2% gadā

5. Izpildītas MK noteikumu Nr.668 “Energoefektivitātes 

monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas 

standarta noteikumi” prasības

6. Nodrošināta droša darba vide

7. Nodrošināts 45% - 65%  gaisa mitrums LSO un LMMDV 

telpās

8. Aprīkota Kamerzāle atbilstoši korporatīvā segmenta 

vajadzībām (lāzera projektors, iebūvētais ekrāns, viedā 

tribīne, kamerzāles apgaismojums u.c.)

9. Uzlabots Koncertzāles pakalpojumu piedāvājums, 

palielināti ieņēmumi

10. Virtuves telpu funkcijas maiņa

11. Izpildītas līgumsaistības ar ilgtermiņa nomniekiem - 

LSO, LMMDV, Liepājas teātri, TINTO Liepāja

12 Atbilstoši pieprasījumam noslēgti telpu nomas līgumi un 

sniegti speciālistu (gaismu, skaņu režisori) un citu 

darbinieku kvalitatīvi pakalpojumi

SIA " Lielais Dzintars" 

budžets

497 229 EUR

1.3.3.(4.) Sekmēt pēctecīgas un konkurētspējīgas 

profesionālās kultūrizglītības attīstību Liepājā un 

talantīgu profesionāļu izaugsmi – pilnveidojot 

izglītības kvalitāti un sekmējot nepieciešamos 

ieguldījumus

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" investīciju attīstības stratēģijas un 

infrastruktūras attīstības projekta sagatavošana, SAM 8.1.3. 

finansējuma piesaistei.

nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta 

informācija



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.3.3.(5.) Veicināt jaunu un konkurētspējīgu profesionālās 

vidējās kultūrizglītības iestāžu programmu (tostarp 

starpnozaru) veidošanu atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta 

informācija

1.3.3.(6.) Sagatavot daudzfunkcionālā centra „Lielais Dzintars” 

vidēja termiņa repertuāru, attīstības plānu, stiprinot 

Liepājas profesionālās mākslas konkurētspēju un 

veicinot kultūrtūrismu  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Lielais 

Dzintars"

1. Kultūras pasākumu plānošana, organizēšana un 

realizēšana

2.Augsta līmeņa mākslas pārstāvju, profesionālu kultūras 

darbinieku, radošu speciālistu, mūziķu, mūziķu sastāvu, un 

citu mākslinieku piesaistīšana

3.Sadarbība ar dažādām nacionāla un starptautiska mēroga 

organizācijām, lai organizētu augsta līmeņa kultūras 

pasākumus

1. Mākslinieciskās programmas realizācija – 57 kultūras 

pasākumi:

-        16 izglītības programmas;

-        2 multimediāli uzvedumi;

-        2 deju un teātra izrādes;

-        7 mākslas izstādes;

-        30 dažādu žanru koncerti.

2. Liepājas mākslas forums

3. Koncertcikls “Pasaule Lielajā Dzintarā” – 9 dažādu žanru 

koncerti un dejas izrādes

Pašvaldība;

VKKF finansējums

174 732 EUR 

(pašvaldības)

216 188 EUR (VKKF)

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā 

kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde 1. Turpināt realizēt Liepājas labāko sportistu atbalsta sistēmu, 

nodrošinot gan sportistu sagatavošanās augsta līmeņa 

sacensībām, gan sedzot izdevumus nokļūšanai uz Eiropas un 

Pasaules čempionātiem.                                                                                                                             

2. Atbilstoši Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes un 

Liepājas pilsētas pašvaldības Sporta skolu Nolikumiem, 

labākiem sportistiem tiek nodrošināti finanšu līdzekļi 

ēdināšanas un brīvpusdienu izdevumu segšanai.

nav sniegta informācija Pašvaldība 71500

44402

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)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde, sadarbībā ar 

Liepājas sporta izglītības iestādēm un NVO, risina augsti 

kvalificētu un jaunu sporta treneru piesaisti, neveidojot 

speciālu sistēmu, bet izskatot katru gadījumu atsevišķi.

Piesaistīt pilsētas sporta skolās un klubos nepieciešamus 

kvalificētus trenerus (3-10)

Iestādes budžeta ietvaros Iestādes budžeta 

ietvaros

1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaules un 

Eiropas čempionātos

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Atbalsts Liepājas labāko sportistu dalībai Eiropas un 

Pasaules čempionātos un augsta līmeņa sacensībās.

nav sniegta informācija Pašvaldība  35 000€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "OC Liepāja" 1. Stadions "Daugava" - esošā sacensību tablo nomaiņa                                                                                                                                                      

2. Krēslu nomaiņa skatītāju tribīnes stadionā "Daugava"                                                                                                         

3. Futbola laukuma zālāja, t.sk., drenāžas atjaunošana 

stadionā "Daugava"                                                                     

4. Mākslīgā apgaismojuma uzlabošanas pasākumu veikšana 

stadionā "Daugava"                                            

5. Trenažieru zāles pārbūve un jauna inventāra iegāde 

stadionā "Daugava"                

6. Kanalizācijas/ ūdens sistēmas atjaunošana stadionā 

"Daugava"                                                      7. Jauna žoga 

izbūve stadionā "Raiņa parks"                                                                                                                                                          

8. Jauna žoga izbūve atpūtas kompleksā "Draudzība"                                             

9. Lietus ūdens noteku sistēmas pakāpeniska nomaiņa/ jumta 

remonts 3 (ēkām) atpūtas kompleksā "Draudzība".

1. sacensību tablo (1 gab.)                                  

2. 4000 krēslus stadionā "Daugava" esošajās tribīnēs.                               

3. 1  jauna sistēma, jauns zālajs ~ 7 150 kvm.                                         

4. Lai stadionā "Daugava" būtu iespējams aizvadīt Eiropas 

mēroga sacensības (UEFA, ČL u.c., spēles), nepieciešams 

uzlabot mākslīgo apgaismojumu līdz 1200 - 1400 lux. 

Rezultāts - palielināts mākslīgais apgaismpjums 1400 

Lux.    

5. Trenažieru zāles pārbūve ~ 70m2 platībā (daļa sienu 

demontāža, bojāto sienu un griestu atjaunošana, jaunu 

trenažieru (4 velosipēdi, 2 svaru stieņu komplekti, 

hanteles (dažādi svari), u.c.), atbilstoši izstrādātajai 

specifikai.                              

6. Nepieciešams izbūvēt jaunas komunikācijas, kas 

paātrinātu lietus ūdens savākšanu stadiona teritorijā. 

Papildus jāizbūvē jaunas komunikācijas no stadionā esošās 

ģērbtuves/ administrācijas ēkas, jo projektā 

"Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" 

ģērbtuvju ēkā Liepājā" nav paredzēts izbūvēt 

kanalizācijas/ ūdens sistēmu pilnā apjomā (tiks 

precizēts apjoms). Jaunas kanalizācijas sistēma izbūve - 

~100 m (stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēka - 

kanalizācijas aka, kas atrodas ārpus stadiona teritorijas 

(starp publiskajām WC un kafejnīcu "Medūza").                                       

7. žoga izbūves garums - 334 metri.                 

8. žoga garums - 186 metri.                                         

9.Lietus noteku sistēmas pakāpeniska nomaiņa/ jumta 

remonts 3 ēkām - nodarbību ēkas (~ 630 m2), dzīvojamā 

ēka (~150 m2).

Pašvaldība ~ 20 000                                                                                                

~ 48 000                                                  

~ 104 000 

info tiks precizēta                                 

~45 000                      

~45 000                              

~44 050                                         

~11 000                                                                        

~7740 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

300000                                                                     

10000                                                                                        

15000                                                

35000                                                  

45000       

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sporta pārvalde 1. Tenisa kortu ģērbtuvju ēkas jumta nomaiņa.                                          

2. Liepājas Tenisa sporta skolas vajadzībām iegādāta jauna 

automašīna.                                                                                                          

3. Zirgu salas BMX parka būvprojekta minimālā sastāvā 

izstrādāšana.

nav sniegta informācija Pašvaldība

Amata pienākumu ietvaros

1) 19 250

2) 37 319

Pr_135

Pr_132

Pr_131

Pr_127

Pr_128

Pr_129

Pr_130

Pr_140

3.10.2. Zirgu sala - 

tehn.dok.

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Slēgtās futbola halles izbūve. Izsludināts iepirkums projektēšanai un būvdarbiem.

Uzsākta projektēšana.

1 noslēgts līgums

Valsts, pašvaldība, Latvijas 

Futbola federācija

8 500 000€ 3.14.2. slēgtais 

futbola stadions - 

uzsākta 

tehn.dok.izstrāde



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Slēgto tenisa kortu būvniecība un teritorijas labiekārtošana. Tenisa kortu projektēšana un būvniecība.

1 noslēgts līgums

Valsts, pašvaldība 8 116 231€ 3.13.1. Slēgtie tenisa 

korti un 2.vsk., 

Liedaga 5

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bērnātos, 

2.kārta

1 noslēgts būvdarbu līgums (līguma izpilde) Valsts, pašvaldība, ES  129 733€ Pr_256

1.3.5.(1.) Organizēt plašākai sabiedrībai saistošus seminārus 

par pilsētas kultūrvēsturiskajām vērtībām, stiprinot 

liepājnieku zināšanas par pilsētu un iesaistot 

iedzīvotājus pilsētas popularizēšanā

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

1. Organizēt gidu ekskursijas pa Liepāju, Janv - maijs katru 

svētdienu, jūnijs - augusts katru dienu plkst 14.00. Ekskursiju 

laikā gida pavadībā klātesošie papazīsies ar pilsētas 

arhitektūru, vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu. Ekskursijās 

iekļauto apskates objektu skaitā arī Lielais Dzintars, 

pludmale, Sv Trīsvienības katedrāle, u.c.

nav sniegta informācija Pašvaldības dotācija   300€

1.3.5.(1.) Organizēt plašākai sabiedrībai saistošus seminārus par 

pilsētas kultūrvēsturiskajām vērtībām, stiprinot liepājnieku 

zināšanas par pilsētu un iesaistot iedzīvotājus pilsētas 

popularizēšanā

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

2. Organizēt četras reizes gadā tūrisma uzņēmēju tikšanos, 

iepazīstinot ar Liepājas piedāvājumu un papildinot zināšanas 

par Liepājas vēsturisko attīstību un nākotnes redzējumu. 

nav sniegta informācija Pašvaldības dotācija   500€

1.3.5.(1.) Organizēt plašākai sabiedrībai saistošus seminārus par 

pilsētas kultūrvēsturiskajām vērtībām, stiprinot liepājnieku 

zināšanas par pilsētu un iesaistot iedzīvotājus pilsētas 

popularizēšanā

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

3. Liepājas publisko pasākumu laikā tiks veidots Liepājas 

pilsētas tūrisma stends, lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar 

pilsētas piedāvājumu. Tūrisma materiāli tiek izplatīti pilsētas 

tūrisma uzņēmumos un objektos

nav sniegta informācija Pašvaldības dotācija  3 900€

1.3.5.(2.) Izcelt un popularizēt liepājnieku sasniegumus 

dažādās jomās

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Informēsim Liepājas informācijas kanālos sabiedrību par 

liepājnieku sasniegumiem dažādās jomās. 

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

1.3.5.(3.) Ieinteresēt, iesaistīt bērnus un jauniešus Liepājas 

norisēs, veidojot piederības sajūtu pilsētai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Tiek organizētas Radošuma dienas, iesaistāmies un 

līdzdarbojamies izstādē "Ražots Liepājai", kā arī nodrošinām 

līdzdalību valsts pasākumu norisēs Liepājā.

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

1.3.5.(4.) Uzturēt saikni ar aizbraukušajiem liepājniekiem e-

vidē, informēt par norisēm Liepājā un veicināt 

sadarbošanās iespējas

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Informēsim medijus  un sabiedrību par aktualitātēm Liepājā. nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

1.3.5.(5.) Sniegt efektīvu atbalstu iedzīvotājiem, kuri atgriežas 

un iekļaujas pilsētas dzīvē, īpaši skolēniem izglītības 

iestādēs  

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta 

informācija

1.3.5.(5.) Sniegt efektīvu atbalstu iedzīvotājiem, kuri atgriežas un 

iekļaujas pilsētas dzīvē, īpaši skolēniem izglītības 

iestādēs  

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Sniegta informācija par darba iespējām pilsētā, par skolu un 

pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību, kā arī brīvā laika 

pavadīšanas iespējām Liepājā.

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Pieredzes apmaiņu braucieni skolēniem, studentiem un 

pasniedzējiem.

Valsts valodas apmācību grupas 7.vidusskolā un 

3.pamatskolā.

Valsts valodu apmācības 7.vsk. un 3.psk. Pašvaldība; 

ERASMUS projekti

nav sniegta 

informācija

Rīcībpolitika 1.4. Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem q q q q q q q q

1.4.1.(1.) Stiprināt Liepājas lomu Baltijas jūras reģionā un 

veicināt Liepājas atpazīstamību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Īstenosim mārketinga komunikācijas plānā nodefinētās 

aktivitātes, īpaši izceļot ērto pilsētas sasniedzamību, 

reklamējot pilsētā pieejamās avio iespējas.

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

1.4.1.(10.) Veicināt mūsdienu prasībām atbilstošu pašvaldības 

īpašumu uzskaites informācijas sistēmu, efektīvai un 

uz attīstību vērstai Liepājas pilsētas pašvaldības 

īpašumu pārvaldībai

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašuma jautājumos

Nekustamā īpašuma 

pārvalde

Darbs pastāvīgā režīmā Resursu vadības sistēmas Horizon 

nekustamā īpašuma uzskaites modulī.

Procesā Amata pienākumu ietvaros  - 

1.4.1.(2.) Attīstīt mērķtiecīgu sadarbību ar Liepājas apkārtnes 

pašvaldībām kopīgu jautājumu risināšanā, kā arī 

sadarbību ar citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Juridiskā daļa)

Pēc lēmumu par sadarbības iespējamību pieņemšanas, 

sagatavot sadarbības līgumus vai izvērtēt jau sagatavotu 

līgumu projektus un veikt  nepieciešamās korekcijas tajos.

1 līgums Amata pienākumu ietvaros  - 3.2.1. sadraudzības 

pilsētas - izvērtēt



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču 

uzlabošanu (svešvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)

Pašvaldības Izpilddirektors Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Juridiskā daļa)

1. Sagatavot ikmēneša  informāciju par Saeimā un Ministru 

kabinetā pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un nodrošināt 

minētās informācijas ievietošanu iestādes iekšējā 

informācijas portālā (INTRA).

2.Nodrošināt pārējos kolēģus ar valsts institūciju 

izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem, kas nepieciešami 

ikdienas darbā (piemēram, vēstuļu rakstīšanas vadlīnijas, 

normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata).

1) 12 publikācijas INTRA

2) Pēc nepieciešamības

Amata pienākumu ietvaros  - 

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču 

uzlabošanu (svešvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)

Pašvaldības Izpilddirektors Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Personāldaļa)

Plānots organizēt un apmācīt darbiniekus: Personas datu 

aizsardzība - jaunās regulas prasības.   

Kā arī plānots organizēt darbiniekiem apmācības par veselīgu 

dzīvesveidu. 

90 darbinieki Pašvaldība  15 000€

1.4.1.(4.) Veicināt starpnozaru iestāžu un speciālistu 

sadarbību, efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Juridiskā daļa)

Kopīgi ar Personāla daļu sagatavot amatu aprakstu projektu 

paraugu.

1 paraugs gan iestādēm, gan aģentūrām Amata pienākumu ietvaros  - 1.2.1. komunikācija 

pašvaldībā

1.4.1.(4.) Veicināt starpnozaru iestāžu un speciālistu sadarbību, 

efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Domes 

priekšsēdētāja 

birojs

Domes priekšsēdētāja rīkotas vadības apspriedes, kurās 

piedalās domes priekšsēdētāja vietnieki un pašvaldības 

izpilddirektors

50 sanāksmes Amata pienākumu ietvaros  - 

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Informācijas 

tehnoloģiju daļa)

Koplietošanas e-pastu sistēmas pilnveidošana Precizēta specifikācija, iegāde Elektronisko iepirkumu 

sistēmā, budžetā paredzēti 30000eur

Pašvaldība  21 000€

1.4.1.(6.) Sekmēt iedzīvotāju informētību par e-pakalpojumiem 

un to izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Informācijas 

tehnoloģiju daļa)

Dalība Digitālajā nedēļā. Atkarībā no klientu pieprasījuma Amata pienākumu ietvaros  - 

1.4.1.(7.) Pilnveidot savstarpējo koordināciju pašvaldības, 

valsts iestāžu vidū un pēc iespējas izmantot vienotas 

datu bāzes

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Informācijas 

tehnoloģiju daļa)

1. Sabiedriskā transporta atvieglojumu menedžmenta 

integrācija VPSā (Vienotajā pašvaldību sistēmā).

2. Vienotas lietvedības sistēmas ieviešana visās pašvaldības 

iestādēs

Vienota dokumentu vadības sistēma visā pašvaldībā Pašvaldība  11 000€

1.4.1.(8.) Integrēt “zaļā publiskā iepirkuma” nosacījumus visās 

ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās 

darbībās

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Publisko iepirkumu 

daļa)

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to 

piemērošanas kārtība", nodrošināt zaļā publiskā iepirkuma 

nosacījumu ievērošanu iepirkumiem, kuros tas ir noteikts kā 

obligāts, kā arī izvērtēt iespēju ievērot zaļā publiskā iepirkuma 

kritērijus citos iepirkumos.

Finansiālā izteiksmē sasniegt vismaz 30% no kopējā 

pašvaldības veikto iepirkumu apjoma. Iekļaujot iepirkumu 

dokumentos vides kritērijus un vides aizsardzības prasības, 

tiek izdarīta atzīme Publikāciju vadības sistēmā un Iepirkumu 

žurnālā. 

Vismaz 30% no kopējā pašvaldības veikto iepirkumu 

apjoma

Amata pienākumu ietvaros  - 

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

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Informācijas 

tehnoloģiju daļa)

Turpināt publisko pakalpojumu aprakstu publicēšana 

www.latvija.lv

Pēc pieprasījuma no pakalpojumu īpašniekiem un saskaņā 

ar izmaiņām normatīvajos aktos

Amata pienākumu ietvaros  - 

1.4.2.(1.) Sekmēt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, 

uzņēmēju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā 

un sabiedriskajās diskusijās

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Informēsim sabiedrības pārstāvjus par aktuālajām 

sabiedriskajām apspriešanām.

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

1.4.2.(2.) Veicināt Liepājas pilsētas Domes Trīspusējās 

konsultatīvās padomes darbību, nodrošinot sociālo 

partneru iesaistīšanos pilsētas sociālo un 

ekonomisko jautājumu risināšanā

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Domes 

priekšsēdētāja 

birojs)

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta 

lēmumu Nr.303 "Par komisijām", nav paredzēts veidot 

Liepājas pilsētas domes Trīspusējo konsultatīvo padomi.

nav paredzētu darbību  -  - 

1.4.2.(3.) Veicināt jauniešu līdzdalību pārvaldībā, stiprinot 

saikni ar Liepājas Skolēnu domi un Liepājas 

Universitātes Studentu padomi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Tiek nodrošināts atbalsts skolu pašpārvalžu darbībai, jauniešu 

aktīvai līdzdalībai BJC "Jauniešu mājas " pasākumos, tai 

skaitā jauniešu līdzdalības un pārvaldības procesos.

nav sniegta informācija Pašvaldība nav sniegta 

informācija

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

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Ar jaunās mājas lapas www.liepaja.lv palīdzību tiks sniegta 

koordinēta informācija par aktualitātēm un pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī izveidots vienots iestādēm 

nepieciešamās informācijas atspoguļojums www.liepaja.lv. 

nav sniegta informācija Pašvaldība  35 000€ 1.3.1. caurspīdīgums

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.

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Tiks veikta ikgadējā iedzīvotāju aptauja par pilsētas attīstības 

tendencēm.

1 aptauja Pašvaldība  4 000€ 1.5.2. iedz-u aptauja



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

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.

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Veiksim sabiedriskās domas aptauju. 1 aptauja Pašvaldība  10 000€ 1.5.2. iedz-u aptauja

1.4.2.(6.) Veicināt pensionēto speciālistu un aktīvo iedzīvotāju 

brīvprātīgu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs, 

popularizējot brīvprātīgā darba iniciatīvas

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

1. Brīvprātīgo dienu pasākumi Liepājā. 

2. Brīvprātīgo darba koordinēšana Liepājas pilsētas 

pašvaldības rīkotiem pasākumiem. 

3. NVO projektu konkurss

1. 2 brīvprātīgo dienu pasākumi. 

2. Vismaz 4 pasākumu koordinēšana. 

3. 1 NVO projektu konkurss un 1 NVO sociālās iekļaušanas 

veicināšanas projektu konkurss

pašvaldības budžets  122 000€  -  2.5.1. NVO projektu 

konkurss

Rīcībpolitika 2.1. Videi draudzīga pilsētas apsaimniekošana un dzīvesveids
q q q q q q q q

2.1.1.(1.) Informēt un izglītot Liepājas iedzīvotājus par videi 

draudzīgu, “zaļu” dzīvesveidu un saistību ar vides 

kvalitāti

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Aprīlis - Spodrības mēnesis un Lielā talka.

5.jūnijs - Vides dienas aktivitātes.

Informatīvie materiāli iedzīvotājiem par atbildību pret vidi.

1 talka,                       

1 pasākums,  

1 buklets un   e-vides aplikācija

Pašvaldības budžets  6 000€  - 

2.1.1.(2.) Īstenot videi draudzīgas rīcības kampaņas, iesaistot 

iedzīvotājus un citas mērķa grupas (piemēram, “Diena 

bez auto”, “Energo dienas” u.c.)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

16.-22. septembris - Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumi,  

4.oktobris - Dzīvnieku aizsardzības dienas pasākumi  u.c. 

aktivitātes.

2 pasākumi Pašvaldības budžets  6 000€  - 

2.1.1.(3.) Vides rīcības programmas aktualizēšana un 

īstenošana

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Vides pārskata monitorings ziņojums 1 ziņojums Amata pienākumu ietvaros  -  - 

2.1.2.(1.) Īstenot ilgtspējīgu piekrastes zonas un pludmales 

apsaimniekošanu, nodrošinot vides kvalitāti Liepājas 

jūras piekrastē

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Pludmales inventāra un glābšanas stacijas uzturēšana.

2. Pludmales pieejamības kompleksa uzturēšana peldēšanas 

sezonā (15.05.2018 - 15.09.2018) pie Glābšanas stacijas. 

Iegūti 2 Zilie karogi

2 Glābšanas staciju ikdienas uzturēšana

1 izejas uz pludmali regulāra attīrīšana no smilšu 

sanesumiem Pērkones ielas galā

13 izeju uz pludmali koka laipu ikdienas apsekošana un 

slaucīšana, remonts pēc nepieciešamības, sakārtošana, 

izvietošana peldsezonas sākumā un novākšana tās 

noslēgumā

4 velo novietņu komplektu attīrīšana no smilšu sanesumiem 

un ikdienas uzturēšana

1 pārģērbšanās kameras un dušas uzturēšana Glābšanas 

stacijas teritorijā

40 soliņu izvietošana un uzturēšana liedaga zonā pie 

Glābšanas stacijas

400 m kopgarumā peldēšanas zonas norobežojošo boju 

izvietošana divās peldvietās pie Glābšanas stacijām

21 pārvietojamās tualetes izvietošana un ikdienas 

uzturēšana peldsezona as laikā no Roņu ielas līdz Nūdistu 

pludmalei un novākšana sezonas beigās

1 Pludmales pieejamības kompleksa apsaimniekošana

Pašvaldība.  90 000€

2.1.2.(1.) Īstenot ilgtspējīgu piekrastes zonas un pludmales 

apsaimniekošanu, nodrošinot vides kvalitāti Liepājas 

jūras piekrastē

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Pludmales konteineru izvietošana, izvešana un pludmales 

smilšu mehanizēta tīrīšana. 

2. Jūras izskalojumu izvešana.

3x nedēļā pludmales konteineru izvešana, kā rezultātā tiek 

nodrošināta pastāvīga atkritumu savākšana un sanitāro 

normu prasības

Pašvaldība.  43 500€

2.1.2.(1.) Īstenot ilgtspējīgu piekrastes zonas un pludmales 

apsaimniekošanu, nodrošinot vides kvalitāti Liepājas 

jūras piekrastē

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Tualetes moduļa uzstādīšana pie Z mola.

2. Tehniskā dokumentācija sagatavošana infrastruktūras 

sakārtošanai pie Ziemeļu mola.

1 uzstādīts tualetes modulis

1 izstrādāta tehniskā dokumentācija (Z-mols)

Pašvaldība.  40 500€ 2.1.1. Ziemeļu mols - 

tehn.dok.

2.1.2.(1.) Īstenot ilgtspējīgu piekrastes zonas un pludmales 

apsaimniekošanu, nodrošinot vides kvalitāti Liepājas 

jūras piekrastē

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Glābšanas stacijas Jūrmalas parkā 2 tehniskā apsekošana 

un projektēšana.

2. Glābšanas stacijas ēkas rekonstrukcijas 1.kārta.

1 tehniskās apsekošanas dokumentācija

1 izstrādāta tehniskā dokumentācija

1 kārtas būvdarbi

Pašvaldība.  110 972€

2.1.2.(2.) Apsaimniekot Liepājas ezeru saskaņā ar dabas 

aizsardzības plānu un izstrādāt Tosmares ezera 

dabas aizsardzības plānu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Navigācijas zīmju izvietošana, uzraudzība un kuģu ceļa 

izpļaušana, kā arī vienlaidus pļaušana ezera dienvidu daļā.  

Peldošās laivu piestātnes Ezermalas ielā uzturēšana. 

Ezerkrasta pļavu pļaušana. 

izpļauts laivu ceļš 5 km garumā                   nopļautas 

pļavas ~20 ha

Pašvaldības budžets (Vides 

fonds)

 18 000€ Pr_182

Pr_183

2.1.2.(3.) Izvērtēt laivu novietņu teritorijas pie Liepājas ezera un 

veicināt to sakārtošanu, paplašinot pieeju 

ūdensmalām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Laivu ielaišanas vietas Liepājas ezerā izbūve Ezermalas ielā, 

pirms iebrauktuves uz Zirgu salu.

1 izbūvēta laivu nolaišanas vieta Liepājas ezerā Pašvaldība  35 000€ Pr_182



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā kultūrvēsturiskais 

mantojums  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde 1. Saņemtā līdzfinansējuma par 2015.-2017. gadu izmaksa 

pēc līgumu noslēgšanas un darbu izpildes projekta “Par 

Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras 

pieminekļu saglabāšanai” ietvaros

2. Turpināt darbu pie Vidi degradējošo un cilvēku drošību 

apdraudošo būvju sakārtošanas un atgriešanas ekonomiskajā 

apritē

1. Pēc fakta

2. Pēc fakta

1. Pašvaldības/Privātais

2. Amata pienākumu 

ietvaros

Pēc fakta Nedaudz atbilst 

Pr_168

3.8.1. vēsturisko ēku 

sakārtošana

2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un 

atgriešana ekonomiskajā apritē, tai skaitā 

kultūrvēsturiskais mantojums  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Izstrādāt priekšlikumu pašvaldības vadībai Zemgales ielas 

ēku iekļaušanai ražošanas angāru būvniecībā. 

Izstrādāts vizuālais materiāls Pašvaldība  5 000€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Zirgu salas sanācija projekta "Antropogēnās slodzes 

samazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas 

ezers" Zirgu salā"  

17550 kv.m. skat. rīcību Nr.2.2.4.(2.) skat. rīcību 

Nr.2.2.4.(2.)

 - 

2.1.4.(1.) Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības dzīvojamo fondu, 

tai skaitā veicināt ekonomisku īres dzīvokļu 

piedāvājumu

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Nekustamā īpašuma 

pārvalde

Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana 17 dzīvokļi Pašvaldības  113 740€

2.1.4.(2.) Veicināt investīciju piesaisti kvalitatīva savrupmāju 

rajona attīstībai pilsētā.

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Netiek plānota darbība  -  -  - 3.19.1. privātmāju 

rajons

2.1.4.(3.) Veicināt iedzīvotājus iesaistīties un īstenot 

kvalitatīvus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

iekšpagalmu labiekārtojuma projektos, ņemot vērā 

dažādu grupu intereses un vajadzības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Nekustamā īpašuma 

pārvalde

Līdzfinansēt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanu

1-2 projekti pēc šī brīža piešķirtā finansējuma.

(Līdzfinansējuma summu plānots palielināt, ar budžeta 

grozījumiem)

Pašvaldības 50 000 3.7.1. mikrorajonu 

pagalmu 

labiekārtošana (īpaši 

zaļās zonas )

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Būvvalde Izskatīt un akceptēt būvprojektus

Izsniegt būvatļaujas

Pēc fakta Amata pienākumu ietvaros  - Pr_45

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Dalība mikrorajonu labiekārtošanas programmā, izsludināts 

konkurss.

Konkurss nav noslēdzies  -  - 

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda 

Veidenbauma ielā 2A, Liepājā, energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 241 812€

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Aldaru ielā 8, 

Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 214 580€

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mežu ielā 55, 

Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 260 044€

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Strazdu ielā 

16, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 244 408€

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Atmodas 

bulvārī 8, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 577 221€

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Atmodas 

bulvārī 10A, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 329 498€

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Siena ielā 3, 

Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 246 007€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē 

ielā 56, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 359 944€

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Lielajā ielā 1, 

Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 544 488€

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Roņu ielā 1, 

Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 347 226€

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzērves ielā 

13, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 319 009€

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzintaru 97/99, 

Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 870 836€

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ugāles 11, 

Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Procesā ES finansējums, dzīvokļu 

īpašnieku budžets

 348 476€

2.1.5.(2.) Veicināt dzīvojamo ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanu, īpaši dzīvojamās mājās ar nelielu 

īpašnieku skaitu

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Nekustamā īpašuma 

pārvalde

Energoefektivitātes pasākumu veikšanas daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju līdzfinansēšanā.

"Altum" līdzfinansētais projekts - pieejams arī šāda 

nosacījuma ēkām. Apsaimniekotāji organizē sapulces, bet 

virzība atkarīga no īpašnieku lēmuma.

Rezultāts atkarīgs no ēku īpašnieku lēmuma Pašvaldības, ja to paredzēs 

budžeta grozījumi

50 000

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

1. Turpināt projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana 

pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš", Dzintaru ielā 90, 

Liepājā" īstenošanu (noslēgtā būvdarbu līgumu izpildi);

2. Turpināt projekta "energoefektivitātes paaugstināšana 

stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkā, Liepājā" īstenošanu 

(noslēgtā būvdarbu līgumu izpildi);

3. Iesniegt finansējuma piesaistei projektu 

"Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas 

pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā".

2 būvdarbu līgumu izpilde.

1 iesniegts projekts vērtēšanā.

ES, Valsts, pašvaldība 1.  545 321.46

2. 409 105.08

3. 2 342 308

2.1.5.(4.) Paaugstināt centralizētās siltumapgādes sistēmas 

efektivitāti, izmantojot vietējos energoresursus un 

turpināt siltumtrašu rekonstrukciju

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

enerģija"

Siltumtrašu rekonstrukcijas darbi                                                                                                 

Siltumtrašu rekonstrukcijas darbi ar ES KF līdzekļu piesaisti.

Līguma noslēgšana ar CFLA.

Noslēgts līgums ar CFLA.

Darbi - pēc plānotā grafika.

Uzņēmuma budžets 1 777 625€

2.1.5.(5.) Turpināt realizēt efektīvu apgaismojuma 

infrastruktūras atjaunošanu, īpaši iekšpagalmos un 

pie gājēju pārejām

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Ielu apgaismojuma uzturēšana un remonts nav sniegta informācija Pašvaldība;

Autoceļu fonds

 39 291€ Pr_44

2.1.5.(5.) Turpināt realizēt efektīvu apgaismojuma infrastruktūras 

atjaunošanu, īpaši iekšpagalmos un pie gājēju pārejām

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve Raiņa parkā, 

starp Brīvības un Zemnieku ielām.

2. Ielu apgaismojuma projektēšana un pārbūve Miežu ielā.

3. Apgaismojuma projektēšana un izbūve Priežu ielā 42A, 

42B, 42C, 44A un 44C.

4. Apgaismojuma izbūve Loku ielā.

4 izbūvētas apgaismojuma līnijas. Pašvaldība;

Autoceļu fonds.

 78 379€ Pr_44

2.1.6.(1.) Turpināt atjaunot un modernizēt Liepājas pilsētas 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, nodrošināt pēc 

iespējas visiem pilsētas mājokļiem pieslēgumu 

iespējas centralizētajiem tīkliem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

ūdens"

Turpināt realizēt projektu "Ūdenssaimniecības attīstība 

Liepājā, 6.kārta".

1.būvdarbu līgums Pašvaldība; ESKF 4 016 500€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

2.1.6.(3.) Mazināt krasta erozijas procesus pilsētas ziemeļu 

daļā pie Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

2017.gada 6.oktobrī SAM 5.1.1. tika iesniegts projekta 

iesniegums "Būnas izbūve Baltijas jūrā".

2018.gada 8.februārī tiks noslēgta vienošanās 

Nr.5.1.1.0/17/I/003 ar CFLA par projekta īstenošanu.

Attiecībā uz projekta īstenošanu :

1. Izsludināts iepirkums "Par tiesībām veikt būvdarbus objektā 

"Krasta aizsargbūves- būnas izbūve" (LPP2017/143).

Izsludināšanas datums: 2017.gada 4.decembris.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.01.2018.

Līgums izpildītājs: pilnsabiedrība "LNK Industries" 

(40103554364)

Līgumcena: 4 389 389,00, neskaitot PVN.

2. Izsludināts iepirkums "Būvuzraudzības pakalpojumi 

objektam "Krasta aizsargbūves- būnas izbūve"(LPP2017/167).

Izsludināšanas datums: 2017.gada 11.decembrī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.01.2018.

Līgums izpildītājs: SIA "Isliena V" (50002043631)

Līgumcena: 118 650,00, neskaitot PVN.

3. Izsludināta sarunu procedūra "Autoruzraudzības 

pakalpojumi objektam "Krasta aizsargbūves- būnas izbūve" 

(LPP 2018/21)

Lēmuma pieņemšanas datums: 14.03.2018.

Līgums izpildītājs: SIA "HT-Konsaltings" (40103144165)

Līgumcena: 60 900,00, neskaitot PVN.

Noslēgti 4 līgumi (par projekta īstenošanu, būvdarbu, 

autoruzraudzības, būvuzraudzības līgumi) un uzsākti 

būvdarbi.

Pašvaldības, Valsts, ES 5 499 991€ Pr_181

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus 

ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā 

esošo sistēmu uzturēšana un remonts

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas darbi, t.sk. 

maksājumi SIA "Liepājas ūdens" par kanalizācijas sistēmā 

pārsūknētajiem drenāžas ūdeņiem.

2. Lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas  izbūve Graudu, 

Vītolu, Kr.Valdemāra, Republikas un Ģimnāzijas ielās.

3. Lietus ūdens kanalizācijas projektēšana un izbūve Jūrmalas 

parkā.

4. Sūkņu nomaiņa LŪ pārsūknēšanas stacijās Dzērves ielā 7 

un Cukura ielā 2.

5. Kviešu ielas lietus ūdens novadīšanas sistēmas 

uztvērējaku atjaunošana un pieslēgšana Krūmu ielas LŪ 

kolektoram.

2 jaunu LŪ kanalizācijas kolektoru projektēšana un izbūve

2 LŪ sūkņa nomaiņa

1 LŪ kolektora atjaunošana Kviešu ielā.

Pašvaldība;

Autoceļu fonds.

 525 618€ Pr_46

2.1.6.(5.) Ieviest Liepājā dalīto atkritumu savākšanu, pārstrādi 

un nodrošināt bīstamo sadzīves atkritumu savākšanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas RAS" Sagatavot pieteikumu ES KF līdzfinansējumam - 5.2.1. 

specifiskais atbalsta mērķis “Veicināt dažāda veida atkritumu 

atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. 

pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 3. atlases kārta 

“Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”; 

pie pozitīva CFLA vērtējuma uzsākt projekta ieviešanu. 

Adrese Poligons 'Ķīvītes" Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā

230 dalītas atkritumu vākšanas punkti;    

2 laukumi      

ES KF, privātais 6 997 500€ Pr_2

2.1.6.(6.) Izveidot atbilstošu infrastruktūru mājas (istabas) 

dzīvnieku labturībai pilsētā (pastaigu laukumi, 

dzīvnieku patversme un tml.)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Dzīvnieku apbedīšanas pakalpojumu nodrošināšanas iespēju 

izvērtēšana 

1 izvērtējums Amata pienākumu ietvaros  - 

2.1.6.(6.) Izveidot atbilstošu infrastruktūru mājas (istabas) dzīvnieku 

labturībai pilsētā (pastaigu laukumi, dzīvnieku patversme 

un tml.)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Lai nodrošinātu dzīvnieku labturību Liepājā, ir izveidota 

dzīvnieku patversme.

Patversmē ir izveidota atsevišķa kaķu un atsevišķa suņu 

uzturēšanās vietas.

2018.gadā plānots uzņemt 170 kaķus un no tiem tiek plānots 

nodot adopcijai 80 kaķus.

Attiecīgi suņus plānots uzņemt 85, no tiem 58 tiek plānoti 

nodot adopcijai.

Uzņemti kaķi - 170,

adoptēti - 80 kaķi.

Uzņemti suņi - 85, adoptēti- 58 suņi

Pašvaldības

Vides fonds

ziedojumi

 13 709€

2.1.6.(7.) Izstrādāt labiekārtojuma projektus pilsētas kapsētu 

teritorijām un īstenot kapsētu teritoriju inventarizāciju

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Kapsētu pārvalde Kapsētu labiekārtojums tiek realizēts ikgadējā 

apsaimniekošanas budžeta ietvaros.

1. Līvas kapsētas žogs Klaipēdas un Kandavas ielu posmos 

99m.

2. Vecās kapsētas žogs O. Kalpaka ielas posmā 50m.

3. Līvas kapsētas biroja ēkas fasādes apdare Cenkones 

iela 18/20.

4. Vecās kapsētas labiekārtošanas darbi Kaiju ielā.

5. Līvas kapsētas Ēbreju sektora žoga remonts Klaipēdas 

ielas posmā.

Pašvaldība;

maksas pakalpojumi

 61 426€ Pr_35

Pr_99

Pr_214

Pr_42

Pr_43

2.1.6.(7.) Izstrādāt labiekārtojuma projektus pilsētas kapsētu 

teritorijām un īstenot kapsētu teritoriju inventarizāciju

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Kapsētu pārvalde Inventarizācijai līdzekļi nav paredzēti (daļēja inventarizācija 

tiek veikta ar digitalizācijas palīdzību).Klaipēdas iela 83, 

Vecliepāja, Liepāja 

Centrālas kapsētas topogrāfiskie uzmērījumi 17 ha apmērā Pašvaldība  7 900€ Pr_35



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju 

pilsētā, rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Luksoforu rekonstrukcija, tehnoloģiskās iekārtas.

2. Luksoforu un ceļa zīmju uzturēšana, ceļa horizontālo 

marķējumu krāsošana.

3. Ziemas dienests.

4. Ātrumvaļņu izveidošana.  

5. Stārķu, Miežu un Ventspils ielas krustojuma pārbūve. 

6. Atsevišķu ietvju posmu atjaunošana - Autoru ielā, posmā no 

Lāčplēša līdz T.Breikša ielai, Mežu ielā 29, Jelgavas ielā, 

posmā no Rīgas līdz Jelgavas ielai, Lāčplēša ielā, posmā 

starp Tirgus un Autoru ielām. 

7. Regulējamas gājēju pārejas izbūve Brīvības ielas 

krustojumā ar Slimnīcas ielu.

8 Gājēju pārejas izbūve Ūliha - Klaipēdas ielu krustojumā.

9. Gājēju pārejas izbūve pie Valsts tehnikuma Ventspils ielā. 

10. Gājēju pārejas izbūve Klaipēdas un Jūrmalas ielas 

krustojumā. 

11. Trīs gājēju pāreju izbūve Atmodas bulvārī. 

12. Gājēju pārejas izbūve Ezera ielā pie Pļavu ielas. 

13. Gājēju pārejas ierīkošana Siļķu ielā pie krustojuma ar 

Ziedu ielu. 

14. Ielu brauktuvju ar cieto segumu (asfalts, bruģis) ikdienas 

kopšanas pakalpojumi un sabiedriskā transporta pieturvietu 

uzturēšana.

4 ietvju posmu atjaunošana.

1 krustojuma pārbūve.

9 gājēju pāreju izbūve.

3 ātrumvaļņu uzstādīšana.

Pašvaldība; 

Autoceļu fonds;

Ostas nodeva.

2 098 889€

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Juridiskā daļa)

Izstrādāt saistošos noteikumus  par speciāli pasažieru 

pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti 

komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumus 

1 saistošie noteikumi Amata pienākumu ietvaros  - 

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu 

pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un 

pašvaldības institūcijās

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Projekta “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa 

pārbūve Liepājā” īstenošana.

Rekonstruēja tramvaja līnija, posmā no tramvaja tilta līdz 

Graudu ielai

Pašvaldība, ES 6 500 000€ Pr_146

Pr_156

1.16.1. jauni 

tramvaju vagoni

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības 

institūcijās

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Pašvaldības 

aģentūra "Liepāja 

sabiedriskais 

transports"

Nav plānots 2018.gadā  -  -  - 

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.)

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Velonovietņu uzstādīšana.

2. Veloceliņu uzturēšana.

50 velonovietņu uzstādīšana pie skolām un sabiedriskām 

iestādēm

Pašvaldība  12 000€

2.1.7.(4.) Turpināt uzlabot sabiedriskā transporta kustību, tai 

skaitā ieviest efektīvu pasažieru uzskaites sistēmu

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Pašvaldības 

aģentūra "Liepāja 

sabiedriskais 

transports"

1. Kontroles dienesta darba modernizēšana. 

2. Maršruta tīkla optimizēšana.

3. Elektronisko norēķinu sistēmas ieviešanas risinājumi 

1. Darba apstākļu uzlabošana 13 kontroles dienesta 

darbiniekiem;

2. Maršrutu tīklā veikto km skaita samazinājums par 207 

973km gadā ; 

3. Viena elektronisko norēķinu sistēma

Pašvaldības budžets, 

maksas pakalpojumi

7 377 134€ 1.15.1. elektroniskās 

uzskaites un 

maksājumu sistēma - 

izpēte

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, 

apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Asfalta segumu bedrīšu remonts.

2. Grants segumu ielu uzturēšana un asfaltēšana.

3. Bruģa segumu ielu uzturēšana un pārbruģēšana.

4. Videonovērošanas sistēmas uzturēšana.

5. Esošo videonovērošanas kameru nomaiņa un jaunu 

videonovērošanas kameru uzstādīšana.

6. Pašvaldībai piederošo iekškvartālu ielu brauktuvju 

atjaunošana, piebraucamo ceļu izbūve (Atmodas 11 un 

Atmodas 13)

7. Grants ielu asfaltēšana (Ezera ielas posma no Siena tirgus 

līdz Pļavu ielai pārbruģēšana. Stārķu, Miežu, Ventspils ielu 

krustojuma pārbūve)

30 tūkst.kv.m

33 km 

22 km 

4 esošas kameras 

4 jaunas kameras 

13 iekškvartālu ielu brauktuvju atjaunošana 2,25 km 

garumā. 

2 piebraucamie ceļi

3 grants ielu posmu asfaltēšana.

Pašvaldība; 

Autoceļu fonfs;

Ostas nodeva.

1 898 984€ 3.12.3. grantētās un 

bruģētās ielas

2.1.7.(6.) Turpināt izstrādāt efektīvākos risinājumus 

transportlīdzekļu novietošanai pilsētas centra daļā un 

pie nozīmīgākajiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

2017.gadā notika būvdarbi objektos, kuru īstenošanas 

rezultātā tiks izbūvētas jaunas autostāvvietas pilsētā:

1. projekts "Vieglatlētikas manēžas būvniecība pie Liepājas 

5.vidusskolas kā skolas sporta bāze izglītības programmas 

realizācijai"; 

2. projekts "“Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā”.

2 būvdarbu līgumi Pašvaldības, valsts, ES nav sniegta 

informācija

2.1.7.(6.) Turpināt izstrādāt efektīvākos risinājumus 

transportlīdzekļu novietošanai pilsētas centra daļā un pie 

nozīmīgākajiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA “Liepājas 

autostāvieta”

Veikts izvērtējums par maksas autostāvvietu izvietojumu 

pilsētā un noteikumu sistēmu

1 izvērtējums Amata pienākumu ietvaros  - 2.11.1. maksas 

autostāvvietas - 

izvērtējums

2.1.7.(7.) Turpināt ieviest pilsētvidē un sabiedriski nozīmīgos 

objektos universālā dizaina  (vides pieejamības) 

principus, kura risinājumos ņemtas vērā visu lietotāju 

vajadzības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Izpētes veikšana un rīcības plānu sagatavošana pa gadiem 

par vides pieejamību pašvaldības iestādēs un publiskajās 

telpās

Tika pieprasīts finansējums 2018. gadā, bet tas netika 

piešķirts

1 sagatavots rīcību plāns  -  - 3.1.1. vides 

pieejamība - izpēte



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

2.1.8.(1.) Regulāri aktualizēt un papildināt informatīvās norādes 

pilsētvidē un informāciju pie konkrētiem tūrisma 

objektiem pilsētā

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

1. Sadarbībā ar SIA "Komunālā pārvalde" izvietot pilsētvidē 

tūrisma norādes.

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

2.1.8.(1.) Regulāri aktualizēt un papildināt informatīvās norādes 

pilsētvidē un informāciju pie konkrētiem tūrisma objektiem 

pilsētā

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

2. Veikt zīmju inventarizāciju pēc aktīvās tūrisma sezonas, 

sastādīt sarakstu ar tūrisma objektiem, pie kuriem būtu 

nepieciešami plašāki apraksti. 

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

2.1.8.(2.) Nodrošināt tūrisma informācijas biroja darbību, 

uzlabot aprīkojumu, izveidot preču un pakalpojumu 

klāstu, lai celtu tūristu apkalpošanas kvalitāti

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

1. LRTIB darbības nodrošināšana, regulāri apkopot statistiku 

par tūrisma jomas attīstību. 

Apkopoti statistiskie rādītāji par tūrisma apmeklējumu Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija

Kapitāldaļu turētāju dotācija

93124 (algu budž.)

28399 (nodokļos)

25806 (admin. izd.)

2.1.8.(2.) Nodrošināt tūrisma informācijas biroja darbību, uzlabot 

aprīkojumu, izveidot preču un pakalpojumu klāstu, lai 

celtu tūristu apkalpošanas kvalitāti

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

2. Pielāgot telpas biroja darbības paplašināšanai Pielāgots birojs ar divām darba stacijām, pārkārtota klientu 

uzņemšanas telpa, pielāgotas mēbeles. 

Amata pienākuma ietvaros  - 

2.1.8.(2.) Nodrošināt tūrisma informācijas biroja darbību, uzlabot 

aprīkojumu, izveidot preču un pakalpojumu klāstu, lai 

celtu tūristu apkalpošanas kvalitāti

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

3. Turpināt izvērtēt preču un pakalpojumu klāstu, lai tas būtu 

atbilstošs un aktuāls 2018. gada sezonai un viesu 

vajadzībām, tajā pašā laikā lai nepārklātos ar cita uzņēmēja 

sortimentu

Izveidots preču katalogs, kurš pieejams arī pilsētas tūrisma 

uzņēmējiem

Amata pienākuma ietvaros  - 

2.1.8.(2.) Nodrošināt tūrisma informācijas biroja darbību, uzlabot 

aprīkojumu, izveidot preču un pakalpojumu klāstu, lai 

celtu tūristu apkalpošanas kvalitāti

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

4. Sadarboties ar viesnīcām un Liepājas galvenajiem tūrisma  

uzņēmumiem (t.sk. Lielo Dzintaru) par darbinieku apmācību 

sniegt klientiem tūrisma informāciju par pilsētu un apkārtni

2 pasākumi Liepājas viesmīlības sektora darbiniekiem par 

tūrisma iespējām Liepājā

Amata pienākuma ietvaros  - 

2.1.8.(2.) Nodrošināt tūrisma informācijas biroja darbību, uzlabot 

aprīkojumu, izveidot preču un pakalpojumu klāstu, lai 

celtu tūristu apkalpošanas kvalitāti

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

5. . Klientu apkalpošanas speciālisti tiks sūtīti uz darba 

kvalitātes uzlabošanas kursiem. Izstrādāta programma 

vasaras darbinieku apmācībai. 

Vasaras darbinieku apmācības programma, 2 izglītojoši 

kursi katram darbiniekam. 

Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija

Kapitāldaļu turētāju dotācija

 1 000€

2.1.8.(2.) Nodrošināt tūrisma informācijas biroja darbību, uzlabot 

aprīkojumu, izveidot preču un pakalpojumu klāstu, lai 

celtu tūristu apkalpošanas kvalitāti

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

6. Apkopot statistiku par iepriekšējo periodu. Apkopota tūrisma statistika par 2018. gadu Amata pienākuma ietvaros  - 

2.1.8.(3.) Pilnveidot publisko infrastruktūru (soliņi, atkritumu 

urnas, tualetes u.c.) pilsētvidē un pie populārākajiem 

tūrisma objektiem

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana Jūrmalas parkā 

"Akmens grupā".

2. Atpūtas vietu pilsētas mežu teritorijā solu un galdu 

uzstādīšana.

3. Publiski pieejamo atpūtas un piemiņas vietu infrastruktūras 

uzlabošana.

4. Jaunu piemiņas vietu, vai apskates objektu izveide.

5. Brīvības cīņu piemiņas vietu sakārtošana 14.novembra 

bulvārī un infrastruktūras sakārtošana pie Karostas cietuma.

6. tēlu izgatavošana un uzstādīšana Lāčplēša kara ordeņa 

kavalieru piemiņai.

7. Tēlnieka K.Zāles pieminekļa iegāde un uzstādīšana.

10 soliņu nomainīšana

2 galdu ar soliem uzstādīšana.

1 Labiekārtojums ap Karoga mastu J.Čakstes laukumā 

(Latvijas simtgades svinībām).

1 Bērnu rotaļu laukuma izbūve.

1 BMX treilera parka projektēšana.

2 Brīvības cīņu piemiņas vietu sakārtošana.

1 tēlu izgatavošana un uzstādīšana.

1 pieminekļa iegāde un uzstādīšana.

Pašvaldība  242 801€ 3.5.1. bērnu rotaļu 

laukumi

2.1.8.(3.) Pilnveidot publisko infrastruktūru (soliņi, atkritumu urnas, 

tualetes u.c.) pilsētvidē un pie populārākajiem tūrisma 

objektiem

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Veikt tūrisma pakalpojumu un inventarizāciju, kā arī sastādīt 

sarakstu par tūrisma vides priekšlikumiem prioritārā secībā. 

Darboties un sastādīt plānu atbilstoši tūrisma attīstības 

redzējumam pilsētā. 

Veikta tūrisma inventarizācija ar konkrētiem ieteikumiem. Pašvaldības dotācija  4 200€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko 

teritoriju un zaļumsaimniecības regulāru 

apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Pilsētas parku, laukumu un skvēru ikdienas uzturēšana, 

apzaļumošana.

2. Publisko apstādījumu ierīkošana un apsaimniekošana, 

atbilstoši apstiprinātajai Liepājas pilsētas apstādījumu 

koncepcijai.

3. Puķu podu, puķu kastu uz barjerām un vides objektu - 

Taurenis, Gliemezis un Bruņurupucis uzturēšana.4. Mežu 

uzturēšana un apsaimniekošana.

5. Vides reklāmas stendu uzturēšana un reklāmu izvietošana 

Liepājas pilsētā.

6. Sabiedrisko tualešu uzturēšana un remonta darbi.

7. Strūklaku uzturēšana.

8. Bērnu rotaļu laukumu uzturēšana un remonts.

9. Vides objektu uzturēšana un remonts (Spoku koks, 

Liepājas himnas elementi, mūziķu slavas aleja, bungas u.c.).

10. Tūrisma zīmju uzturēšana.

11. Komunālo, izklaides un vides objektu uzturēšana un 

remonts.

97 stabos stiprināmi puķu podi. 

108 puķu kastes uz barjerām. 

3 vides objekti.

14 Vides reklāmas stendi.

9 stacionārās sabiedriskās tualetes.

5 strūklakas.

17 bērnu rotaļu laukumi.

13  vingrošanas laukumi.

5 vides objektu grupas.

Pašvaldība 1 502 454€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Veikt tūrisma pakalpojumu inventarizāciju, kā arī sastādīt 

sarakstu par tūrisma vides priekšlikumiem prioritārā secībā. 

Darboties un sastādīt plānu atbilstoši tūrisma attīstības 

redzējumam pilsētā.

1 inventarizācija

Priekšlikumu saraksts prioritārā secībā

Pašvaldība skat.2.1.8.(3.)

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu 

drošības veicināšanai pilsētvidē

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Pašvaldības policija Veikti izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem un bērniem (Jelgavas 

48, pludmale, mediji, izglītības iestādes)

Regulāras informatīvas un izglītojošas preses relīzes, 

informatīvie materiāli iedzīvotājiem un tūristiem (projekts 

LatLit - tiks slēgts līgums)

Pašvaldība, ES-LatLit nav sniegta 

informācija

Pr_102

2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot inventāru un aprīkojumu Liepājas 

pilsētas Pašvaldības policijā

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Pašvaldības policija Aprīkojuma un inventāra pilnveidošana Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā (Jelgavas 48, pludmale)

3 operatīvo transportlīdzekļu iegāde.

Videonovērošanas sistēmas atjaunošana Jelgavas 48. 

Elektrošoka ierīču iegāde (Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 

programma 2014. – 2020.gadam - tiks slēgts līgums).

Ķermeņa videokameru iegāde (Interreg V-A Latvijas – 

Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam - tiks slēgts 

līgums)

Pašvaldība, ES-LatLit  141 092€ Pr_104, Pr_105, 

Pr_107

2.1.9.(3.) Regulāri organizēt darbinieku profesionālo 

pilnveidošanu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Pašvaldības policija Veiktas apmācības šaušanā un profesionālajā jomā (Jelgavas 

48)

Apmācīti speciālisti šaušanā, psiholoģijā, profesionālajā 

jomā, u.c.

Pašvaldība, ES-LatLit  2 420€ Pr_106

q q q q q q q

2.2.1.(1.) Saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas 

kultūrvēsturisko vidi un veicināt tās 

sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Veikt torņa izbūves un uzstādīšanas, tehnikas iegādes un 

projekciju satura izstrādes iepirkumus projektā "Jūrniecības 

muzeja ekspozīcijas izveide" Muitas ielā.

noslēgti 2 līgumi EJZF 

Pašvaldība

 300 000€ Pr_245

2.2.1.(1.) Saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas kultūrvēsturisko 

vidi un veicināt tās sociālekonomiskā potenciāla 

izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

1. Sadarbībā ar Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga daļu rīkota lokāla un nacionāla mēroga reklāmas 

kampaņa pilsētas un tās tūrisma piedāvājuma 

popularizēšanai. Tūrisma informācijas birojs piedalīsies 

starptautiskās tūrisma izstādēs Latvijas nacionālā stenda 

ietvaros un veidos Liepājas stendu, lai popularizētu Liepājas 

kultūrvēsturisko vidi 

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa

8 Starptautiskas izstādes

3 Liepājas starptautiskās prezentācijas

10 žurnālistu vizītes Liepājā

3 Tūroperatoru vizītes Liepājā

4 Liepājas prezentācijas Latvijā

Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija

Kapitāldaļu turētāju dotācija

82505 (reklāmas 

kampaņa)

17214 (dalība 

izstādēs un 

prezentācijās ārpus 

Latvijas)

16000 (žurnālistu 

vizītes)

2.2.1.(1.) Saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas kultūrvēsturisko 

vidi un veicināt tās sociālekonomiskā potenciāla 

izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

2. Tiks turpinātas iesāktās sadarbības ar Liepājas tūrisma 

uzņēmējiem, kā arī interesentiem, kas izteikuši vēlmi 

paplašināt tūrisma produktu piedāvājumu. 

sadarbība ar 139 uzņēmumiem Amata pienākumu ietvaros  - 

2.2.1.(1.) Saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas kultūrvēsturisko 

vidi un veicināt tās sociālekonomiskā potenciāla 

izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

3. Tiks veidoti tūrisma ceļveži, pilsētas pastaigu un velo 

braucēju kartes, un citi materiāli (finansējums - drukas 

darbiem).

1 tūrisma ceļvedis

Pastaigu un velobraucēju kartes

Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija

Kapitāldaļu turētāju dotācija

 50 863€ 3.11.1. tūrisma 

objektu Karostā - 

Jūras virsnieku 

saieta nams

Rīcībpolitika 2.2. Liepājas iedzīvotājiem un viesiem pievilcīgas un publiskas infrastruktūras attīstība



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

2.2.1.(2.) Rekonstruēt Liepājas atpazīstamības objektus un 

veicināt jaunu kultūras un tūrisma objektu būvniecību

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

2017.gada 13.oktobrī SAM 5.5.1. tika iesniegts projekta 

iesniegums “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri 

gadsimtiem”, kura ietvaros tiks veikta: 

1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas 

pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijas daļas - dzīvojamās 

ēkas/ viesnīcas (Madam Hoijeres viesnīca) restaurācija un 

pārbūve un "Kungu kvartāls" pagalma teritorijas 

labiekārtojuma atjaunošana;

2. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas 

pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijas daļas - Koncerdārza 

“Pūt, vējiņi!” pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana.

Attiecībā uz projekta īstenošanu ir paveikts:

1. Izsludināts iepirkums "Hoijeres kundzes viesnīcas 

restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, 

Liepājā" (LPP 2017/142)

Izsludināšanas datums: 31.10.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:31.01.2018.

Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2018. (pabeigts bez 

rezultāta)

Atkārtoti izsludināts iepirkums "Hoijeres kundzes viesnīcas 

restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, 

Liepājā"(LPP 2018/45)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:28.03.2018.

2. Izsludināts iepirkums "Būvuzraudzības pakalpojumi 

objektam “Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve 

par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā”" (LPP 2017/156)

Izsludināšanas datums: 15.11.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.12.2017.

1 noslēgts būvdarbu līgums

1 noslēgts autoruzraudzības līgums

1 noslēgts būvuzraudzības līgums

(objektam "Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un 

pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā")

1 noslēgts līgums par projekta īstenošanu

Pašvaldības, Valsts, ES 3 394 476€ Pr_235 3.16.1. "Pūt, vējiņi!";

3.18.1. interjera 

muzejs

2.2.1.(2.) Rekonstruēt Liepājas atpazīstamības objektus un veicināt 

jaunu kultūras un tūrisma objektu būvniecību

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

2017.gada 13.oktobrī SAM 5.5.1. tika iesniegts projekta 

iesniegums “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri 

gadsimtiem”, kura ietvaros tiks veikta: 

1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas 

pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijas daļas - dzīvojamās 

ēkas/ viesnīcas (Madam Hoijeres viesnīca) restaurācija un 

pārbūve un "Kungu kvartāls" pagalma teritorijas 

labiekārtojuma atjaunošana;

2. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas 

pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijas daļas - 

Koncerdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve un pieguļošās 

teritorijas labiekārtošana.

Attiecībā uz projekta īstenošanu ir paveikts:

1. Izsludināts iepirkums "Par būvprojekta izstrādi un 

autoruzraudzību objektam “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve 

Peldu ielā 57, Liepājā”" (LPP 2017/152).

Izsludināšanas datums: 16.11. 2017

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:10.01.2018.

Līguma izpildītāji: SIA "Livland Group” (40103754794).

Līgumcena: EUR 89 000, neskaitot PVN.

Lēmuma datums: 07.02.2018.

1 noslēgts projektēšanas līgums Pašvaldība  107 690€ Pr_235 3.16.1. "Pūt, 

vējiņi!""3.16.1. ""Pūt, 

vējiņi!"";

3.18.1. interjera 

muzejs"

2.2.1.(3.) Veicināt Liepājas viesiem un iedzīvotājiem saistošas 

pilsētvides attīstību, paplašinot tūrisma 

infrastruktūras un produktu piedāvājumu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Veikt tūrisma pakalpojumu un inventarizāciju, kā arī sastādīt 

sarakstu par tūrisma vides priekšlikumiem prioritārā secībā. 

Darboties un sastādīt plānu atbilstoši tūrisma attīstības 

redzējumam pilsētā. 

Veikta tūrisma inventarizācija Pašvaldības dotācija skat.2.1.8.(3.) 3.11.2. tūrisma 

objektu Karostā -

Patriotiskā tūrisma 

koncepcija

2.2.2.(1.) Secīgi īstenot Liepājas pludmales un tai piegulošo 

teritoriju vienota dizaina labiekārtojumu, saskaņā ar 

Liepājas pilsētas pludmales tematisko plānojumu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Pludmales tematiskā plānojuma labiekārtojuma elementu 

ieviešana (norāžu zīmes) Latvijas - Igaunijas programmas 

projekta "Jūrtaka" ietvaros 

9 informācijas zīmes

3 stendi

Kurzemes plānošanas 

reģions (ERAF)

 11 979€ Pr_159

2.2.2.(2.) Nodrošināt ikgadēju Zilā karoga statusu pilsētas 

peldvietām, apliecinot peldvietu atbilstību 

starptautiskiem kvalitātes un drošības kritērijiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Zilā karoga atbilstības kritēriju nodrošināšana visām 

oficiālajām peldvietām Pie stadiona, dienvidrietumu un 

Beberliņi. 

3 Zilie karogi Pašvaldības budžets (Vides 

fonds)

 6 000€ Pr_159

2.2.3.(1.) Uzlabot ūdensmalu pieejamību, labiekārtojot pilsētas 

kanālmalas, ezermalas saskaņā ar Liepājas pilsētas 

teritorijas plānojumu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

SAM 5.6.2. ietvaros iesniegts projekta iesniegums "Degradēto 

teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā", 

kas paredz arī Liepājas ezera krastmalas nostiprināšanas 

darbus.

Vecās ostmalas krasta daļas nostiprināšana 750 metru 

garumā.

Pašvaldība, Valsts, ES 2 217 530€

2.2.3.(2.) Veicināt atpūtas iespējas ūdensmalās, paplašinot 

rekreācijas iespējas pilsētvidē

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Veikt tūrisma pakalpojumu un inventarizāciju, kā arī sastādīt 

sarakstu par tūrisma vides priekšlikumiem prioritārā secībā. 

Darboties un sastādīt plānu atbilstoši tūrisma attīstības 

redzējumam pilsētā. 

Veikta tūrisma jomas inventarizācija Pašvaldības dotācija skat 2.1.8.(3.)



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Pabeigt projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas osta” īstenošanu. Būvdarbus plānots 

pabeigt un objektu kopumā pieņemt ekspluatācijā 2018.gada 

maija beigās, jūnija sākumā.

1 būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā akts Pašvaldība, Valsts, ES  746 422€

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to 

izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Pludmales tematiskais plānojums 

1. Darba uzdevumu izstrāde pludmales labiekārtojuma 

tehniskajiem projektiem Peldu un Jūrmalas ielas izejām uz 

jūru atbilstoši Pludmales tematiskajam plānojumam (tiks 

uzsākts pēc IVN procedūras noslēgšanās). 

2. Priekšlikuma sagatavošana pludmales un piejūras 

teritorijas norāžu nomaiņai un uzstādīšanai atbilstoši 

Pludmales tematiskajam plānojumam.

3. Nepieciešamo norādījumu sniegšana Roņu ielas izbūvei 

kāpu zonā atbilstoši Pludmales tematiskajam plānojumam.

2018.gadā nepieciešama Pludmales tematiskā plānojuma 

tehnisko projektu izstrāde, atbilstoši pludmales zonu prioritāšu 

kompozīcijai. Nepieciešams paredzēt attiecīgo finansējumu 

tehnisko projektu izstrādei PI "Komunālā pārvalde" budžetā.    

2 darba uzdevumu izstrāde

1 priekšlikuma sagatavošana

Nosacījumu sniegšana 1 būvprojektam

Amata pienākumu ietvaros  - Pr_16

Pr_159

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Porziņģa laukums Ventspils ielas parkā

Būvvaldes kompetencē - izskatīt un akceptēt būvprojektu, 

izsniegt būvatļauju, ja pašvaldība tādu iesniegs.

2018.gadā nepieciešams paredzēt PI "Komunālā pārvalde" 

budžetā finanšu līdzekļus akceptēto projektu būvniecībai. 

Papildus nepieciešams izstrādāt apzaļumošanas plānu ap 

jaunizveidoto basketbola laukumu, kas nav paredzēts 

iepriekšminētajos projektos.

1 izsniegta būvatļauja Amata pienākumu ietvaros - Pr_184

Pr_57

3.6.1. sporta laukumi

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde K.Zāles skvērs

Informēt Izpilddirekciju par būvprojekta izstrādes 

nepieciešamību. Sniegt norādījumus jauna tehniskā projektā 

izstrādei, uzraudzīt tā izstrādi, izskatīt un akceptēt 

būvprojektu, izsniegt būvatļauju.

Teritorijas labiekārtošana (Kārļa Zāles pieminekļa 

uzstādīšanai) VECAJĀ OSTMALĀ 30. Izstrādāts tehniskais 

projekts, kas Būvvaldē akceptēts 2014.gada 25.aprīlī. Šobrīd 

projektam beidzies akcepta termiņš. 

2018.gadā PI "Komunālā pārvalde" jāparedz līdzekļi projekta 

aktualizēšanai un iesniegšanai Būvvaldē Būvatļaujas 

saņemšanai.

Būvdarbi - atbilstoši ES finansējuma vai pašvaldības budžeta 

iespējām.

1 būvprojekts Amata pienākumu ietvaros  - Pr_168

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Raiņa parks

Būvprojekta izskatīšana un akceptēšana, būvatļaujas 

izsniegšana, ja pašvaldība iesniegs būvprojektu.

2010.gada 22.decembrī Būvvalde ir akceptējusi projektu 

"RAIŅA PARKA rekonstrukcija BRĪVĪBAS IELĀ 18/24un 

BRĪVĪBAS IELĀ 30/40"

2018.gadā PI "Komunālā pārvalde" jāparedz līdzekļi projekta 

aktualizēšanai un iesniegšanai Būvvaldē Būvatļaujas 

saņemšanai.

Būvdarbi - atbilstoši ES finansējuma vai pašvaldības budžeta 

iespējām.

1 būvprojekts (stadija jāskatās pēc fakta) Amata pienākumu ietvaros  - Pr_184

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Ventspils ielas parks

Būvvalde: būvprojekta izskatīšana un akceptēšana, 

būvatļaujas izsniegšana, ja pašvaldība iesniegs būvprojektu.

2010.gadā 15.oktobrī Būvvalde akceptējusi projektu "Parka 

rekonstrukcija VENTSPILS IELĀ 15/27".

2018.gadā PI "Komunālā pārvalde" jāparedz līdzekļi projekta 

aktualizēšanai un iesniegšanai Būvvaldē Būvatļaujas 

saņemšanai.

Būvdarbi - atbilstoši ES finansējuma vai pašvaldības budžeta 

iespējām.

1 būvprojekts (stadija jāskatās pēc fakta) Amata pienākumu ietvaros  - Pr_184

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Autostāvlaukuma izbūve Baznīcas ielā 7/9

Izsniegt būvatļauju, ja tiks uzsākta projekta realizācija un 

būvdarbi atbilstoši ES finansējumu vai pašvaldības budžeta 

iespējām.

1 būvatļaujas izsniegšana Amata pienākumu ietvaros  - Pr_150



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Berči skvērs

Izsniegt būvatļauju.

2016.gadā Būvvalde organizēja Berči skvēra Metu konkursu. 

2017.gadā PI "Komunālā pārvalde" ir pasūtījusi Tehniskā 

projekta izstrādi. 

2018.gadā - Būvdarbi - atbilstoši ES finansējuma vai 

pašvaldības budžeta iespējām.

1 būvatļaujas izsniegšana Amata pienākumu ietvaros  - Pr_184

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Publisko apstādījumu pilnveidošana

Līdzdalība apstādījumu koncepcijas ieviešanā.

2018.gadā notiks pilsētas apstādījumu kopšana un 

pilnveidošana atbilstoši apstiprinātajai Liepājas pilsētas 

apstādījumu koncepcijai 2016.-2019.gadam. 

2018.gadā PI "Komunālā pārvalde" jāparedz līdzekļi atbilstoši 

koncepcijā piedāvātajam kopšanas un pilnveidošanas 

plānam.

Atbilstoši Liepājas pilsētas apstādījumu koncepcijai 2016.-

2019. gadam

Amata pienākumu ietvaros  - Pr_184

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Līdzfinansējums basketbola laukuma izbūvei.

2. Berčī skvēra labiekārtojums Republikas ielā 2; 6, un 

Kr.Valdemāra ielā 6.

1 izbūvēts basketbola laukums.

1 akceptēts tehniskais projekts.

Pašvaldība  140 880€ 3.6.1. sporta laukumi

2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens 

tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde 1.Zirgu sala

Būvvalde: būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā

2017.gadā Būvvalde ir akceptējusi būvprojektu un izdevusi 

būvatļauju Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu 

salā labiekārtojuma izveidei. 2018.gadā nepieciešams 

turpināt būvdarbus pa kārtām, atbilstoši ES finansējuma vai 

pašvaldības budžeta iespējām (Projektu vadība - Vides 

veselības daļa). Nepieciešams vienoties par turpmāko kārtu 

projekta vadību.

2. Beberliņi

Būvvalde: būvprojekta akceptēšana, būvatļaujas izsniegšana

2018.gadā noslēgsies Beberliņu ūdenskrātuves pieguļošo 

teritoriju labiekārtojuma būvprojekta izstrāde (Pasūtītājs PI 

"Komunālā pārvalde"). Būvprojekta realizācijai pa kārtām, 

2018.gadā nepieciešams paredzēt attiecīgu finansējumu PI 

"Komunālā pārvalde" budžetā.

Būvdarbi - atbilstoši ES finansējuma vai pašvaldības budžeta 

iespējām.

1 būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā

1 būvatļaujas izsniegšana (jāskatās pēc fakta)

Amata pienākumu ietvaros  - Pr_237

Pr_263

Pr_272

Pr_141

Pr_162

Pr_184

3.10.1. Zirgu sala - 

ERAF proj;

3.10.2. Zirgu sala - 

tehn.dok.

2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens 

tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

1. Izstrādāts būvprojekts Beberliņu ūdenskrātuves pieguļošo 

teritoriju labiekārtojumam.

2. Tiks realizēta Beberliņu būvprojekta 1.kārta - asfaltētas 

nobrauktuves izbūve no Lībiešu ielas puses, centrālās 

stāvvietas izbūve 31 automašīnai. Apgriešanās apļa izbūve. 

Pieslēgumu izbūve mazajiem celiņiem operatīvā transporta 

līdzekļu piekļūšanai. 

1 Izstrādāts būvprojekts 

31 autostāvvieta

1 asfaltēta nobrauktuve

1 autotransporta apgriešanās aplis

Pašvaldība  145 160€ 3.10.4. Beberliņi - 

tehniskā dok.;

3.10.5. Beberliņi - 

reaizāc. (1.kārta)

2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, 

ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sporta pārvalde Zirgu salas dabas taku projekta attīstīšanā Sporta pārvalde ir 

piesaistītās personas statusā. 

Sporta pārvalde konsultēs jautājumos, kas skar aktīva 

dzīvesveida veicināšanas attīstībai Liepājas pilsētā 

nepieciešamo rīku uzstādīšanu, infrastruktūras labiekārtošanu

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 3.10.1. Zirgu sala - 

ERAF proj;

3.10.2. Zirgu sala - 

tehn.dok.

2.2.4.(2.) Izveidot aktīvā tūrisma attīstībai nepieciešamo 

publisko infrastruktūru pilsētas dabas un mežaparka 

teritorijās

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Projekta "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras 

izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā" īstenošana 

līdz 2018.gada oktobrim.

Veselības maršruts ar 3 brīvdabas trenažieriem,               

3 iekārtotas atpūtas vietas 

ERAF/pašvaldība/valsts  324 819€ Pr_237

Pr_248

3.10.1. Zirgu sala - 

ERAF proj.

2.2.4.(3.) Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa 

velo maršrutiem (EroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot 

pilsētvidi un tās izmantošanu tūrismam

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Dokumenta "Esošās Liepājas veloinfrastruktūras audits un 

attīstības priekšlikumi" izstrāde

1 dokumenta izstrāde Finansējums netika 

saņemts

 10 000€ Pr_149



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

2.2.4.(3.) Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa velo 

maršrutiem (EroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot pilsētvidi 

un tās izmantošanu tūrismam

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Veloceliņš 14.novemba bulvārī

Pēc pašvaldības (Komunālās pārvaldes) būvprojekta 

atkārtotas iesniegšanas, tā izskatīšana un saskaņošana, lai 

saņemtu būvatļauju

2014.gada 15.decembrī Būvvalde akceptējusi projektu "Ietves 

un veloceliņa izbūve 14.NOVEMBRA BULVĀRĪ, posmā no 

Grīzupes ielas līdz Brīvības ielai". Projektam beidzies akcepta 

termiņš.

2018.gadā PI "Komunālā pārvalde" jāparedz līdzekļi projekta 

aktualizēšanai un iesniegšanai Būvvaldē Būvatļaujas 

saņemšanai.

Būvdarbi - atbilstoši ES finansējuma vai pašvaldības budžeta 

iespējām.

1 būvatļauja Amata pienākumu ietvaros  - Pr_149

2.2.4.(3.) Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa velo 

maršrutiem (EroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot pilsētvidi 

un tās izmantošanu tūrismam

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Velojoslas O.Kalpaka ielā

Pēc pašvaldības (Komunālās pārvaldes) būvprojekta 

atkārtotas iesniegšanas, tā izskatīšana un saskaņošana, lai 

saņemtu būvatļauju

2016.gadā SIA "IE.LA" izstrādājusi skici velojoslas ierīkošanai 

O.Kalpaka ielā posmā no Flotes ielas līdz Brīvostas ielai. 

Skice konceptuāli saskaņota Būvvaldē.

2016.gada 18.augustā Būvvalde akceptējusi Paskaidrojuma 

rakstu "Velojoslu ierīkošana O.KALPAKA IELAS posmā no 

Flotes ielas līdz Siļķu ielai"

2018.gadā PI "Komunālā pārvalde" jāparedz līdzekļi Tehniskā 

projekta izstrādei posmā no Siļķu ielas līdz Brīvostas ielai.

Velojoslu ierīkošana O.Kalpaka ielā posmā no Flotes ielas 

līdz Siļķu ielai - atbilstoši ES finansējuma vai pašvaldības 

budžeta iespējām.

Pēc pašvaldības (Komunālās pārvaldes) būvprojekta 

atkārtotas iesniegšanas, tā izskatīšana un saskaņošana, lai 

saņemtu būvatļauju

1 būvatļauja Amata pienākumu ietvaros  - Pr_144

Pr_149

2.2.4.(3.) Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa velo 

maršrutiem (EroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot pilsētvidi 

un tās izmantošanu tūrismam

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Velo tilts pār tirdzniecības kanālu

Pēc pašvaldības (Komunālās pārvaldes) būvprojekta 

atkārtotas iesniegšanas, tā izskatīšana un saskaņošana, lai 

saņemtu būvatļauju

2013.gada 15.aprīlī Būvvalde akceptējusi projektu "Metāla 

tilts pār tirdzniecības kanālu (bijušais dzelzceļa tilts) 

rekonstrukcija par gājēju un velosipēdu tiltu GANĪBU IELĀ".

Šobrīd projektam beidzies akcepta termiņš. 2018.gadā PI 

"Komunālā pārvalde" jāparedz līdzekļi projekta aktualizēšanai 

un iesniegšanai Būvvaldē Būvatļaujas saņemšanai.

Būvdarbi - atbilstoši ES finansējuma vai pašvaldības budžeta 

iespējām.

1 būvatļauja Amata pienākumu ietvaros  - Pr_152

2.2.4.(3.) Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa velo 

maršrutiem (EroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot pilsētvidi 

un tās izmantošanu tūrismam

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde Veloceliņš līdz D-kapiem

Pēc pašvaldības (Komunālās pārvaldes) būvprojekta 

atkārtotas iesniegšanas, tā izskatīšana un saskaņošana, lai 

saņemtu būvatļauju

2013.gada 22.martā Būvvalde akceptējusi projektu 

"Veloceliņa un ietves izbūve Klaipēdas ielas posmā no 

robežzīmes līdz Dienvidu kapiem, Dienvidu kapu iebrauktuves 

seguma renovācija".

Šobrīd projektam beidzies akcepta termiņš. 2018.gadā PI 

"Komunālā pārvalde" jāparedz līdzekļi projekta aktualizēšanai 

un iesniegšanai Būvvaldē Būvatļaujas saņemšanai.

Būvdarbi - atbilstoši ES finansējuma vai pašvaldības budžeta 

iespējām.

1 būvatļauja Amata pienākumu ietvaros  - Pr_149

2.2.4.(3.) Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa velo 

maršrutiem (EroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot pilsētvidi 

un tās izmantošanu tūrismam

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Veikt būvdarbus un veloceliņu izbūvi:

1. Krūmu ielā, 

2. Grīzupes ielā

3. Kapsēdes ielā.

Noslēgti 3 būvdarbu līgumi ERAF; Valsts; Pašvaldība 1. 1728560.67

2. 5575166.76

3. 1846285.46

Pr_165

Pr_166

Pr_271

3.12.1. Grīzupes iela;

3.12.2. Kapsēdes 

iela

2.2.4.(4.) Veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu 

vērošanas pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamās 

dabas teritorijās

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Projekta "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras 

izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā" īstenošana 

līdz 2018.gada oktobrim.

823,9 m dabas taka ERAF/pašvaldība/valsts  324 819€ Pr_237

Pr_248

3.10.1. Zirgu sala - 

ERAF proj.

2.2.4.(4.) Veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu 

vērošanas pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamās 

dabas teritorijās

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

1. Veikt tūrisma pakalpojumu un inventarizāciju, kā arī 

sastādīt sarakstu par tūrisma vides priekšlikumiem prioritārā 

secībā. Darboties un sastādīt plānu atbilstoši tūrisma 

attīstības redzējumam pilsētā. 

nav sniegta informācija Pašvaldības dotācija skat 2.1.8.(3.)



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

2.2.4.(4.) Veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu 

vērošanas pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamās 

dabas teritorijās

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

2. Sadarbībā ar ornitologiem sagatavot un piedāvāt 

interesentiem putnu vērošanas programmu 2018 gada 

pavasarī un rudenī

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

2.2.4.(4.) Veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu 

vērošanas pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamās 

dabas teritorijās

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

3. Popularizēt jau esošās takas pilsētā, ezera laipas, putnu 

vērošanas torņus, putnu vērošanas maršrutu. 

Iekļaut to pilsētas popularizēšanas kampaņās

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa

8 Starptautiskas izstādes

3 Liepājas starptautiskās prezentācijas

10 žurnālistu vizītes Liepājā

3 Tūroperatoru vizītes Liepājā

4 Liepājas prezentācijas Latvijā

Amata pienākumu ietvaros  - 

2.2.4.(5.) Sekmēt kempinga izveidi Liepājas pilsētas teritorijā Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Projekta "Pamatinfrstruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto 

teritoriju Liepājā" (SAM 5.6.2. ietvaros) īstenošana.

(objekts "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu 

pārbūve, Liepājā")

Noslēgti 3 līgumi par būvdarbu veikšanu (būvniecības, 

autoruzraudzības, būvuzraudzības).

Noslēgts 1 līgums par projekta īstenošanu.

Pašvaldība, Valsts, ES  787 277€ Pr_244

q q q q q q q q

3.1.1.(2.) Motivēt un atbalstīt Liepājas uzņēmēju kompetenču 

paaugstināšanu, uzņēmumu konkurētspējas celšanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

1. Noorganizēta tikšanās ar Ekonomikas ministrijas atbildīgo 

darbinieku un uzņēmēju pārstāvjiem.

2. Darba grupas izveide sadarbībā ar NVA, LVT un uzņēmēju 

pārstāvjiem.

4 pasākumi Amata pienākumu ietvaros  - 

3.1.2.(1.) Stiprināt Liepājas pozīcijas kā ostas pilsētai ar labu 

investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu 

centru būvniecībai

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta 

informācija

2.8.1. jaunas darba 

vietas;

2.8.2. bezdarba % 

līmenis;

2.13.1. jaunas 

investīcijas

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

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

1. Informatīva materiāla izveide par uzņēmējdarbības 

perspektīvām Liepājā.

2. Informācijas sagatavošana jaunā pašvaldības mājas lapā.

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 2.13.1. jaunas 

investīcijas

3.1.2.(3.) Piesaistīt jaunas investīcijas Liepājas Speciālās 

ekonomiskās zonas teritorijā, nodrošinot nodokļu 

atvieglojumus līdz 2035.gadam

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta 

informācija

2.8.1. jaunas darba 

vietas;

2.8.2. bezdarba % 

līmenis;

2.13.1. jaunas 

investīcijas

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

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Informatīvs seminārs par Biznesa inkubatora piedāvātiem 

atbalsta instrumentiem inovatīvu uzņēmumu attīstībai.

2 semināri Amata pienākumu ietvaros  - 2.9.1. jauni, ražojoši 

uzņēmumi

3.1.3.(2.) Stimulēt Liepājas ražošanas jomas komersantus 

ieguldīt uzņēmumu modernizācijā, paaugstinot 

konkurētspēju un eksportu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Noorganizēta tikšanās ar Ekonomikas ministrijas atbildīgo 

darbinieku un uzņēmēju pārstāvjiem.

MVK projektu konkurss 2018.gadam

1 tikšanās

Izsludināts un uzsākts MVK projektu konkurss 

Pašvaldība 95 000 2.3.1. MVK konkurss

3.1.3.(3.) Atbalstīt “Zaļā Tehnoloģiju klastera” attīstību 

Kurzemes biznesa inkubatorā, veicinot "zaļo" 

ražošanu, inovatīvu tehnoloģiju un produktu izstrādi

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Netiek plānota darbība  -  -  - 

3.1.3.(4.) Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumus Liepājas uzņēmumos

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Noorganizēt tikšanās ar Ekonomikas ministrijas atbildīgo 

darbinieku un uzņēmēju pārstāvjiem.

Tikšanās ar Altum par ESKO pakalpojumiem.

1 pasākums Amata pienākumu ietvaros  -

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

1. Veikt iepirkumu būvdabu, autoruzraudzības, 

būvuzraudzības veikšanai projektā "Degradēto teritoriju 

revitalizācijas uzņēmējdarbības vajadzībām" (Vecā 

ostmala).

2. Veikt būvdabus, autoruzraudzību, būvuzraudzību Vecajā 

ostmalā.

3. Veikt būvdarbus, autoruzraudzību, būvuzraudzību projektā 

"Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta" 

(Kapsēdes iela).

Noslēgti 2 līgumi par projekta īstenošanu ERAF, valsts, pašvaldība 2 217 529.80

1 846 285.46

Pr_78

Pr_166

3.12.2. Kapsēdes 

iela

3.1.5.(1.) Stiprināt Liepājas ostas pozīcijas Baltijas jūras 

reģionā, veicinot augstas pievienotās vērtības kravu 

loģistiku un ar ostas darbību saistītu uzņēmumu 

izaugsmi

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta 

informācija

2.8.1. jaunas darba 

vietas;

2.8.2. bezdarba % 

līmenis

Rīcībpolitika 3.1. Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs 

un vietējai nodarbinātībai svarīgajās nozarēs



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

3.1.5.(2.) Nodrošināt ostas infrastruktūras attīstību atbilstoši 

tās izaugsmei, iekļaujoties Trans-Eiropas Transporta 

tīklā (TEN-T)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

2018. gadā tiks uzsākta (parakstītas vienošanās par projektu 

īstenošanu) šādu projektu realizācija: 

- “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju 

atjaunošana”, kura ietvaros tiks veikta Karostas kanāla un 

Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana; 

- “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana”, kura 

ietvaros tiks veikta Liepājas ostas ūdens infrastruktūras 

uzlabošana.

2 noslēgti līgumi par projektu īstenošanu ES, LSEZ 34 700 000€ 2.12.1. Liepājas osta - 

pievadceļi;

2.12.2. Liepājas osta - 

Karostas kanāls;

2.12.3. Liepājas osta - 

ūdens infra

Rīcībpolitika 3.2. Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana
q q q q q q q q

3.2.1.(1.) Stiprināt Liepājas pozīcijas kā kūrorta pilsētai ar labu 

investīciju vidi jaunu tūrisma objektu būvniecībai

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

1. Apkopotas Liepājas pilsētas medicīnas pakalpojumu 

iespējas, kas būtu pieejamas Liepājas viesiem un 

ārvalstniekiem

Izveidots veselības piedāvājums ārvalstniekiem Liepājas domes dotācija   720€ 1.20.3. SPA plāna 

izstrāde

3.2.1.(1.) Stiprināt Liepājas pozīcijas kā kūrorta pilsētai ar labu 

investīciju vidi jaunu tūrisma objektu būvniecībai

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

2. Kūrortpilsētas un medicīniskā tūrisma iespējas tiks 

popularizētas starptautiskās izstādēs

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa

8 Starptautiskas izstādes

3 Liepājas starptautiskās prezentācijas

10 žurnālistu vizītes Liepājā

3 Tūroperatoru vizītes Liepājā

4 Liepājas prezentācijas Latvijā

Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

Liepājas domes dotācija

Kapitāldaļu turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.) - 

1.punktu

1.20.3. SPA plāna 

izstrāde

3.2.1.(1.) Stiprināt Liepājas pozīcijas kā kūrorta pilsētai ar labu 

investīciju vidi jaunu tūrisma objektu būvniecībai

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

3. LRTIB tūrisma ceļvedī tiks izveidots atvērums ar kūrorta un 

medicīniskā tūrisma iespējām Liepājā

nav sniegta informācija Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

Liepājas domes dotācija

Kapitāldaļu turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.) - 

3.punktu

1.20.3. SPA plāna 

izstrāde

3.2.1.(2.) Veicināt investīciju piesaisti kurortoloģijas attīstības 

pamata infrastruktūrai un SPA centra, sanatorijas, 

rehabilitācijas centra izveidei Liepājā un jaunu 

darbavietu radīšanai

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Izstrādāt būvprojektu objektam "Roņu ielas pārbūve Liepājā". Izstrādāts būvprojekts Pašvaldība  97 308€ Pr_235 2.8.1. jaunas darba 

vietas;

2.8.2. bezdarba % 

līmenis;

2.13.1. jaunas 

investīcijas

3.2.1.(3.) Turpināt attīstīt Liepājai raksturīgus un 

konkurētspējīgus tūrisma produktus un 

pakalpojumus, kas balstīti bagātīgajā Liepājas 

kultūrvēsturiskajā mantojumā

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Stiprināt komunikāciju ar Liepājas tūrisma uzņēmējiem, 

veicinot viņu produktu popularitāti.

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

3.2.2.(1.) Atbalstīt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību 

Liepājā un nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru 

radošo kvartālu izveidei

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde 1. Sadarbībā ar Liepājas radošo industriju klasteri, turpināt 

darbu pie radošo industriju centra Dārza ielā 10 attīstīšanas 

(2018. finansējums nav plānots) -> konkretizēt, kāda veida 

darbība, kas tieši tisk darīts, ja nav plānots finansējums - LKP 

nav informācijas.

2. Izdot žurnālu "Creative coast", īstenot Radošās Eiropas 

projektu "Future DiverCities".

1000 eks žurnāls (elektronisks)1 starptautiska konference Pašvaldība

ES fondi

 55 000€ Pr_217

Pr_240

Pr_110

Pr_50

3.2.2.(1.) Atbalstīt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību 

Liepājā un nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru radošo 

kvartālu izveidei

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

Latviešu biedrības 

nams"

Turpināt regulāri apsekot ēku kompleksu Kungu ielā 24, veikt 

tehnisko un elektroapgādes sistēmu uzraudzību un apkopi. 

Nodrošināt apsardzi un VUGD prasības. Nepieciešamības 

gadījumā, veikt kārtējos remontdarbus infrastruktūras 

nodrošināšanai. (Kungu ielas radošais kvartāls, Kungu iela 

24, Liepāja)

Ikdienas darbs Pašvaldības budžets  5 500€ 2.9.1. jauni, ražojoši 

uzņēmumi

3.2.2.(1.) Atbalstīt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību 

Liepājā un nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru radošo 

kvartālu izveidei

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Tiks turpināta projekta  nepieciešamības izvērtēšana.  - Amata pienākumu ietvaros  - 2.7.1. Dārza ielas 4/8 

tehniskā dok. 

3.2.3.(1.) Veicināt enerģētikas nozares attīstību un nozīmi 

Liepājas ekonomikā, veicinot atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā un 

konkurētspējīgu enerģijas cenu

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

enerģija"

1. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas 

nodrošināšana, izmantojot atjaunojamos resursus par SPRK 

noteiktajām cenām.

2. Paaugstināt ražošanas un pārvades procesu efektivitāti 

(Siltumtrases rekonstrukcijas darbi, trašu posmu maiņa).

rekonstruējamo siltumtrašu kopējais garums: 2800 m Uzņēmuma līdzekļi  750 000€

3.2.3.(2.) Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

enerģijas ražošanā un konkurētspējīgu enerģijas 

cenu

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

enerģija"

Tiek nodrošināta siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošana, izmantojot atjaunojamos resursus par SPRK 

noteiktajām cenām. Jauno klientu pieslēgumi.

jauno klientu pieslēgumi ar kopējo slodzi 2.5 MW Uzņēmuma līdzekļi  400 000€

3.2.3.(3.) Sekmēt inovatīvus pilotprojektus enerģētikas un 

energoefektivitātes jomā, attīstot viedo tehnoloģiju 

izmantošanu tautsaimniecībā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Izglītības pārvalde 2018.gadā plānots ieviest enerģijas attālinātas online 

uzskaites sistēmu pašvaldības iestāžu ēkās

Vēl nav saņemti cenu piedāvājumi nav zināms  - 

3.2.3.(3.) Sekmēt inovatīvus pilotprojektus enerģētikas un 

energoefektivitātes jomā, attīstot viedo tehnoloģiju 

izmantošanu tautsaimniecībā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Jaunas e-pakalpojumu pilotprogrammas izstrāde. Noslēgts līgums par izpēti e-platformas ieviešanai. nav sniegta informācija 10 890



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

3.2.3.(4.) Stimulēt privāto investīciju piesaisti energoietilpīgos 

risinājumos ražošanā, būvniecībā un transporta 

nozarē

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Pastāvīgs darbs ar komersantiem. Tikšanās ar Altum pārstāvjiem Pašvaldība; ERAF  505 420€ Pr_17 2.13.1. jaunas 

investīcijas

3.2.4.(1.) Atbalstīt informāciju un komunikācijas pakalpojumu 

nozares uzņēmumu darbību pilsētā un augstas 

pievienotās vērtības produktu ražošanu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Pastāvīgs darbs investoru piesaistē nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros - 2.8.1. jaunas darba 

vietas;

2.8.2. bezdarba % 

līmenis;

2.9.1. jauni, ražojoši 

uzņēmumi

Rīcībpolitika 4.1. Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība
q q q q q q q q

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA “Aviosabiedrība 

“Liepāja””

Pašvaldībai ar aktīvu tūrisma un biznesa marketingu vairot 

pasažieru potenciālu regulāriem pasažieru 

aviopārvadājumiem uz/no Liepājas lidostas. Paplašināt 

pasažieru ielidošanas terminālu.

Lidostai nodrošināt regulāros avioreisus. 

Uzturēt komunikāciju ar aviokompānijām, lai sekmētu regulāro 

lidojumu maršrutu attīstību. Videonovērošanas sistēmas 

pilnveidošana aviodrošības sistēmas pilnveidošanai.

Par marketinga aktivitāti skat. 2.2.1.(1.) 

Apkalpoto pasažieru skaits - vairāk par 6000.

Dalība izstādēs 1 reizi gadā. Paplašināts pasažieru 

ielidošanas termināls - 1 gab. Aviodrošības pasākumu 

komplekss - videonovērošanas sistēmas pilnveidošana 

lidlauka drošības nodrošināšanai 1 gab..

Pašvaldība / Valsts / Pašu 1 522 008€ Daļēji Pr_85 2.10.1. lidojumi 

ziemā;

2.10.3. palielinās 

pasažieru skaits 

4.1.1.(2.) Veicināt Liepājai nozīmīgu valsts galveno autoceļu 

infrastruktūras attīstību (A9; A11), nodrošinot sasaisti 

ar prioritāro TEN-T tīkla infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Turpināt projekta "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas 

robežas līdz Cukura ielas aplim" īstenošanu.

1 būvobjekts Pašvaldība, Valsts , ES 5 575 167€ PR_271 3.12.1. Grīzupes iela

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Meklēt finansējuma iespējas tehniski ekonomiskā 

pamatojuma izstrādes nodrošināšanai.

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Nav plānotas darbības.  -  -  - 

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, t.sk., 

paplašinot Liepājas sasniedzamību pa ūdensceļiem, 

attīstot Liepājas ostā prāmju satiksmi ar Baltijas jūras 

reģiona pilsētām.

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta 

informācija

4.1.1.(6.) Attīstīt Liepājas ostā prāmju satiksmi ar Baltijas jūras 

reģiona pilsētām, paplašinot Liepājas sasniedzamību 

pa ūdensceļiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos 

Pašvaldības 

Izpilddirektora 

vietnieks 

būvniecības 

jautājumos

Nav plānotas darbības.  -  -  - 

4.1.1.(7.) Veicināt reģionālas un vietējas nozīmes autoceļu 

sakārtošanu Liepājas apkārtnē, uzlabojot darbaspēka 

un publisko pakalpojumu saņēmēju mobilitātes 

iespējas

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Konsultācijas ar Satiksmes ministriju par autoceļa A11 

rekonstrukcijas gaitu.

Posma Liepājas - Nīca rekonstrukcija nav sniegta informācija nav sniegta 

informācija

4.1.2.(1.) Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un 

uzlabot ārējā mārketinga koordināciju

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Tiks veikts darbs pēc izstrādātā mārketinga komunikācijas 

plāna

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu 

mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Ar dažādiem informatīvajiem risinājumiem informēsim 

sabiedrību par to, ka Liepāja ir ģimenei draudzīga un ērta 

mājvieta. 

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu 

mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagaidītu vecumdienas

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Piedāvājumi ģimenēm ar bērniem tiks popularizēti 

starptautiskajās izstādēs.

nav sniegta informācija Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija;

Kapitāldaļu turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)-

1.punktu



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu 

mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagaidītu vecumdienas

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Tiks veidots atsevišķs materiāls par iespējām Liepājā 

atpūsties ģimenēm ar bērniem.

nav sniegta informācija Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija;

Kapitāldaļu turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)-

3.punktu

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu 

mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagaidītu vecumdienas

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Tiks veidots sadarbībā ar SAMD stāstu sērija, par cilvēkiem, 

kas veido uzņēmējdarbību Liepājā

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu 

mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagaidītu vecumdienas

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Informēts par iespējām atpūsties ar bērniem 

www.liepaja.travel, Liepājas tūrisma sociālajos kontos. 

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

4.1.2.(3.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā ostas pilsēta ar 

labu investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un 

darījumu centru būvniecību

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Ar dažādiem informatīviem risinājumiem informēsim 

sabiedrību par Liepāju kā ostas pilsētu un lielisku vietu 

uzņēmējdarbībai. 

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

4.1.2.(3.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā ostas pilsēta ar labu 

investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu centru 

būvniecību

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Informācija par Liepāju kā ostas pilsētu, tiks sniegta 

interesentiem Starptautiskajās izstādēs. 

nav sniegta informācija Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija;

Kapitāldaļu turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)-

1.punktu

4.1.2.(4.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā inovāciju un 

radošuma pilsētu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Informēsim sabiedrību par Liepāju kā inovāciju un radošuma 

pilsētu. 

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

4.1.2.(4.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā inovāciju un radošuma 

pilsētu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Reklāmas kampaņā par Liepāju tiks iekļauts (turpināts) 

radošuma un inovāciju tēma, popularizējot radošās industrijas 

Latvijas auditorijai. 

nav sniegta informācija Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija;

Kapitāldaļu turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)-

1.punktu

4.1.2.(4.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā inovāciju un radošuma 

pilsētu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Starptautiskajās izstādēs un darbā ar sadarbības partneriem, 

tūraģentūrām un žurnālistiem tiks sniegta informācija par 

radošo industriju attīstību Liepājā, par tās sniegtajām 

iespējām. 

nav sniegta informācija Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija;

Kapitāldaļu turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)-

1.punktu

4.1.2.(5.) Sekmēt Liepājas atpazīstamību kā unikālas atpūtas, 

veselības atjaunošanas un tūrisma pilsētu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Ar dažādiem informācijas risinājumiem sekmēsim Liepājas 

atpazīstamību kā labas atpūtas vietu. 

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

4.1.2.(5.) Sekmēt Liepājas atpazīstamību kā unikālas atpūtas, 

veselības atjaunošanas un tūrisma pilsētu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Tiks sagatavots gada sākumā materiāls izmantošanai 

Starptautiskajās tūrisma izstādēs, kā arī darbā ar tūrisma 

aģentūrām un žurnālistiem ar Liepājas lielākajiem 

pasākumiem visa gada garumā.

nav sniegta informācija Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija

Kapitāldaļu turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)-3

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu 

kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, 

kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Ar dažādiem informācijas risinājumiem veicināsim Liepājas 

atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta 

līmeņa sporta un cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Norādīt sasaisti 

ar investīciju 

projektu no 

AP2020 

Investīciju plāna

Norādīt sasaisti ar 

Liepājas pilsētas 

politiskajām 

vadlīnijām 

2017- 2021

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums  Plānots Izpilde Avots

(Pašvaldības, Valsts, ES, 

Privātais)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā 

summa 

(eiro)

FinansējumsAtsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu 

kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā 

arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Lielais 

Dzintars"

1. Regulāra informācijas papildināšana koncertzāles mājas 

lapā un sociālo tīklu kontos

2. Esošās mājas lapas audits un jaunveidojamās mājas lapas 

tehniskās specifikācijas  izveide,  vizuālā prototipa publiskā 

risinājuma  (izkārtojuma, navigācijas, funkcionālo rīku) 

testēšana. Jaunveidojamās mājas lapas grafiskā risinājuma 

izstrāde

3. Sadarbība ar Liepājas, Latvijas un ārvalstu masu medijiem

4. Reklāmas un informatīvo materiālu  sagatavošana, 

izdošana un izplatīšana

5. Lojalitātes veicināšana

6. Konferenču un korporatīvā segmenta īpatsvara 

palielināšanu koncertzālē

1. Vismaz 100 pasākumu aprakstu ievietošana koncertzāles mājas 

lapā, kā rezultātā mājas lapas apmeklējums dienā sasniegtu 300 

un sociālo tīklu sekotāju skaits pieaugtu līdz 21 000 un e-pastu 

jaunumu saņēmēju skaits līdz 800

2. Sagatavots mājas lapas funkcionalitātes audits un tehniskā 

specifikācija mājas lapas tehniskajiem izstrādātājiem;

3. Izstrādāti 4 funkcionālie veiktspējas testi;

4. Izstrādātas mājas lapas dizaina vadlīnijas, galveno sadaļu un 

integrēto funkcionālo rīku dizains

5. Ik nedēļu vismaz 1 publikācija (preses relīze) valsts lielākajos 

masu medijos (drukātie un interneta)

6. Ik mēnesi sagatavots vismaz 1 raksts, reportāža, sižets, 

intervija (drukātie, interneta mediji, radio, TV) valsts mērogā, 

vismaz 5 starptautiskas publikācijas gadā par koncertzāles 

aktualitātēm

7. Izdoti repertuāra bukleti  2 līdz 4 reizes gadā;

8. Sagatavoti un izdoti tematisko programmu  bukleti un izdales 

lapas 1 reizi gadā:

-        sērijai “Pasaule Lielajā dzintarā”;

-        Kamerzāles sērijai “Personīgi”;

-        Bērnu un jauniešu programmai.

9. Sagatavots un izdots reprezentatīvs koncertzāles buklets

10.Realizētas ap 50 pašu organizēto kultūras projektu reklāmas 

kampaņas valsts lielākajos medijos, Liepājas, Kurzemes pilsētu un 

Rīgas pilsētvidē

11. Abonementa sistēmas izveide un uzturēšana;

12. Lojalitātes programmas izveide ieviešot klientu datu vadības 

sistēmu un to integrējot ar biļešu tirdzniecības sistēmu

13. Sagatavots korporatīvais piedāvājums: brošūra, promocijas 

video, mājas lapas sadaļa, telpu tehniskie plāni

14.Palielināts telpu nomu skaits korporatīvajā segmentā katru 

gadu vismaz par 5%

SIA "Lielais Dzintars" 

budžets

 60 546€

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu 

kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā 

arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Regulāra informācijas sagatavošana un sniegšana sabiedrībai 

par Liepājas lielākajiem kultūras, sporta un izklaides 

pasākumiem sociālos tīklos, darbā ar tūrisma aģentūrām un 

žurnālistiem. Komunikācijā par 10 nesezonas mēnešiem 

izmantot pasākumus kā prioritāti. 

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu 

kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā 

arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Sagatavot informācijas materiālus par iknedēļas Liepājas 

kultūras, sporta un izklaides pasākumiem "Šonedēļ Liepājā" 

nav sniegta informācija Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija

Kapitāldaļu turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)-3

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu 

kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā 

arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Sagatavot informatīvu materiālu par pasākumiem divas reizes 

gadā.

nav sniegta informācija Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija

Kapitāldaļu turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)-3

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu 

kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā 

arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Tiks sagatavots gada sākumā materiāls izmantošanai 

Starptautiskajās tūrisma izstādēs, kā arī darbā ar tūrisma 

aģentūrām un žurnālistiem ar Liepājas lielākajiem 

pasākumiem visa gada garumā. 

nav sniegta informācija Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija

Kapitāldaļu turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)-3

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu 

kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā 

arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde 2018. gadā Liepājas pilsētā tiek plānoti realizēt vairāki augsta 

līmeņa sporta pasākumi, kas veicinās Liepājas atpazīstamību:                                                                                      

Eiropas čempionāts rallijā                                                                                                 

Eiropas čempionāts basketbolā U18 vecuma grupā 

jauniešiem                                                      

Pasaules čempionāts vindsērfingā

nav sniegta informācija Pašvaldība; valsts;

cits finansējuma avots 

(sponsori)

 240 000€

4.1.2.(7.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā labu investīciju 

vidi jaunu dzīvojamo ēku, izklaides, kultūras, sporta 

ēku izbūvei

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Informēsim sabiedrību par iespējām Liepājā attīstīt 

uzņēmējdarbību. 

nav sniegta informācija Amata pienākumu ietvaros  - 

4.1.2.(7.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā labu investīciju vidi 

jaunu dzīvojamo ēku, izklaides, kultūras, sporta ēku 

izbūvei

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas birojs"

Informācija par Liepājas kultūras, esošiem un topošiem sporta 

centriem tiks iekļauta tūrisma materiālos un popularizēta 

starptautiskajās tūrisma izstādēs, kā arī sniegta interesentiem 

Tūrisma birojā Rožu laukumā 5/6.

nav sniegta informācija Budžets no SIA "LRTIB" 

saimnieciskās darbības;

pašvaldības dotācija

Kapitāldaļu turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)-3



Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.  pielikums Nr.2.1.

RĪCĪBU PLĀNA IZPILDE PAR 2017.GADU

Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Rīcībpolitika 1.1. 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.

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Izglītības satura, izglītojamajiem vecuma grupā no 1,5 līdz 4 gadiem, pilnveide labākai 

sagatavošanai sākumskolas izglītībai, piedāvājot modernas izglītības programmas ar interešu 

izglītības piedāvājuma starpniecību (robotika, gaismas galdi, eko programmas īstenošana 

u.c.) 

Uzlabota un pilnveidota mācību metodika, darba formas un materiāli tehniskā bāze. 

P.i.i.Saulīte iesaistījusies jaunā kompetenču izglītības satura aprobēšanā.

7 pirmsskolas izglītības iestādes

Mazulītis, Sauleszaķis, Saulīte, 

Liesmiņa, Pienenīte, Kāpēcītis, 

Dzintariņš

Pašvaldības, Valsts, 

ESF, Amata pienākumu 

ietvaros

 8 597€  5 000€ Pr_31

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.

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Ir radīti priekšnosacījumi bilingvālās izglītības realizēšanai - 

grupā strādā viena krieviski un viena latviski runājoša skolotāja,

tādejādi ļaujot bērniem pilnībā izjust ikdienā latviešu valodas lietojumu, nodrošiniot labāku tās 

apguvi,  PII - Pasaciņa, Mazulītis, 

Gailītis.

3 pirmsskolas izglītības iestādes-

Pasaciņa, Mazulītis, Gailītis.

Amata pienākumu 

ietvaros 

 -  - 

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.

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēs ar mērķi veidot 

mūsdienīgu  un izzināšanu veicinošu vidi.

Katras iestādes vadītāja plāno savu budžetu, paredzot līdzekļus dažādu tehnoloģiju iegādei - 

datori, projektori, interaktīvās tāfeles, planšetdatori, gaismas galdi un molberti, smilšu lampas, 

dažādas laboratorijas darbu ierīces, robotikas pamatelementi. Tiek izmantoti arī projekti 

līdzekļu piesaistei. Atskaite par iegādātajām lietām LIP nav pieejama. 

Visas Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādes savu budžetu un 

papildu piesaistīto (IP projekti, 

labie darbi u.c.) līdzekļu ietvaros

Pašvaldības, Valsts, Cits  4 500€ Budžeta ietvaros

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Tiek turpināta vietu nodrošināšana pilsētā deklarētajiem bērniem, tai skaitā alternatīvi 

pakalpojumi - pašvaldības līdzfinansēts atbalsts aukļu dienestam un privātajām pirmsskolas 

izglītības iestādēm.

778 bērniem nodrošināta vieta 

pašvaldības p.i.i.

~ 63 bērniem līdzfinansējums 

auklēm

~ 116 bērniem līdzfinansējums 

privātajai p.i.i.

Pašvaldības  213 516€  277 230€

1.1.1.(3.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestāžu 

piegulošo teritoriju labiekārtošanu, tai skaitā fiziskām 

aktivitātēm piemērotu vidi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Nepieciešamo uzlabojumu (tehniski slikts stāvoklis) veikšana Liepājas pirmsskolas izglītības 

iestāžu infrastruktūrā.

P.i.i. Cīrulītis - celiņu bruģēšana, Gulbītis - gumijas seguma ieklāšana, Liepiņa - gumijas 

seguma ieklāšana, Saulīte - gumijas seguma ieklāšana, Liesmiņa - ietves bruģēšana, 

Dzintariņš - teritorijas labiekārtošana (ERAF + pašvaldība), Kāpēcītis -  bruģa remonts. 

Veikti uzlabojumi 7 pirmsskolas 

izglītības iestādēs

Pašvaldības, Valsts, 

ERAF

 102 000€  568 000€ Pr_29, Pr_32

1.1.2.(1.) Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu un pielietošanu 

(digitālo, radošo, inženierzinātnisko u.tml.) Liepājas 

vispārizglītojošos izglītības iestāžu skolēniem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Valsts valodas prasmju efektīva pilnveide mazākumtautību izglītības iestāžu  pedagogiem, 

izglītojamajiem.

Latviešu valodas kursi sabiedrībai.

7.vidusskola,12.vidusskola,2. vidusskola,3.pamatskola ,8.vidusskola

5 izglītības iestādēs nodrošināta 

kursu norise

Pašvaldības, Valsts  5 112€  5 112€

1.1.2.(1.) Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu un pielietošanu (digitālo, 

radošo, inženierzinātnisko u.tml.) Liepājas 

vispārizglītojošos izglītības iestāžu skolēniem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Kompetencēs balstītā izglītības procesa aprobācija 3 izglītības iestādēs - 15.vidusskola, 

Ģimnāzija un p.i.i. "Saulīte" SAM 8.3.1.1.ietvaros.

Kā pilotskolas aprobē un ievieš kompetenču pieejā jauno izglītības saturu.

3 izglītības iestādes Amata pienākuma 

ietvaros

-  - 

1.1.2.(1.) Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu un pielietošanu (digitālo, 

radošo, inženierzinātnisko u.tml.) Liepājas 

vispārizglītojošos izglītības iestāžu skolēniem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde STEM un IKT prasmju iegūšanas veicināšana visās Liepājas vispārizglītojošajās skolās.

Pastiprināta un padziļināta STEM jomas mācību priekšmetu apguve (valstī noteiktie 

uzstādījumi), IKT prasmju pielietošana un izmantošanas dažādos mācību priekšmetos, 

prezentēšanā u.c.

Moderno tehnoloģiju, piemēram 3D printeru, planšetdatoru u.c. ieviešana ikdienas mācību 

procesos. 

Visas Liepājas vispārizglītojošās 

skolas

Pašvaldības, Valsts, 

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.1.2.(1.) Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu un pielietošanu (digitālo, 

radošo, inženierzinātnisko u.tml.) Liepājas 

vispārizglītojošos izglītības iestāžu skolēniem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Priekšstata, sapratnes un pozitīvas attieksmes veidošana attiecībā uz galvenajiem dabas, 

sociālajiem un ilgtspējīgas attīstības procesiem, morāles un ētikas vērtībām integrēti dažādos 

mācību priekšmetos, kā arī audzināšanas stundās visos vispārējās izglītības līmeņos, 

izmantojot valsts līmenī izstrādātos mācību līdzekļus.

Visas Liepājas vispārizglītojošās 

skolas

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.1.2.(10.) Popularizēt brīvprātīgā darba ieguvumus - pieredzes 

iegūšanā un savu spēju apzināšanā, stimulējot 

jauniešus to izmantot

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde ES brīvprātīgo jauniešu darbs BJC/ Jauniešu mājā.

Liepājas jaunieši kā brīvprātīgi tiek iesaistīti visos LBJC organizētos pasākumos un 

aktivitātēs, t.sk. "Liepāja- Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2017": atklāšanas pasākumā, 

konferencēs, semināros, Jauniešu festivālā, noslēguma pasākumā. 

4 dalībnieki.        

Līdz 30 brīvprātīgiem katrā 

pasākumā ~ 300 dalībnieki

Pašvaldības, Valsts, ES, 

Cits

 22 732€  - 

1.1.2.(11.) Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai un dažādu 

prasmju attīstīšanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Izglītības iestādes, BJC un dažādas biedrības katru vasaru plāno, organizē un nodrošina 

bērniem tematiskas vasaras nometnes. Piedaloties IP organizētajā nometņu konkursā, var 

pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu. 

26 nometnes Pašvaldības, ESF, 

privāts līdzfinansējums

34 000 

(pašvaldības 

līdzfinansējums 

nometnēm)

informācija nav sniegta

1.1.2.(11.) Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai un dažādu 

prasmju attīstīšanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Sadarbībā ar Liepājas pilsētas izglītības pārvaldi tiek realizēts projekts "Skolēnu 

nodarbinātība vasarā", kurā tiek iesaistīti skolēni vecumā no 13-14 gadiem.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tiek īstenots aktīvais nodarbinātības pasākums 

“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, projektā tiek iesaistīti skolēni vecumā no 15-

19 gadiem.

Iesaistīti 246 skolēni (vecumā no 

13-14 gadiem) 

 

 Iesaistīti 97 skolēni (vecumā no 15-

19 gadiem)

Pašvaldības        Valsts, pašvaldības  72 601€ 82 159€

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar talantīgiem jauniešiem viņu 

spēju attīstībā pilsētas mērogā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde "Jauno talantu skolu" (talantu skola - apzīmējums mācību priekšmetiem- ģeogrāfija, bioloģija, 

matemātika - 4 skolas atbilstoši vecumam, ķīmija, latviešu valoda, robotika) darbības 

attīstība, tai skaitā, piesaistot jaunus talantīgus skolotājus. Skolotāju piesaiste no esošajiem 

mācību spēkiem pilsētā, izceļot labāko, kas strādā ar talantu skolas jauniešiem un bērniem. 

Talantu skolas ir pilsētas mēroga, kurās pārstāvētas dažādas izglītības iestādes.

Noorganizēta 6 talantu skolu 

darbība

Pašvaldības, Valsts, ES  13 407€  15 000€

1.1.2.(3.) Izvērtēt iespēju diferencēt mācību programmas 

Liepājas vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Profesionālās ievirzes pamatizglītības programmas licencēšana Liepājas internātpamatskolā.

Šobrīd noris darbs pie programmas izstrādes Liepājas internātpamatskolas reorganizācijas 

kontekstā.

1 licencēta pamatprogramma Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.1.2.(4.) Veicināt bilingvālu mācību procesu kādā no Liepājas 

izglītības iestādēm un piesaistīt speciālistus, studentus 

no ārvalstīm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Iespēju izvērtēšana bilingvālā mācību procesa  organizēšanai izglītības iestādēs, piesaistot 

speciālistus un studentus no ārvalstīm. 

1 izglītības iestāde Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.1.2.(5.) Turpināt īstenot jauniešu ar speciālām vajadzībām 

integrāciju vispārizglītojošās izglītības iestādēs un 

meklēt piemērotāko pieeju citu sociālā riska grupu 

jauniešu iekļaušanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 

( SAM 8.3.4.)

Liepājas A. Puškina 2.vidusskola, Liepājas 3.pamatskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 

pilsētas 5.vidusskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Liepājas 7.vidusskola, Liepājas 

8.vidusskola, Liepājas pilsētas 12.vidusskola, Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola, 

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola, Liepājas internātpamatskola.

Projektā sniegtais atbalsts: Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, 

pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Kompensācija par:

sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);

naktsmītnēm;

ēdināšanu;

individuālās lietošanas priekšmetiem;

speciālo transportu.

10 izglītības iestādes Pašvaldības, Valsts, 

ESF, 

 52 000€  17 000€ Pr_24

1.1.2.(5.) Turpināt īstenot jauniešu ar speciālām vajadzībām 

integrāciju vispārizglītojošās izglītības iestādēs un meklēt 

piemērotāko pieeju citu sociālā riska grupu jauniešu 

iekļaušanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Iekļaujošas izglītības īstenošana, integrēt un iekļaut bērnus parastajā mācību vidē, nodrošinot 

atbalsta personālu un vides pieejamību. Bērniem, kuri nav integrējami, jo ir smagas 

saslimšanas un diagnozes, mācības tiek nodrošināta Liepājas speciālajā internātpamatskolā.

Šobrīd iekļaujošu izglītību Liepājā 

nodrošina 

2 izglītības iestādes - 8.vidusskola, 

15.vidusskola, 

5 pirmsskolas izglītības iestādes-

Kriksītis, Gulbītis, Kristīgais 

b/dārzs, Mazulītis, Pasaciņa

Pašvaldības, Valsts, 

ESF, 

informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

1.1.2.(5.) Turpināt īstenot jauniešu ar speciālām vajadzībām 

integrāciju vispārizglītojošās izglītības iestādēs un meklēt 

piemērotāko pieeju citu sociālā riska grupu jauniešu 

iekļaušanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Labās prakses un risinājumu apzināšana, piemeklējot Liepājai atbilstošāko pieeju sociālās 

atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs.

Uzdevums procesā, jo ir ciešā kontekstā ar IZM politiskajiem uzstādījumiem - speciālo 

izglītības iestāžu reorganizācija un internātpamatskolas reorganizācija.

Procesā Pašvaldības, Valsts, 

ESF, 

informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

1.1.2.(5.) Turpināt īstenot jauniešu ar speciālām vajadzībām 

integrāciju vispārizglītojošās izglītības iestādēs un meklēt 

piemērotāko pieeju citu sociālā riska grupu jauniešu 

iekļaušanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darba turpināšana ar mērķi - seminārus/lekcijas 

vecākiem, individuālas konsultācijas vecākiem, pedagogiem, seminārus pedagogiem par 

iekļaujošās izglītības tēmām, konsultācijas bērniem pie psihologa, speciālā pedagoga, 

logopēda.  

Nodrošina Liepājas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu.

Atbalsta sniegšana bērniem, 

kuriem noteiktas diagnozes un viņu 

vecākiem

Pašvaldības, Valsts,  19 768€ informācija nav sniegta

1.1.2.(6.) Atbalstīt vispārizglītojošo izglītības iestāžu sadarbību 

ar augstākajām mācību iestādēm, veicinot jauniešu 

ieinteresētību zinātniskajā darbībā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm -LiepU, veicinot skolēnu Zinātniski pētniecisko 

darbu (ZPD) kvalitātes paaugstināšanu un tēmu atbilstību pilsētas novitātēm.

pilsētā 82 skolēni

Kurzemē 50 skolēni

valstī 30 skolēni

Pašvaldības, Valsts, ES  1 471€  1 000€ Pr_193

1.1.2.(7.) Ieviest karjeras konsultantus vispārizglītojošās 

izglītības iestādēs un stimulēt skolēnus iepazīties ar 

dažādām profesijām un plānot savu karjeru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Karjeras vadības un darba prasmju attīstīšana SAM 8.3.5. ietvaros.

Karjeras konsultantu sniegtas konsultācijas, dažādi pasākumi un 

aktivitātes pilsētas mērogā.

15 karjeras konsultanti Pašvaldības, Valsts, ES, 

Cits

 94 650€  70 000€

1.1.2.(8.) Veicināt izglītojamo iesaistīšanos mācību uzņēmumu 

veidošanā un biznesa iemaņu iegūšanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Izglītojamo motivēšana iesaistīties mācību uzņēmumu veidošanā un biznesa iemaņu 

iegūšanā, īpaši akcentējot moderno tehnoloģiju un radošuma izmantošanu. 

PIKC "LMMDV" profesionāla sadarbības izveide ar Liepājas Biznesa Inkubatoru.

35 SMU 

7 LMMDV absolventi darbojas 

Liepājas Biznesa Inkubatorā, 

veidojot savus uzņēmumus. 

Pašvaldības, Valsts, ES, 

Cits

 1 324€  1 000€

1.1.2.(9.) Veicināt Liepājas skolēnu iepazīstināšanu ar Liepājas 

uzņēmumiem un ekonomikas procesiem pilsētā 

(ekskursijas uz uzņēmumiem; iepazīstināšana ar 

Liepājas ekonomiku mācību stundās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Konkursu organizēšana, kuru ietvaros vispārizglītojošo skolu izglītojamie piedāvā risinājumus 

Liepājas uzņēmēju problēmām.

1 konkurss Valsts, ES, Cits  3 000€  2 000€

1.1.3.(1.) Sakārtot un reorganizēt vispārizglītojošo skolu tīklu, 

veicinot konkurētspējīgu skolu darbību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde  Izveidota darba grupa skolu tīkla sakārtošanai Liepājā. Izveidota darba grupa Amata pienākumu 

ietvaros

- - Pr_33

1.1.3.(2.) Turpināt ieguldījumus Liepājas Valsts ģimnāzijā, 

stiprinot tās konkurētspēju, tai skaitā metodiskā centra 

funkciju īstenošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas konkurētspējas, un tās lomas metodiskā centra funkciju 

īstenošanā, stiprināšana.

Izveidota ergonomiska mācību vide, aprīkotas mācību telpas ar modernu un mūsdienīgu 

tehnoloģiju-datoriem, projektoriem u.c. Izveidots ! metodiskais centrs - skolēniem, 

pedagogiem.

1 izglītības iestāde Pašvaldības, Valsts, 

ERAF, Cits

1 330 000€ 2 110 499€ Pr_22

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Liepājas vispārizglītojošajās skolās, atbilstoši 

detalizētam aktualitāšu un vajadzību izvērtējumam, tai skaitā, mūsdienīgas mācību vides un 

aprīkojuma iegāde, sekmējot interesi par eksaktajām zinībām.

Visas Liepājas vispārizglītojošās 

skolas atbilstoši budžeta iespējām

Pašvaldības, Valsts, ES  402 084€  402 084€ Pr_21, Pr_28, Pr_30

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas vispārizglītojošās skolās mūsdienīgu 

mācību vidi un aprīkojumu, ieinteresējot plašāku izglītojamo 

loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde E-vides un citu inovatīvu un efektīvu IT risinājumu, vispārējās izglītības iestāžu vajadzībām, 

attīstīšana un uzturēšana (piem., saziņai ar vecākiem un sabiedrību; aptauju veikšanai ar 

mērķi iegūt regulāru atgriezenisko saiti no skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem; skolotāju 

pašnovērtējuma rīki, stundu novērojumu, atzīmju analīzes un savstarpējās pieredzes 

apmaiņas sistēmas, u.c.).

1 klasnieku elektroniskā reģistra 

izveide

Pašvaldības, Valsts, ES  5 096€ informācija nav sniegta



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde Vides pieejamības nodrošināšana un Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu piegulošo 

teritoriju labiekārtošana, t.sk. fiziskām aktivitātēm piemērotas vides veidošana.

P.i.i. Kristīgais bērnu dārzs, Liepājas speciālā internātpamatskola, Ģimnāzija, 15.vidusskola

4 izglītības iestādes Pašvaldības, Valsts, ESF  170 000€  237 212€ Pr_21, Pr_28, Pr_30

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Liepājas pilsētas  2.vsk., 8.vsk., 5.vsk. ir iesaistījušās LOK pilotprojektā “Sporto visa klase”, 

kurā skolu 1 klasei tiek nodrošināta 1 sporta stunda katru dienu. 

Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Liepājas sporta skolotāju metodisko apvienību katru mācību 

gadu organizē starpskolu sacensības 11 sporta veidos un disciplīnās.

3 skolas -. 3 pirmās klases, kopā 

90 audzēkņi.

Projektā iesaistītajiem skolēniem 

katru dienu ir sporta stunda, kā arī 

klases aktīvi piedalās pilsētas un 

valsts mēroga sacensībās.

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.1.4.(2.) Nodrošināt Liepājas izglītības iestādēm sporta 

aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru un inventāru 

(sporta zāles, sporta inventāru, sporta laukumus)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde Sadarbībā ar Sporta pārvaldi remontdarbi 3.pmsk., 8., 10. un 15.vsk.nodrošinot grīdas 

segumu nomaiņu. 

NATO šķēršļu joslas izveides uzsākšana pie Liepājas 15.vidusskolas. Plānotas 4 kārtas.

4 izglītības iestādes

1.šķēršļu josla

Pašvaldības, Valsts  38 869€ informācija nav sniegta

1.1.5.(1.) Rūpēties par pedagogu profesijas prestiža 

paaugstināšanu un veicināt motivētu, profesionālu 

pedagogu piesaisti izglītības iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Jaunu un talantīgu pedagogu piesaiste, sniedzot atbalstu viņu veiksmīgai integrācijai un 

motivācijai (pārcelšanās, mājokļa jautājumos, pieredzējušu pedagogu monitorings u.c.). 

PIKC LMMDV piesaistīti jauni, augsti profesionāli pedagogi gan mūzikā, gan mākslā. 

PIKC LMMDV sadarbībā ar VISC realizējusi Latvijas mēroga 4 vadības seminārus un 1 

apģērbu dizaina nozarē

Izstrādāts un apstiprināts LMMDV Cilvēkresursu attīstības plāns.

12 pedagogi vispārizglītojošās 

skolās

33 pedagoģiskie darbinieki PIKC 

LMMDV.

5 semināri 

Izstrādāts 1 plāns.

Valsts, ES, Cits  1 200€  1 200€

1.1.5.(1.) Rūpēties par pedagogu profesijas prestiža paaugstināšanu 

un veicināt motivētu, profesionālu pedagogu piesaisti 

izglītības iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Ikgadēja izglītojamo, izglītojamo vecāku, kā arī Izglītības pārvaldes izvirzīto pedagogu 

godināšana un apbalvošana pilsētas mērogā, tai skaitā, turpinot attīstīt jau esošo ikgadējo 

nomināciju "Gada skolotājs".

1 pasākums, t.sk.,

9 gada skolotāji

Pašvaldības, Valsts, ES, 

Cits

 2 800€  3 000€

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde 1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana izglītības procesā, sniedzot atbalstu 

pedagogu IKT zināšanu paaugstināšanai atbilstoša satura kursos un pieredzes apmaiņas 

iniciatīvās.

Visās izglītības iestādēs Liepājā.

2. PIKC "LMMDV" planšetdatoru IPAD iegāde vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei 

(angļu val., matemātika, latv.val., vēsture) un gleznošanas stundām - digitālā gleznošana.

Visas izglītības iestādes Liepājā.

80 planšetes audzēkņiem 

15 planšetes Izglītības nodaļu 

vadītājiem 

Valsts, ES, Cits  543 733€  543 733€

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi 

un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Konkursa  „Inovatīvs labās prakses piemērs” nolikuma izstrāde un ieviešana. 1 pasākums Amata pienākumu 

ietvaros

-  2 000€

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi 

un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Radošuma attīstīšana pedagoģiskajā procesā (pieredzes apmaiņa starp skolām), nodrošinot 

atbalstu pedagogu iesaistei radošās domāšanas kursos.

Visas izglītības iestādes Liepājā.

2 kursi (2 grupas)

1 konference

Amata pienākumu 

ietvaros

-  1 500€

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi 

un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Lasītprasmes attīstīšana pedagoģiskajā procesā.  Ikgadējas tematiskas konferences par tēmu 

-kā izkopt skolēnos lasītprasmes dažādos priekšmetos. 

1 konference Valsts, pašvaldības - 700 + budžeta ietvaros

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi 

un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Efektīvas un mūsdienīgas mācību stundas nodrošinājums, pielietojot jaunas mācību formas un 

metodes, izmantojot IKT resursus.

Visas izglītības iestādes Liepājā. Amata pienākumu 

ietvaros 

 -  - 

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi 

un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde 30 stundu tālākizglītības kursi „Vardarbības cēloņi, sekas un risinājumi”. 1 kursu norise Valsts, pašvaldības  -  - 

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi 

un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde 30 stundu tālākizglītības kursi „Bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodes, vardarbības riski un 

sadarbība ar bērnu vecākiem”.

2 kursu norise Valsts, pašvaldības  -  - 

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Pirmsskolas izglītības iestāžu speciālistu  un skolu direktoru vietnieku izglītības jomā, atbalsta 

personāla sadarbība, sekmējot pēctecības nodrošināšanu.

Tiek piedāvāti pieredzes apmaiņu braucieni, vizītes, apmācības, semināri u.c.

36 izglītības iestādes Valsts, pašvaldības  -  - Pr_23

1.1.6.(1.) Veicināt Liepājas un tās apkārtnes uzņēmējdarbības 

videi atbilstošu izglītības programmu izstrādi Liepājas 

profesionālajās izglītības iestādēs, iesaistot uzņēmējus 

programmu izstrādē

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" izglītojamo uzņemšana Jauniešu garantijas projekta:

1,5 gadīgajās grupās (automehāniķis, grāmatvedis, mehatronisko sistēmu tehniķis, loģistikas 

darbinieks);

1 gadīgajās grupās (elektromontieris, kuģa pavārs), izmantojot modulāro apmācības  pieeju, 

gan  organizējot darba vidē balstītās mācības. 

57 izglītojamie - izglītības 

programmās "Kuģa pavārs", 

"Drēbnieks", "Frizieris"

Valsts, ESF  -  - 

1.1.6.(1.) Veicināt Liepājas un tās apkārtnes uzņēmējdarbības videi 

atbilstošu izglītības programmu izstrādi Liepājas 

profesionālajās izglītības iestādēs, iesaistot uzņēmējus 

programmu izstrādē

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" Uzsākt jaunas izglītības programmas "Foto dizains" realizācija.

Studiju programmas vajadzībām iegādāts: fotokameras, datorkomplekts.

1 studiju programma

1 aprīkojuma un tehnoloģijas 

komplekts

Valsts; VKKF  3 000€  3 000€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.1.6.(10.) Veikt Liepājas augstāko un profesionālo mācību 

iestāžu absolventu monitoringu par tālākās karjeras 

gaitām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "Liepājas valsts tehnikums" LVT absolventu aptauju veikšana par viņu karjeras 

izaugsmi (2-reiz gadā), absolventu tālākas karjeras attīstības datu bāzes izveidošana.

2 aptaujas

1 datu bāze

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.1.6.(10.) Veikt Liepājas augstāko un profesionālo mācību iestāžu 

absolventu monitoringu par tālākās karjeras gaitām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Tiek veidota datu bāze par skolas absolventiem un viņu karjeras tālākām gaitām. 2 aptaujas

1 datu bāze

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.1.6.(10.) Veikt Liepājas augstāko un profesionālo mācību iestāžu 

absolventu monitoringu par tālākās karjeras gaitām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" tiek veidota datu bāze par skolas absolventiem un viņu karjeras tālākām 

gaitām, lai apzinātu, cik audzēkņi turpina mācīties augstskolās un cik no tiem savā 

speciālitātē. 

1 datu bāze Amata pienākumu 

ietvaros 

 -  - 

1.1.6.(11.) Sekmēt kvalitatīvai mācību procesa apguvei 

nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes izveidošanu 

Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, tai skaitā 

sportiskām aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledža mācību telpu labiekārtošana un aprīkošana, mūžizglītības 

nodaļas infrastruktūras uzlabošana (Ugunsdrošības poligons), mācību ēkas Uliha ielā 5 

atjaunošana, pārbūve un mācību centra infrastruktūras uzlabošana, simulatoru un trenažieru 

iegāde. 

Mācību ēkas Uliha ielā 5 energoefektivitāte stiprināšanas pasākumi.

4 projekti. Valsts, ES (ESF SAM 

8.1.4.)

12 000 000€ 2 200 000€

1.1.6.(11.) Sekmēt kvalitatīvai mācību procesa apguvei 

nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes izveidošanu 

Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, tai skaitā 

sportiskām aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde PIKC "Liepājas Valsts tehnikums", saskaņā ar pieņemtajiem normatīvajiem regulējumiem, 

veikt  ERAF līdzekļu apguvi LVT infrastruktūras uzlabošanai atbilstoši LVT Investīciju un 

attīstības stratēģijai, kā arī uzlabojumu prioritātēm. Vānes iela 4a.

Infrastruktūras modernizēšana Valsts, ES (ERAF)  134 166€ informācija nav sniegta

1.1.6.(11.) Sekmēt kvalitatīvai mācību procesa apguvei 

nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes izveidošanu 

Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, tai skaitā 

sportiskām aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" ir apkopota skolas materiāltehniskās un infrastruktūras bāzes 

nepieciešamības.

Ir iegādāta materiāltehniskā bāze 

(pamatlīdzekļi) gan mākslas, gan 

mūzikas izglītības programmu 

modernizācijai, gan 

vispārizglītojošajos māc. 

priekšmetos. Veikti infrastruktūras 

uzlabojumi.

Valsts (KKF)  62 182€  820 642€

1.1.6.(11.) Sekmēt kvalitatīvai mācību procesa apguvei 

nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes izveidošanu 

Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, tai skaitā 

sportiskām aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" Datoru un mūzikas instrumentu iegāde Ir iegādāta materiāltehniskā bāze 

(pamatlīdzekļi) gan mākslas, gan 

mūzikas izglītības programmu 

modernizācijai, gan 

vispārizglītojošajos māc. 

priekšmetos. Veikti infrastruktūras 

uzlabojumi.

valsts  19 000€  19 000€

1.1.6.(2.) Veicināt Liepājas profesionālo izglītības iestāžu 

pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši 

aktualitātēm tautsaimniecībā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" Normatīvajos aktos noteikto skolotāju profesionālā 

pilnveide, atbilstoši VIIS datu bāzē pieejamajam grafikam. Ventspils iela 51.

Skolotāju profesionālā pilnveide Valsts,  ES ( Erasmus+)  1 500€ -

1.1.6.(2.) Veicināt Liepājas profesionālo izglītības iestāžu pedagogu 

kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši aktualitātēm 

tautsaimniecībā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" regulāri tiek organizēti un realizēti pedagogu kvalifikācijas celšanas kursi. 52 kursi un semināri. VKKF, valsts, ES  5 000€  5 000€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" izveide, saskaņā ar apstiprināto stratēģiju 2016.- 2020. gadam.

Īstenot ERAF projekts 8.1.3.0/17/I/002 "PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskola" profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana"

2017.gadā veikti iepirkumi un uzsākti projektu izstrāde.

1 PIKC "LMMDV" izveide Valsts, ES (ERAF SAM 

8.1.3.)

2 129 619€ informācija nav sniegta Pr_198

1.1.6.(4.) Veikt priekšdarbus profesionālās un koledžas līmeņa 

izglītības programmu izveidošanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Veikt priekšdarbus jauno apmācību programmu izstrādē. Vānes iela 4a informācija nav sniegta Valsts, ES (ESF SAM 

8.2.1.)

 500 000€ informācija nav sniegta

1.1.6.(4.) Veikt priekšdarbus profesionālās un koledžas līmeņa 

izglītības programmu izveidošanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "Liepājas valsts tehnikums" veikt koledžas līmeņa programmas pilnveidošanu 

automehānikā, enerģētikā un mehatronikā. 

Pilnveidotas programmas - - -

1.1.6.(4.) Veikt priekšdarbus profesionālās un koledžas līmeņa 

izglītības programmu izveidošanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" jauno izglītības programmu mākslā, mūzikā un dizainā, izstrāde.

skat. rīcību Nr.1.1.6.(1.)

skat. rīcību Nr.1.1.6.(1.)  -  -  - 

1.1.6.(5.) Stiprināt sadarbību ar Latvijas profesionālajām 

tautsaimniecības u.c. nozaru asociācijām darbaspēka 

sagatavošanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledžas sadarbība ar Zvejnieku asociāciju, Jūrnieku asociāciju. Nav rādītāju uz šo brīdi, bet 

pārrunas turpinās.

Valsts  10 000€  - 

1.1.6.(5.) Stiprināt sadarbību ar Latvijas profesionālajām 

tautsaimniecības u.c. nozaru asociācijām darbaspēka 

sagatavošanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Jaunu sadarbības partneru piesaiste nozaru programmām un specialitātēm. Ventspils iela 51. informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

1.1.6.(5.) Stiprināt sadarbību ar Latvijas profesionālajām 

tautsaimniecības u.c. nozaru asociācijām darbaspēka 

sagatavošanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Sadarbība ar nozaru speciālistiem, tikšanās un sadarbība ar darba devējiem mācību prakšu 

un kvalifikācijas darbu izstrādes laikā. 

Dalība Latvijas Dizaina balvas izstādēs, ko organizē Latvijas Dizaineru savienība.

2 audzēkņi ieguva diplomu un 

atzinību Gada dizaina balvā.

Valsts   300€ informācija nav sniegta



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.1.6.(5.) Stiprināt sadarbību ar Latvijas profesionālajām 

tautsaimniecības u.c. nozaru asociācijām darbaspēka 

sagatavošanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" sadarbība un kopīgi projekti ar Liepājas simfonisko orķestri, NBS bigbendu, 

SIA "Lielais dzintars" un Kurzemes reģiona mūzikas skolām.

informācija nav sniegta Valsts   150€ informācija nav sniegta

1.1.6.(6.) Sekmēt prakses iespēju paplašināšanu izglītojamajiem 

Liepājas un apkārtnes uzņēmumos, kā arī ārvalstīs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledžas projektos galvenais uzsvars likts uz sadarbības stiprināšanu ar 

esošajām partnerinstitūcijām un ārzemju sociālo partneru tīkla paplašināšanu studentu, un 

audzēkņu prakses iespēju stiprināšanu.

Nodrošināta prakses mobilitāte 

ārzemēs (prof.prakse) 5 

studentiem un 6 audzēkņiem.

Valsts, ES  160 000€  27 000€

1.1.6.(6.) Sekmēt prakses iespēju paplašināšanu izglītojamajiem 

Liepājas un apkārtnes uzņēmumos, kā arī ārvalstīs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "Liepājas valsts tehnikums"  ieviestā karjeras portāla www.ekarjera.lvt.lv attīstība un 

pilnveidošana (uzņēmēji tiek aicināti ievietot virtuālās prakses portālā).

Sadarbības paplašināšana ar uzņēmumiem un organizācijām.

Dalība Erasmus+ prakses programmā. 

143 uzņēmumi - prakses vietas

204 izglītojamie

61 izglītojamais - Erasmus+ 

dalībnieki

Valsts  151 017€ informācija nav sniegta

1.1.6.(6.) Sekmēt prakses iespēju paplašināšanu izglītojamajiem 

Liepājas un apkārtnes uzņēmumos, kā arī ārvalstīs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" Patstāvīga sadarbības tīkla izveidošana un papildināšana ar uzņēmējiem, 

prakšu realizēšanai gan Latvijā, gan ārvalstīs (Erasmus+ programma: Portugāle, Somija, 

Vācija, Lielbritānija, Igaunija, Austrija, Spānija). 

Jauns Erasmus+ mobilitātes projekta iesniegšana.

LBJC prakses vietu piedāvājums studējošai jaunatnei, t.sk. NGA programmas "Jauniešu 

garantija" ietvaros. 

Uzsākta 1 Erasmus+ projekta 

realizācija.

Valsts,  ES ( Erasmus+)  49 198€  49 198€

1.1.6.(6.) Sekmēt prakses iespēju paplašināšanu izglītojamajiem 

Liepājas un apkārtnes uzņēmumos, kā arī ārvalstīs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" audzēkņu prakse LSO sastāvā, NBS bigbenda sastāvā, pedagoģiskā prakse 

mūzikas skolā, prakse koncertprogrammu iestudēšanā skolas jauktajā korī, meiteņu korī, 

simfoniskajā orķestrī, bigbendā, zvanu ansamblī., pūtēju orķestrī. 

Prakse starptautiskajos projektos - Darmštatē Eiropas jauniešu orķestrī, Šērsbergā (Vācija) 

Vācu- skandināvu mūzikas nedēļā kora un simfoniskā orķestra sastāvā, Itālijā, Baltkrievijā. 

Polijā, Šveicē, Slovākijā.

informācija nav sniegta Valsts,  ES ( Erasmus+)  1 121€ informācija nav sniegta

1.1.6.(7.) Atbalstīt Kurzemes mēroga karjeras plānošanas 

atbalsta un koordinācijas centra attīstību PIKC 

„Liepājas Valsts tehnikuma” ietvaros

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Karjeras izvēles centra darbības pilnveidošana PIKC "Liepājas valsts tehnikums" 

Info dienu un ekskursiju organizēšana.

Semināru u.c.pasākumu organizēšana:

- Darba pasaules iepazīšana (nozaru semināri)

- Pašnovērtējuma veikšana 

- Karjeras lēmuma pieņemšana

2 informatīvās dienas

360 apmeklētāji (skolu audzēkņi)

300 ekskursiju dalībnieki

550 jaunieši

152 jaunieši

315 jaunieši.

Valsts  10 000€ informācija nav sniegta

1.1.6.(8.) Popularizēt izglītības iespējas Liepājā un ieinteresēt 

Kurzemē dzīvojošos jauniešus iegūt izglītību Liepājā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledža pārstāvju dalība popularizēšanas pasākumos (piem., Skola 

2017, Ēnu diena, Atvērto durvju diena u.c.) 

Erasmus+ 2014-2020 programmas aktivitāšu īstenošana.

Mājas lapas aktualizēšana, atjaunošana.

Iestādes popularizēšana sociālajos tīklos.

informācija nav sniegta Valsts (LJK budžets)  6 000€ informācija nav sniegta

1.1.6.(8.) Popularizēt izglītības iespējas Liepājā un ieinteresēt 

Kurzemē dzīvojošos jauniešus iegūt izglītību Liepājā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "Liepājas valsts tehnikums" sadarbības pilnveidošana ar Liepājas rajona 

pašvaldībām

2 Karjeras veicināšanas pasākumi 

(Atvērtās durvis, Karjeras dienas)

10 pasākumi (Muzeju nakts pasāk., 

Karjeras pasākumi Kurzemes 

reģiona skolās)

Valsts informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

1.1.6.(8.) Popularizēt izglītības iespējas Liepājā un ieinteresēt 

Kurzemē dzīvojošos jauniešus iegūt izglītību Liepājā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" regulāru atbalsta pasākumus organizēšana potenciālajiem reflektantiem: 

Atvērto durvju dienas, Profesiju dienas vispārizglītojošās skolās, praktiski izmēģinājumi skolas 

darbnīcās, audzēkņu ēnošana , reklāma masu medijos, sociālos tīklos, individuālās karjeras 

konsultācijas, dalība "Karjeras nedēļā", pasākumi reflektantu vecākiem.

Regulāri Karjeras pasākumi - 2 

Atvērtās durvis, Karjeras dienas, 

Muzeju nakts pasāk., Karjeras 

pasākumi Kurzemes reģiona 

skolās-10 pasākumi.

Valsts   618€   618€

1.1.6.(8.) Popularizēt izglītības iespējas Liepājā un ieinteresēt 

Kurzemē dzīvojošos jauniešus iegūt izglītību Liepājā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" - Kurzemes reģiona Metodiskais centrs (22 mākslas un mūzikas skolas).

Kopīgu projektu organizēšana (koncerti, skates, konkursi) ar 10 reģiona mūzikas skolām, 

Valsts konkursi akordeona spēlē un ģitāras spēlē norises organizēšana, prezentācijas par 

izglītības iespējām skolā reģiona mūzikas skolās.

1 konkurss PIKC mākslas sadaļā Valsts   702€   702€

1.1.6.(9.) Veikt uzlabojumus/ieguldījumus profesionālo izglītības 

iestāžu izglītojamo izmitināšanas jomā, nodrošinot 

kvalitatīvus dzīves apstākļus

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledža dienesta viesnīcas iekšējās infrastruktūras uzlabošana un 

aprīkojuma iegāde.

par 2017.gadu nav datu  -  -  - 

1.1.6.(9.) Veikt uzlabojumus/ieguldījumus profesionālo izglītības 

iestāžu izglītojamo izmitināšanas jomā, nodrošinot 

kvalitatīvus dzīves apstākļus

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde PIKC "Liepājas valsts tehnikums" dienesta viesnīcas Vānes ielā 4a, Liepājā, siltummezglu 

pārbūve/izbūve.

Projekts netika uzsākts, jo plānošanas periodam līdz 2020. gadam netika piešķirti līdzekļi.

Pieejamā finansējuma ietvaros nav 

iespējams sasniegt projekta 

mērķus, līdz ar to projekts netiks 

īstenots

 -  -  - 

1.1.7.(1.) Veicināt Liepājas augstāko izglītības iestāžu 

starptautisko konkurētspēju, sasniedzot augstus 

studiju kvalitātes rādītājus un attīstot zinātnisko 

darbību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledža pasniedzēju pieredzes apmaiņa ar ārvalstu augstskolām un 

ārvalstu partnerinstitūcijām. 

3 Erasmus+ projekti: LJK pasniedzēju apmācības un docēšanas braucieni uz Maltu, 

Melnkalni, Rumāniju.

Uzņemti vieslektori (no Ķīnas un Rumānijas). 

2 Interreg projekti: apmaiņas braucieni uz Zviedriju, Kipru un Beļģiju.

Stratēģisko partnerību nodibināšana ar ārvalstu institūcijām. 

3 Erasmus+ projekti: 7 dalībnieki 

uz 3 valstīm. Uzņemti 3 vieslektori 

no 2 valstīm.

2 Interreg projekti: 13 darbinieki uz 

3 valstīm.

Valsts, ES ( Erasmus+), 

Interreg V-A Latvijas - 

Lietuvas 2014.-2020. 

periodā pārrobežu 

sadarbības programma

 40 000€  60 000€

1.1.7.(10.) Veikt uzlabojumus augstskolu studentu izmitināšanas 

jomā, nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledžas dienesta viesnīcas iekšējās infrastruktūras uzlabošana. informācija nav sniegta Valsts, ES  700 000€ informācija nav sniegta



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības
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Norādīt sasaisti ar 
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( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)
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Finansējums

1.1.7.(2.) Stiprināt dabas un inženierzinātņu studiju programmu 

darbību, tai skaitā doktorantūras programmas

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledžas sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm un RTU, 

programmas pēctecības un studiju tālākizglītības iespēju pilnveidošana, Liepājas Jūrniecības 

koledžas absolventiem. 

Dalība pārrobežu projektā Lit-Lat-Hv (“Latvijas-Lietuvas elektronikas un augstsprieguma 

tehnoloģiju speciālistu mobilitātes un nodarbinātības uzlabošana” ), ar 5 izglītības iestāžu 

konsorcija izveidošana.

Uzsākts 1 projekts Valsts, Interreg V-A 

Latvijas Lietuvas 

pārrobežu sadarbības 

programma

 20 000€  139 512€

1.1.7.(3.) Veicināt augstākās izglītības eksportspēju, piesaistot 

studējošos un akadēmisko personālu no ārvalstīm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledža Ārvalstu pasniedzēju pieaicināšana vieslekciju pasniegšanai. 

Stratēģisko partnerību nodibināšana ar ārvalstu institūcijām. 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas.

Iesākta 4 projektu īstenošana Valsts, ES (Erasmus+), 

Interreg V-A Latvijas - 

Lietuvas 2014.-2020. 

periodā pārrobežu 

sadarbības programma

 40 000€  154 532€

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.)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte

Akadēmiskā personāla piesaistīšana, pētniecībā balstītu studiju nodrošināšanā. 

Aktiermeistarības studiju programmu īstenošana un nodrošināšana - nokomplektēts studiju 

kurss un uzsāktas studijas.

Līdzekļu piesaiste jauno mediju mākslas, foto un dizaina studiju programmu tehniskā 

aprīkojuma atjaunošanai un projektu īstenošanai. 

Finansējuma piesaiste IT un tehniskā aprīkojuma atjaunošanai Jauno Mediju mākslas un 

Informācijas Tehnoloģiju un Dabas un Inženierzinātņu fakultātes studiju nodrošināšanai.

9 studiju virzieni

40 vieslektori 

16 studenti aktiermeistarībā

Pašvaldības, Valsts 

(LiepU)

 53 588€  378 588€

1.1.7.(5.) Attīstīt sadarbību starp Liepājas augstākajām izglītības 

iestādēm efektīvākai resursu izmantošanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMDMV" turpina sadarbību ar Liepājas Universitāti mediju mākslas studiju 

programmas ietvaros - pedagogu vieslekcijas, pasniedzēju rotācija.

Dalība bakalauru un maģistra studiju programmas vērtēšanas komisijās Liepājas universitātē.

2 pedagogi

3 pasniedzēji

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

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  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledža Profesionālās ievirzes programmas, duālās un modulārās 

izglītības īstenošana.

Liepājas Universitāte 

Robotikas un programmēšanas nodarbību/konkursu, Dabaszinību skolu organizēšana.

Sadarbības organizēšana vidusskolēnu ZPD lasījumu īstenošanā.

Sadarbība ar skolām pedagoģisko prakšu īstenošanā. 

Sadarboties ar RTU, RTK, BA Turība, PIKC LVT, Jūrniecības koledžu u.c. mācību iestādēm 

laboratoriju un mācībspēku izmantošanai, kā arī kopīgu programmu un pasākumu "Zinātnieku 

nakts" pasākuma organizēšana.

760 dalībnieki (16 dažādi 

pasākumi)

ZDP lasījumiem ->150 dalībnieki

~1000 dalībnieki (Zinātnieku Nakts 

pasākums)

Valsts, ES, LiepU  6 984€  5 384€ Pr_193

1.1.7.(7.) Veicināt Liepājas augstāko izglītības iestāžu sadarbību 

ar uzņēmējiem jauno speciālistu sagatavošanā un 

zināšanu pārnesē biznesā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledžas kruinga kompānija/kruinga centrs. netika izveidots Valsts  5 000€  - 

1.1.7.(8.) Sekmēt investīciju piesaisti zinātnes un pētniecības 

infrastruktūrā, tehnoloģiskas ievirzes projektu 

īstenošanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte 

STEM studiju programmu modernizācijas projektu īstenošana.

Energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošana.

Uzsākta projekta īstenošana.

Sadarbībā ar Kurzemes biznesa inkubatoru, dalība projektos inovatīvu produktu izstrādei.

Sagatavoti projektu pieteikumi komercializētiem pētījumiem.  

Vaučers no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras zinātnisko pētījumu pakalpojumu 

sniegšanai Liepājas biznesa inkubatora uzņēmumiem.                    

2 projekti īstenošanā 

3 pieteikumi

ES, Valsts 1 635 586€  830 372€

1.1.7.(9.) Sekmēt kvalitatīvai studiju procesa apguvei 

nepieciešamo materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Jūrniecības koledža 

Mācību telpu labiekārtošana un aprīkošana. 

Mācību centra "Drošība uz ūdens" ēkas renovācija un mācību centra infrastruktūras 

uzlabošana. 

Interreg Central Baltic reģionālā sadarbības programma.

2 Interreg projekti un viens ERAF 

projekts SAM 8.1.4.

Valsts, ES (ESF SAM 

8.1.4.)

5 000 000€ informācija nav sniegta

1.1.8.(1.) Attīstīt kvalitatīvu mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības 

piedāvājumu Liepājā atbilstoši pieprasījumam darba 

tirgū, tai skaitā veicot nepieciešamo izpēti

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" dalība NVA rīkotajos konkursos mūžizglītībā, programmu 

izstrāde un īstenošana, atbilstoši pieprasījumam.

Apmācīti 428 pieaugušie 

sekojošās nozarēs: 

1) Ēdināšanas pakalpojumu un 

tūrisma; 

2) Enerģētikas;

3) Metālapstrādes, mašīnbūves un 

mašīnzinību; 

4)Tekstilizstrādājumu, apģērbu un 

ādas izstrādājumu ražošanas.

informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

1.1.8.(1.) Attīstīt kvalitatīvu mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības 

piedāvājumu Liepājā atbilstoši pieprasījumam darba tirgū, 

tai skaitā veicot nepieciešamo izpēti

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte 

Apmācības mūžizglītības jomā organizēšana.

Dalība iepirkumu kursu organizēšanā.

2 iepirkumu konkursi Valsts/ pašvaldības, pašu  94 700€  82 630€

1.1.8.(2.) Izvērtēt nepieciešamību izveidot mūžizglītības 

koordinācijas centru, kas veiktu koordinējošas 

funkcijas un pilnveidotu sadarbību starp izglītības 

iestādēm, apmācāmajiem un uzņēmējiem Liepājā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitātes 

Mūžizglītības koordinācijas centra izveide.

nav aktivitāšu  -  -  - 

1.1.8.(3.) Paplašināsim atbalsta pasākumus pārkvalifikācijas 

iegūšanai strādājošajiem, uzlabojot iedzīvotājiem 

nodarbinātības iespējas

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Liepājas Universitāte 

Pārkvalifikācijas apmācību īstenošana, mūžizglītības programmas ietvaros.

2 iepirkumu konkursi 

3578 dalībnieki dažādos 

mūžizglītības pasākumos 

756 sertifikāti

Valsts/ pašvaldības/ pašu  94 700€  82 630€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.1.8.(4.) Sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību, kā 

mūsdienīgu nodarbinātības veicināšanas instrumentu, 

īpaši sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Informēti uzņēmēji un NVO pārstāvji par iespējām iesaistīties Eiropas Savienības fondu 

darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" projektos.

Notikuši semināri ar LM un ALTUM pārstāvju piedalīšanos. Noticis informatīvs pasākums 

Liepājas Diakonijas centrā ar NVO pārstāvju piedalīšanos. Seminārs Liepājas Biznesa 

inkubatorā. 

Notikuši 2 semināri, 

2 informatīvi pasākumi NVO

2 konsultācijas

informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

Rīcībpolitika 1.2. Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki jj jj jj jj jj jj

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Liepājas pilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas projektu konkursa plānošana, 

izsludināšana, kontrole (Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikums Nr.10 

"Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkursa nolikums 

2017.gadam").

Apstiprināti 20 projektu pieteikumi Pašvaldība  7 000€  6 200€ Pr_173

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Sadarbības veicināšana ar Liepājas pilsētas veselības veicināšanas nevalstiskajām organizācijām un 

aktīvistiem, t.sk., Veselības veicināšanas projektu konkursā apstiprinātie projekti: 

- Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs "VeloRonis" projekta "Ziemas peldēšanas koptreniņi Beberliņos", 

- Biedrības "Liepziediņa bērnība" projekts "Imunitātes veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar vecākiem", 

- Biedrības "Mākslas Pasāža RADI" projekts "Salsas deju nodarbības jūras krastā", 

- Nodibinājuma "Fonds Mammām un Tētiem" projekts "Izglītojošs žurnāls topošajiem un jaunajiem vecākiem 

"Mammām un Tētiem"", 

- Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļas projekts "Pilnvērtīgu dzīvi katram", 

- biedrības "Velo-Redele" projekts "Liepājas Velo vasara 2017", 

- Zita Valkas projekts "Vitalitātes un dzīvesziņas parauga - leģendārās kustību mākslinieces, pedagoģes, lektores 

Vijas Vētras vizīte Liepājā", 

- Starptautiskās policijas asociācijas projekts "Esi košs - jūties drošs", 

- Biedrības "Ģimeņu centrs "Liepa" projekts "Vesels un drošs!",

- Liepājas Diabēta biedrības projekts "Informatīvā diena "Esi vesels!", 

- Zanes Frickausas projekts "Biroja vingrošanas nodarbības", 

- Biedrības "Restart.lv" struktūrvienība "Restart.lv Liepāja" projekts "Sports un veselība katram liepājniekam 2017", 

- Signes Bergas projekts "Drošības nedēļa Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā", 

- Nodibinājuma Liepājas Novada Fonds projekts "Spēle ģimenei "Kā es varu palīdzēt?"

- Biedrība "Via Libertas" projekts "Jaunietis jaunietim", 

- Liepājas Katoļu pamatskolas atbalsta biedrības projekts "Dod pieci drošībai!", 

- Biedrības "Latvijas pirmās palīdzības vienība" projekts "Vienaudzis vienaudzim", 

- biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrības" projekts "Esi aktīvs, nesēdi uz vietas!" 

Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas atbalstītās veselības veicināšanas aktivitātes: 

- Publisks skrējiens “Izskrien Latviju Liepājā” Liepājā sadarbībā ar skriešanas entuziastiem, 

- labdarības skrējiens “Vecgada karnevāla skrējiens” sadarbībā ar skriešanas entuziastiem, 

- Liepājas dzimšanas dienas pārgājiens sadarbībā ar biedrību "Nūjo ar vēju!", 

- Karostas veselības diena sadarbībā ar uztura speciālistu, 

- Veselības telts festivāla “Summer Sound” ietvaros sadarbībā ar Valsts policijas pārstāvjiem, 

- Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles pārstāvjiem un Atkarību profilakses centra pārstāvjiem, 

- kardiologa V. Stirnas informatīva lekcija par sirds veselību senioriem Karostas Pensionāru dienas centra 

dalībniekiem.

20 apstiprinātie projekti Veselības 

veicināšanas projektu konkursa 

ietvaros, 

6 aktivitātes

Pašvaldība  8 250€  7 450€ Pr_173

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

SAM 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei" projekta Nr.9.2.4.2./I/088 "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" īstenošana.

17 līgumi ESF/Valsts  75 000€  78 402€ Pr_173

1.2.1.(2.) Rosināt iedzīvotājus veikt regulāras profilaktiskās 

pārbaudes un savlaicīgi konsultēties ar ģimenes 

ārstiem, speciālistiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Veicināt sadarbību ar pilsētas veselības aprūpes iestādēm un ģimenes ārstiem. 

17.02.2017. seminārs Liepājas un apkārtējo novadu ģimenes ārstiem. 2017.gadā noticis 1 

seminārs, dalībnieku skaits - 46. 

02.06.2017. konference “"Jaunākais un aktuālais ādas slimību diagnostikā, terapijā, 

profilaksē. Ādas kopšana" - 77 dalībnieki.

2 sadarbības semināri Pašvaldība  6 946€   600€ Pr_174

1.2.1.(2.) Rosināt iedzīvotājus veikt regulāras profilaktiskās 

pārbaudes un savlaicīgi konsultēties ar ģimenes ārstiem, 

speciālistiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Sadarbība ar izglītības iestāžu darbiniekiem  (skolu māsas un pedagogi). 

09.03.2017. un 10.03.2017. Darbnīca izglītības iestāžu un sociālo iestāžu darbiniekiem 

"Dusmu un agresijas veidošanās mehānismi skolas vidē un uzvedības korekcijas iespējas, 

izmantojot metodisko materiālu „Dusmu kontroles spēle”” – 4 darbnīcas, kopā 128 dalībnieki. 

24.10.2017. seminārs Liepājas sociālo zinību skolotājiem “Es augu vesels. Reklāma un 

veselība” – 20 dalībnieki.

2 sadarbības semināri Pašvaldība   880€   880€

1.2.1.(2.) Rosināt iedzīvotājus veikt regulāras profilaktiskās 

pārbaudes un savlaicīgi konsultēties ar ģimenes ārstiem, 

speciālistiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Veselības veicināšanas kampaņa ar mērķi - mudināt iedzīvotājus veikt profilaktiskās 

apskates.

1. Pasaules vēža diena - informācija un vizuālie materiāli par valsts vēža profilakses 

pasākumiem;

2. Pasaules Tuberkulozes diena - informācija un vizuālie materiāli par tuberkulozes profilaksi;

3. Informatīva kampaņa par gripu un tās profilaksi.

3 informatīvas kampaņas Pašvaldība   500€   500€

1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu 

sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar 

īpašām vajadzībām sporta aktivitātes

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Sadarbībā ar sporta NVO un citiem pasākumu organizatoriem veidot jaunus pasākumus, kā 

arī vairāk strādā pie jau esošo pasākumu dalībnieku sagatavošanās pasākumu skaita 

palielināšanu.

         

2017.gadā pašvaldība nodrošinājusi atbalstu dažādām masu sporta aktivitātēm. Publiskos 

pasākumos, sacensībās un aktivitātēs iesaistījušies 31 640 dalībnieki

680 pasākumi Pašvaldība informācija nav 

sniegta

 107 806€

1.2.1.(4.) Ieviest un attīstīt ikgadēju studējošo un pasniedzēju 

čempionātu starp profesionālajām un augstākajām 

Liepājas izglītības iestādēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Veidot sadarbību starp izglītības iestādēm sporta jomā informācija nav sniegta Valsts  1 500€ informācija nav sniegta



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.2.1.(5.) Ieviest projektu konkursu dažādu sporta pasākumu 

organizēšanai, atbalstot iedzīvotāju pašorganizēšanos 

veselīga, aktīva dzīvesveida popularizēšanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Projektu konkursa ieviešana pārcelta uz 2019.gadu, paredzot nepieciešamos līdzekļus 

projektu realizācijai Sporta pārvaldes budžetā.

 -  -  -  - 

1.2.1.(6.) Mērķtiecīgi attīstīt sportiskām aktivitātēm nepieciešamo 

brīvpieejas infrastruktūru pilsētvidē un turpināt 

paplašināt rekreācijas teritorijas pilsētā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Dalība Zirgu salas un Beberliņu teritorijas attīstības projektu realizācija. informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

1.2.1.(7.) Atbalstīt iniciatīvas jauniešu veselības uzturēšanas un 

veicināšanas jomā, tai skaitā atjaunojot veselības 

mācību pilsētas pirmskolas un vispārizglītojošajās 

mācību iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Veselības veicināšanas lekcijas Liepājas vispārizglītojošās izglītības iestādēs (vada Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas 

veselības veicināšanas konsultants). 

24.01.2017. Liepājas valsts tehnikums  Seksualitāte

31.01.2017. Liepājas valsts tehnikums   Seksualitāte

31.01.2017. Liepājas valsts tehnikums   Meitenes, Grūtniecība, kontracepcija

07.02.2017. Liepājas valsts tehnikums   Seksualitāte

07.02.2017. Liepājas valsts tehnikums   Meitenes, Seksualitāte, HIV, C-hepatīts

13.02.2017. Raiņa 6.vidusskola        Zēni 8.klase        Attiecības

14.02.2017. Liepājas valsts tehnikums                Seksualitāte

14.02.2017. Liepājas valsts tehnikums        Meitenes        Grūtniecība, kontracepcija

21.02.2017. Internātskola        zēni        Attīstība, seksualitāte

24.02.2017. Tehnikums        Meitenes        Seksualitāte, kontracepcija

28.02.2017. Internātskola        Meitenes        Attīstība, seksualitāte

01.03.2017. 10.vidusskola                Narkotikas

13.03.2017. 10.vidusskola        8.klase        Attiecības

14.03.2017. Tehnikums        1.kurss meitenes        Attiecības

14.03.2017. Tehnikums        1.kurss zēni        Attiecības

15.03.2017. 10.vidusskola        7.klase        Attiecības 

21.03.2017. Tehnikums        1.kurss meitenes        Attiecības

21.03.2017. Tehnikums        1.kurss zēni        Attiecības

23.03.2017. Vakarskola                Jauniešu veselība

27.03.2017. Ezerkrasta sākumskola                Veselība

28.03.2017. Tehnikums        1.kurss meitenes        Attiecības

28.03.2017. Tehnikums        1.kurss zēni        Attiecības

04.04.2017. Tehnikums        1.kurss meitenes        Attiecības

04.04.2017. Tehnikums        1.kurss zēni        Attiecības

11.04.2017. Tehnikums        Tehnikuma pasniedzēji        Veselības jautājumi

26.09.2017. 10.vidusskola        12.klase        Krūts veselība

26.09.2017. 7.vidusskola        12.klase        Krūts veselība

26.09.2017. 5.vidusskola        12.klase        Krūts veselība

26.09.2017. 5.vidusskola        12.klase        Krūts veselība

28.09.2017. 2.vidusskola        8.klase zēni        Seksualitāte

28.09.2017. 6.vidusskola        12.klase        Seksualitāte

03.10.2017. 1.ģimnāzija        12.klase        Krūts veselība

03.10.2017. 1.ģimnāzija        12.klase        Krūts veselība

05.10.2017. 8.vidusskola        12.klase        Krūts veselība

05.10.2017. 12.vidusskola        8.klase zēni        Seksualitāte

09.10.2017. 12.vidusskola        12.klase        Krūts veselība

10.10.2017. 5.vidusskola        12.klase        Krūts veselība

12.10.2017. Valsts tehnikums        meitenes        Krūts veselība

12.10.2017. Valsts tehnikums        meitenes        Krūts veselība

13.10.2017. Valsts tehnikums        meitenes        Krūts veselība

13.10.2017. Valsts tehnikums        meitenes        Krūts veselība

16.10.2017. Vakarskola        meitenes        Krūts veselība

46 lekcijas Amata pienākumu 

ietvaros

- - Pr_171

1.2.1.(7.) Atbalstīt iniciatīvas jauniešu veselības uzturēšanas un 

veicināšanas jomā, tai skaitā atjaunojot veselības mācību 

pilsētas pirmskolas un vispārizglītojošajās mācību iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Veidot sadarbību ar Liepājas Nacionālā veselīgo skolu tīkla dalībniecēm

Darbnīca izglītības iestāžu un sociālo iestāžu darbiniekiem "Dusmu un agresijas veidošanās 

mehānismi skolas vidē un uzvedības korekcijas iespējas, izmantojot metodisko materiālu 

„Dusmu kontroles spēle””. Seminārs Liepājas sociālo zinību skolotājiem “Es augu vesels. 

Reklāma un veselība”.

2 semināri izglītības iestāžu 

darbiniekiem

Pašvaldības  1 300€  1 300€

1.2.1.(7.) Atbalstīt iniciatīvas jauniešu veselības uzturēšanas un 

veicināšanas jomā, tai skaitā atjaunojot veselības mācību 

pilsētas pirmskolas un vispārizglītojošajās mācību iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Veicināt skolu līdzdalību veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

2017.gadā: 

- Izglītojoša lekcija Liepājas Katoļu pamatskolas skolēniem un to vecākiem par tēmu “Mana 

bērna emocionālā drošība”

- veselības nedēļa Liepājas Katoļu pamatskolā par drošības jautājumiem

- ģimenes pasākums pirmsskolas izglītības iestādē "Liesmiņa".  

3 pasākumi skolās un pirmsskolas 

izglītības iestādēs

Pašvaldības Veselības 

veicināšanas 

projektu konkursa 

ietvaros

 1 401€

1.2.1.(8.) Veicināt veselīgu un no atkarībām brīvu dzīvesveidu un 

sniegt praktiskus ieteikumus

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Projekts “Jaunietis jaunietim” ar mērķi izveidot programmu un izglītot vienaudžus-izglītotājus 

par atkarību un to saistīto slimību profilakse jautājumiem. 

Pasaules AIDS dienas ietvaros jaunieši piedalījās informatīvos pasākumos, lai informētu 

vienaudžus un sabiedrību kopumā par HIV/AIDS. Īsteno Atkarību profilakses centrs, finansē 

Liepājas pašvaldība Veselības veicināšanas projektu konkursa ietvaros.

1 projekts Pašvaldības Veselības 

veicināšanas 

projektu konkursa 

ietvaros

  600€ Pr_174

1.2.1.(8.) Veicināt veselīgu un no atkarībām brīvu dzīvesveidu un 

sniegt praktiskus ieteikumus

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Atkarību jautājumu aktualizēšana skolās. 

Projekts “Jaunietis jaunietim” ar mērķi izveidot programmu un izglītot vienaudžus-izglītotājus 

par atkarību un to saistīto slimību profilakse jautājumiem. 

Pasaules AIDS dienas ietvaros jaunieši piedalījās informatīvos pasākumos, lai informētu 

vienaudžus un sabiedrību kopumā par HIV/AIDS. 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 

daļas veselības veicināšanas konsultanta lekcijas Liepājas izglītības iestādēs "Atkarība" un 

"Narkotikas".

3 lekcijas Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.2.1.(8.) Veicināt veselīgu un no atkarībām brīvu dzīvesveidu un 

sniegt praktiskus ieteikumus

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikums Nr.10 "Liepājas pilsētas 

pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkursa nolikums 2017.gadam".

1 konkurss

22 apstiprināti pieteikumi

Pašvaldības  7 000€  6 200€

1.2.1.(9.) Atbalstīt ekoloģiski tīras produkcijas un Zaļo tirdziņu 

attīstību, popularizējot veselīga uztura lietošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Aktivitātes Kungu ielas garšas svētku ietvaros "Izgaršo Kurzemi - ēd veselīgi!" - Kartupeļu 

balle, Smiltsērkšķu balle, Ķirbju balle. 

Sirds veselības dienas pasākums Liepājas Pētertirgū, akcentējot sirdij veselīgu uzturu.

4 pasākumi ESF  1 008€  1 008€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot 

augstu veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši nacionālas 

nozīmes pakalpojumu centram

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Liepājas pilsētas pašvaldības projekta "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības 

aprūpei Liepājā 2016.-2020.g." uzraudzība.

Aktīvs 21 līgums Pašvaldības  40 000€  39 422€ Pr_171

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības 

aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Atbilstoši VPVAC vidēja termiņa darbības stratēģijai 2015.-2018.gadam. 

VPVAC: Pagrabstāva remonts, 2.stāva remonts, rentgena iekārtas iegāde, jauna aprīkojuma 

iegāde 

1 pagrabstāvs, 2.stāva koridors, 

1 rentgena iekārta

Pašvaldības/Iestādes 

budžets

 30 000€  59 000€ Pr_169

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības 

aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Atbilstoši JPVAC vidēja termiņa darbības stratēģijai 2015.-2017.gadam: rehabilitācijas 

kabineta remonts, slinga terapijas kabineta izveide.

1 rehabilitācijas kabinets, 

1 slinga iekārta, 

1 kušete

Pašvaldības/Iestādes 

budžets

 50 000€  29 076€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Semināri Liepājas un tuvējo novadu ģimenes ārstiem. 

17.02.2017. seminārs Liepājas un apkārtējo novadu ģimenes ārstiem (2017.gadā noticis 1 

seminārs, dalībnieku skaits: 46). Tēma: onkoloģija, veselības aprūpes aktualitātes.

1 seminārs Pašvaldības   600€   230€ Pr_171

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Publiskojamās informācijas nodrošinājums atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrības pārvaldības likumam.

2 mājas lapu uzraudzība Amata pienākumu 

ietvaros

-  - 

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Domes mājas lapas veselības sadaļas uzturēšana. 1 mājas lapas sadaļa Amata pienākumu 

ietvaros

-  - 

1.2.2.(4.) Stiprināt Liepājas Reģionālās slimnīcas kā Kurzemes 

lielākā daudzprofila medicīnas aprūpes centra lomu, 

nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru un aprīkojumu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

reģionālā slimnīca"

Atbilstoši LRS vidēja termiņa darbības stratēģijai 2016.-2018.gadam. 

Infrastruktūras attīstība:

1. ERAF projekta realizācija SAM 9.3.2. ietvaros (iesniegts CFLA).

2. Būvprojekta izstrādi. Stadija: būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana, būvatļaujas 

saņemšana

3. Tehnoloģiju iegāde: Endoskopijas iekārta (laparaskops) , Ultrasonoskopijas iekārta, 

Anestēzijas iekārtas, Zemas temperatūras sterilizācijas iekārta.

1. Iesniegts ERAF projekts SAM 

9.3.2. ietvaros - 1 gab

2.1. Būvprojekta minimālā sastāvā 

saskaņošana - 1 gab

2.2. Saņemta būvatļauja - 1 gab

3. Iegādātas jaunas medicīnas 

tehnoloģijas - 5 gab.

Valsts, ES (ERAF), 

iestādes budžets

 700 000€  437 216€ Pr_176 - Pr_177

1.2.2.(5.) Veicināt Liepājā kvalitatīvu un dažādu rehabilitācijas 

pakalpojumu attīstību, sekmējot Liepājas kā 

starptautiska rehabilitācijas centra izaugsmi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Apkopota informāciju Ekonomikas ministrijas atskaitei - kūrorta statusa uzturēšanai. 1 pārskats, iesniegts Amata pienākumu 

ietvaros

- - Pr_80 - Pr_82; Pr_170

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Vecāku motivēšana sadarboties ar skolu, aktualizējot ģimenes lomu bērnu audzināšanā un 

pozitīvu attiecību veidošanā.

informācija nav sniegta Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Pilnveidot sociālā atbalsta piešķiršanas kārtību.

Nodrošināt pabalstu piešķiršanu iedzīvotājiem, pamatvajadzību apmierināšanai (t.sk., krīzes 

un ārkārtas situācijās)

2017.gadā ieviests:

- Paplašināts klientu loks, kas var saņemt veselības aprūpes pabalstu (Jauns).

- Noteikts augstāks GMI līmeņa pabalsts (Jauns).

- Paaugstināts ienākuma līmenis maznodrošinātā statusa saņemšanai (Jauns).

- Nodrošināti visi normatīvos aktos noteiktie pabalsti iedzīvotājiem.

9 060 klienti Pašvaldības 1 992 985€ 1 727 815€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Pilnveidot sociālā atbalsta piešķiršanas kārtību.

2017.gadā:

Materiālu atbalsta sniegšana īpašās dzīves situācijās (piem., bērna piedzimšana, skolas 

uzsākšana).

Nodrošināti visi normatīvos aktos noteiktie pabalsti iedzīvotājiem 

Palielināts pabalsts politiski represētām personām (Jauns)

Paplašināts saņēmēju loks aizgādņa pabalstam (Jauns)

3 974 klienti Pašvaldības  320 400€  313 258€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Pilnveidot sociālā atbalsta piešķiršanas kārtību.

Atbalsta sniegšana audžuģimenēm un bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas.

2017.gads:

Divi ikmēneša pabalsti pilngadīgam bārenim kurš turpina mācīties.

Trīs vienreizēji pabalsti pilngadību sasniegušam bārenim.

Sociālā darbinieka atbalsts 2 gadus pēc pilngadības sasniegšanas (Jauns)

116 klienti Pašvaldības  236 871€  173 469€ Pr_121



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Nodrošināt Liepājas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un daudzveidīgiem sociālajiem 

pakalpojumiem.

Pašvaldības institūcijās nodrošināto pakalpojumu pilnveidošana.

2017.gads:

Nodrošināti saistošajos noteikumos noteiktie 15 sociālie pakalpojumi.

Atbalsta un izglītojošās grupas Ģimenes atbalsta daļas klientiem (Jauns).

Dzīves apstākļu uzlabošana sociālo māju klientiem (Veco ļaužu dzīvojamām māja, Viršu iela 

9/11, Kuldīgas iela 34, Flotes 14).

Apstākļu uzlabošana Nakts patversmē.

1 sporta laukums Bērnunamā.

Mācību telpu remonts Dienas centrā personām ar GRT.

Atkarību profilakses centra telpu remonts.

2 401 klients  saņēmis  pakalpojumus Pašvaldības 2 149 174

 (pēc 2016.gada 

uzturēšanas 

izdevumiem)

2 422 832€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Nodrošināt Liepājas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un daudzveidīgiem sociālajiem 

pakalpojumiem.

2017.gads:

Pašvaldības pirkto pakalpojumu klāsta paplašināšana (tajā skaitā no NVO)

Vairāk klientu, kā līdz šim, saņem specifiski nepieciešamos pakalpojumus SIA "Bērnu oāze", 

Biedrība "Cerību spārni", Krīzes centrs "Dzeguzīte".

787 klienti

3 pakalpojumu paplašināšana

Pašvaldības  673 909€  547 950€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Nodrošināt Liepājas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un daudzveidīgiem sociālajiem 

pakalpojumiem.

2017.gads:

Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana (nometnes, atbalsta 

grupas, pasākumi invalīdiem)

3 vasaras dienas nometnes bērniem.

Invalīdu Ziemassvētku koncerts.

11 veidu nodarbības personām ar invaliditāti (līgumi ar NVO).

Jauni pakalpojumi audžuģimenēs (1 atbalsta grupa un individuālas konsultācijas - psihologs)

Vismaz 10 ikmēneša 

pasākumi: 5 lieli pasākumi reizi 

gadā

Pašvaldības  68 600€  67 984€ Pr_269

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Nodrošināt Liepājas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un daudzveidīgiem sociālajiem 

pakalpojumiem.

Dalība LM projektā SAM 9.2.1.1. "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās" 

aktivitātēs.

 

17 sociālā darba speciālisti saņēmuši grupas supervīziju 18 stundu apjomā (katram).

SD turpina piedalīties 1 projektā Pašvaldība, ESF  1 000€  1 000€ Pr_114

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli 

mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, 

aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Datu analīzes veikšana par piešķirto atbalstu par iepriekšējo periodu. (2016.gads)

Esošo saistošo noteikumu, par atbalsta saņemšanu, grozījumu sagatavošana vai jaunus 

noteikumu izstrāde:

1. Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas 

pilsētas pašvaldībā.

2. Par Liepājas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.20 "Par 

nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam" atzīšanu par spēku zaudējušiem.

3. Par Liepājas pilsētas pašvaldības materiālo palīdzību atsevišķā situācijā

4. Par Liepājas pilsētas pašvaldības pabalstu krīzes situācijā

5. Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei

6. Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.45 

"Par veselības aprūpes pabalstu"

7. Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 

"Par svētku pabalstiem"

8. Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 

"Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem"

9. Par garantēto minimālo ienākumu līmeni bērnam Liepājas pilsētas pašvaldībā

10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas 

pašvaldībā"

1 Budžeta projekts

Izstrādāti 10 saistošo noteikumu 

projekti 

(jauni - 6, grozīti - 4)

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli 

mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot 

sociālā atbalsta sistēmu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Jaunu pabalsta veidu ieviešana, pēc analīzes veikšanas.

Pieņemti jauni saistošie noteikumi par sekojošiem pabalstiem - 

Materiāla palīdzība atsevišķās situācijās, 

Pabalsts krīzes situācijās,

4 jauni pabalsti audžuģimenēm

Paplašināts pabalstu saņēmēju 

loks 4 sociālo pabalstu veidos 

(Svētku, GMI; veselības, aizgādņa)

3 jauni saistošie noteikumi

Pašvaldības  50 000€  50 000€

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli 

mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot 

sociālā atbalsta sistēmu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Sociālā dienesta mājas lapas regulāra analīze, pilnveidošana, t.sk., iedzīvotāju aptauju 

iekļaušana.

Veikta aptauja: "Kā vērtējat Sociālā dienesta darbinieku sniegto atbalstu Liepājas 

iedzīvotājiem?"

Veikta 1 analīze

Veikta 1 aptauja

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli 

mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot 

sociālā atbalsta sistēmu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Dalība Labklājības ministrijas organizētajā pētījumā par sociālo darbu pašvaldībās.  

1. Pētījums "Par sociālā darbinieka slodzi un darba laiku"

2. Pētījums "Ex-ante izvērtējums pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes 

novērtēšanai"

3. Latvijas pašvaldību sociālo dienestu, bāriņtiesu un Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu 

loma cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanas procesu.

Dalība 3 pētījumos Amata pienākumu 

ietvaros

-  - Pr_114

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli 

mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot 

sociālā atbalsta sistēmu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Sadarbības projekta "Kurzeme visiem" (SAM 9.2.2.1.) ietvaros veikt  projekta mērķa grupu 

(personu ar garīga rakstura traucējumiem, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu no 

ārpusģimenes aprūpes iestādēm) un viņu stāvokļa, vajadzību apzināšanu.

Izvērtēti 79 bērni ar FT un 50 

personas ar GRT, kuri dzīvo 

Liepājā

Valsts,  ES  14 063€  14 063€ Pr_119

1.2.3.(3.) Paplašināt iespējas saņemt psiho-sociālu atbalstu 

krīzes nokļuvušiem iedzīvotājiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Pakalpojumu sniegšana vardarbībā cietušām personām (gan bērniem, gan pieaugušiem). 323 klienti Pašvaldības, Valsts 50 000, 

10 500

 44 668€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.2.3.(3.) Paplašināt iespējas saņemt psiho-sociālu atbalstu krīzes 

nokļuvušiem iedzīvotājiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Nodrošināt darbu ar vardarbību veikušām personām. 51 klients Valsts - Finansējums neiet caur 

SD. SD tikai nosūta 

klientus

1.2.3.(3.) Paplašināt iespējas saņemt psiho-sociālu atbalstu krīzes 

nokļuvušiem iedzīvotājiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Atbalsta grupu organizēšana dažādām iedzīvotāju grupām.

     

1. Motivācijas programmas atbalsta grupa.

2. Atbalsta grupa līdzatkarīgajiem.

3. Anonīmo narkomānu pašpalīdzības grupa.

4. Izglītojošā grupa vecākiem bērnu emocionālā audzināšana.

5. Ceļvedis audzinot pusaudzi.

6. Atbalsta grupa atstumtības riska jauniešiem.

7. Atbalsta grupa ilgstošiem bezdarbniekiem.

3 atbalsta grupas Atkarību 

profilakses centrā.

4 atbalsta grupas Ģimenes 

atbalsta daļā.

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.2.3.(3.) Paplašināt iespējas saņemt psiho-sociālu atbalstu krīzes 

nokļuvušiem iedzīvotājiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Jaunu pakalpojumu formu attīstīšana, sadarbībā ar NVO.

2017.gads:

1 pakalpojums - speciālistu konsultācijas vardarbībā cietušām sievietēm.

1 pakalpojums - atbalsta grupas un speciālistu konsultācijas audžuģimenēm.

2 līgumi par finansējuma 

novirzīšanu; 

1 līgums ar MARTA 

1 līgums ar Sociālo pakalpojumu 

aģentūru.

Pašvaldības, ES  9 168€   844€ Pr_270

1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo 

jautājumu risināšanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Sadarbība ar NVO sektoru dažādu projektu sagatavošanā un realizēšanā.

Projekts "SEMPRE"

Sociālais dienests piedalās kā asociētais partneris ar saviem darbinieku resursiem, 

zināšanām, pieredzi un klientu bāzi

1 projekts ar Diakoniju Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo jautājumu 

risināšanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Iespēju robežās atbalstīt sociālā jomā strādājošās NVO ar telpām un transportu, kā arī 

finansiāli atbalstīt viņu aktivitātes darbā ar invalīdiem.

2017.gads:

1. Liepājas neredzīgo biedrība

2. Liepājas nedzirdīgo biedrība

3. Biedrība "Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība" LKLSSB Liepājas nodaļa

4. Biedrība "Ticība. Cerība, Mīlestība"

5. Liepājas Diabētu biedrība

6. Biedrība "Dižvanagi"

7. Diakonijas centrs

8. Biedrība "Karostas kids"

9. Biedrība "Cerība bērniem" Karostas dienas centrs

10. Biedrība "Cerības bāka"

Vismaz 10 organizācijas Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo jautājumu 

risināšanā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Sociālos pakalpojumu iegāde no NVO.

2017.gads:

Portidžas pakalpojums

Rehabilitācija lauku vidē

Ģimenes asistents

Psihosociāls atbalsts audžuģimenēm

Ilgstošā sociālā aprūpe

467 klienti

5 pakalpojumi

Pašvaldības, Valsts  253 200€  178 578€

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši 

ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un 

jauniešiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Jaunu, institūcijām alternatīvu sociālos pakalpojumu izveide, kā arī to darbības 

nodrošināšana, sadarbības projekta "Kurzeme visiem" (SAM 9.2.2.1.) ietvaros, līdz 

2022.gadam.

2017.gads:

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi,

Aprūpe mājas bērnam ar funkcionāliem traucējumiem,

Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Sadarbība tiek nodrošināta ar Kurzemes plānošanas reģionu un visām Kurzemes reģiona 

pašvaldībām

2 klientiem sociālā rehabilitācija; 

1 klientam sociālā aprūpe; 

5 klientiem atelpas brīdis; 

1 klientam dienas centrs

Pašvaldības, Valsts, ES  10 000€  6 476€ Pr_119

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes 

un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši ārpusģimenes 

aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Pilngadību sasniegušu bāreņu uzraudzības veikšana vismaz divus gadus pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās.

19 bāreņi Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes 

un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši ārpusģimenes 

aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Dažādu asistentu/ mentoru pakalpojumu pilnveidošana un paplašināšana, lai pēc iespējas 

klienti paliktu ģimeniskā vidē.

2 asistentu veidi

Ģimenes asistentu saņēmuši 203 

klienti

Valsts nodrošināto asistentu 463 

klienti

Pašvaldības, Valsts 717 425, 

62 000

 744 088€

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes 

un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši ārpusģimenes 

aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Pabalstu sistēmu audžuģimenēm, pilngadīgiem bērniem pārskatīšana. Saistošo noteikumu 

grozījumu sagatavošana pēc situācijas analīzes.

Izstrādāts 1 audžuģimeņu atbalsta 

plāns.

Izstrādāti 1 saistošie noteikumi par 

atbalstu audžuģimenēm.

Pašvaldības 233 091

(Šobrīd 

pabalstiem šai 

mērķgrupai 

plānoti)

 173 468€ Pr_121

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes 

un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši ārpusģimenes 

aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Dalība Bērnunama reorganizācijas plāna izstrādē. Labraga iela 11. Izstrādāts 1 reorganizācijas plāns ES (ESF Projekts 

"Kurzeme viesiem")

- No projekta "Kurzeme 

visiem" līdzekļiem

Pr_119

1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-prasmju un 

svešvalodu apguvi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Dalība Labklājības ministrijas projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" 

(SAM 9.2.1.1.), līdz 2020.gadam, apmācot sociālā darba speciālistus un veicot supervīziju. 

17 darbiniekiem organizēta 

supervīzija

Pašvaldības, ES  5 000€  1 000€ Pr_114



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-prasmju un svešvalodu 

apguvi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sociālais dienests Nodrošināt iespēju Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem pilnveidot zināšanas un 

attīstīt prasmes, piedaloties kvalifikācijas celšanas apmācībās vismaz likumdošanā noteiktā 

apjomā.

2017.gadā:

Psihiatriskā profila pacientu ārstēšana bez viņu piekrišanas

Starpkultūru etiķete. Tradīcijas, komunikācija un protokols citās kultūrās

Vadība un vadītājs: prasmes, stratēģijas, prakse

Darbinieks kā uzņēmuma simbols

Fizisko personu datu aizsardzība

Bērna emocionālā audzināšana

Psihosociālās rehabilitācijas iespējas un virzieni personām ar smagiem garīga rakstura 

traucējumiem 

Sociālā darba aktualitātes

Dusmu un agresijas veidošanās mehānismi skolas vidē un uzvedības korekcijas iespējas

Sociālo darbinieku apmācības par riska novērtēšanu ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai 

nelabvēlīgi apstākļi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībās cietušām pilngadīgām personām un cilvēku 

tirdzniecības upuriem

Aktualitātes sociālajā darbā: specializācija un robežas

u.c. kopā 55 dažādi maksas un bezmaksas semināri

Apmācīti 84 sociālā darba 

speciālisti

Pašvaldības  5 548€  5 540€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sociālais dienests Uzlabojumu veikšana Sociālā dienesta infrastruktūrā (bērnunama sporta laukums, Nakts 

patversmes pagalms un ugunsdrošības signalizācija). Labraga iela 11, Flotes 7.

Sakārtots 1 pagalms

Iekārtots 1 sporta laukums

Ierīkota 1 ugunsdrošības 

signalizācija

Pašvaldības  68 560€  67 919€ Pr_120, Pr_236

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sociālais dienests Divu transporta līdzekļu iegāde/nomaiņa Sociālā dienesta un tā institūciju darba 

nodrošināšanai.

Iegādātas 2 automašīnas Pašvaldības  70 000€  67 399€

1.2.4.(1.) Veicināt pēc iespējas ātrāku bez darba esoša jaunieša 

tuvināšu darba tirgum, tai skaitā darba tirgū 

konkurētspējīgu prasmju apguvi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekta 

"PROTI un DARI!" ietvaros plānots gada laikā iesaistīt 140 jauniešus, piesaistīt finansējumu.

Iesaistīti 48 jaunieši Valsts, ES  218 820€  56 671€ Pr_95

1.2.4.(2.) Atgriezt darba tirgū bezdarbniekus, uzlabojot dažādas 

prasmes

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Noslēgt līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi" (turpmāk tekstā - APSD) īstenošanu", kas ļautu vienlaicīgi APSD 

iesaistīt 158 bezdarbniekus.

Iesaistīti 158 bezdarbnieki mēnesī Valsts, ES  269 690€  255 914€ Pr_92

1.2.4.(3.) Veicināt nodarbinātības iespējas nestrādājošajiem 

cilvēkiem ar invaliditāti

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Projekta Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”  pasākums 

Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem. Projektu īsteno 

Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar uzņēmējiem un NVO. Cilvēki ar invaliditāti 

informēti semināros kuros piedalās NVO pārstāvji un sniegtas individuālas konsultācijas.

Notikuši 3 informatīvi pasākumi, 

informācija par projektu pieejama 

mājas lapā www.nva.lv

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

hh hh hh hh hh

1.3.1.(1.) Dažādot interešu izglītības pieejamību pirmsskolas 

vecuma bērniem un skolēniem, izvērtējot iespējas to 

nodrošināt izglītības iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana un sociālo aktivitāšu nodrošināšana interešu 

izglītības pulciņos (t.sk.SAM 8.3.2.2).

informācija nav sniegta Pašvaldības, Valsts, ES informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta Pr_27

1.3.1.(1.) Dažādot interešu izglītības pieejamību pirmsskolas vecuma 

bērniem un skolēniem, izvērtējot iespējas to nodrošināt 

izglītības iestādēs

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana un sociālo aktivitāšu nodrošināšana interešu 

izglītības pulciņos un kvalitatīvos pasākumos. "Liepāja - Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2017", 

Liepājas un Latvijas jauniešu pasākumu un aktivitāšu nodrošināšana. 

LBJC struktūrvienības: "Laumiņa" Krūmu 29, Laumas raj., "Vaduguns" Kungu 7, centrs, 

"Spārni" Brīvības 39 Jaunliepājā, Jauniešu māja Kungu 24, klubiņš "Labie draugi" Dunikas 

9/11 Ezerkrasts. 

informācija nav sniegta Iestādes budžets, 

pašvaldības, valsts, 

 930 792€ informācija nav sniegta

1.3.1.(2.) Veicināt interesi eksakto zināšanu apguvē, izveidojot 

‘interaktīvu zinātnes centru’

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Zinātnes centra "ZINOO" darbība un attīstība (ekspozīcija, konkursi, nometnes, ekskursijas) informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes Lēmumu 

Nr.372 “Par pašvaldības dotācijas sadales kārtību sporta izglītības programmu realizēšanai”, 

turpinās realizēt sporta biedrību un komersantu atbalsta programmu bērnu un jauniešu 

interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšanai Liepājas 

pilsētas teritorijā.

Saskaņā ar izstrādāto nolikumu, Sporta pārvalde apkopo informāciju par klubos un biedrībās 

reģistrētajiem bērniem un jauniešiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepāja, attiecīgi slēdz 

līgumu un piešķir dotāciju 2,85 eur par vienu bērnu mēnesī mācību - treniņu procesa 

nodrošināšanai. Klubi/ biedrības saņem līdzfinansējumu 10 mēnešus gadā. 

Saskaņā ar izstrādāto nolikumu, 

Sporta pārvalde apkopo 

informāciju par klubos un biedrībās 

reģistrētajiem bērniem un 

jauniešiem, kuru deklarētā 

dzīvesvieta ir Liepāja, attiecīgi 

slēdz līgumu un piešķir dotāciju 

2,85 eur par vienu bērnu mēnesī 

mācību - treniņu procesa 

nodrošināšanai. Klubi/ biedrības 

saņem līdzfinansējumu 10 

mēnešus gadā.

Pašvaldība 30 000 gadā informācija nav sniegta

Rīcībpolitika 1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, t.sk., 

mūsdienīga un kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā un piederības sajūtas stiprināšana



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.3.2.(1.) Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību tautas mākslas un 

amatiermākslas nodarbēs, veicinot kultūras mantojuma 

popularizēšanu un saglabāšanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde 1. Atbalstīt amatiermākslas iniciatīvas Liepājā un nevalstisko kultūras organizāciju darbību.

2. Vēsturisko tradīciju, ieražu saglabāšana un uzturēšana un organizēšana. Liepājai nozīmīgu 

svētku organizēšana. 

3. Latvijas 100gades kultūras pasākumu sagatavošanas process un koncepcijas izstrāde.4. 

maijā 100gades programmas atklāšanas pasākums un 100gades ozola stādāšana.100 gades 

ekspresis.

1. atbalstīta 44 nevalstisko kultūras 

organizāciju darbība un iniciatīvas

2.  Organizēti 20 dažādi vēsturiski 

un ieražu tradīciju svētki 

3. Veikti sagatavošanas darbi 100 

gades pasākumiem un koncepcijas 

izstrādes. Noorganizēti 3 pasākumi

Pašvaldības, Valsts  410 423€  516 996€ Pr_53

Pr_55

Pr_59

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus kultūras pasākumus, 

veicinot iedzīvotāju pašizpausmi un līdzdalību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde 1. Ikgadējais Kultūras projektu konkurss 

2. Atbalstīt dažādas liepājnieku iniciatīvas - atbalstot, laikmetīgo mākslu, nodrošinot Liepājas 

Kultūras balvu (tādējādi motivējot sasniegt izcilību), atbalstīt Zvaigžņu festivālu,  festivālu 

Sensus, nodrošinot Liepājas autordarbu veicināšanas programmu un nodrošinot citas 

aktivitātes un atbalsta pasākumus. 

1. Atbalstīti 27 projekti 2. 

Noorganizētas 6 dažādas balvas 

un 1 programma

Pašvaldības, Valsts  193 962€  173 088€ Pr_56

Pr_57

Pr_58

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus kultūras pasākumus, 

veicinot iedzīvotāju pašizpausmi un līdzdalību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

Latviešu biedrības 

nams"

Organizēt un pilnveidot esošos kultūras produktus. 

Augsta līmeņa mākslinieku, mūziķu, producentu, uzņēmumu un organizāciju piesaistīšana 

kultūras pasākumu organizēšanai, nodrošinot iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespēju 

dažādošanu.

Sadarbībā ar stādaudzētāju asociācijām, organizēt ziedu izstādes, kā arī, sadarbībā ar 

mājdzivnieku un trušu audzētājiem, organizēt mājdzīvnieku un trušu izstādi. (Liepājas Latviešu 

biedrības nams, Rožu laukums 5/6)

6 ziedu izstādes, 

1 sīkdzīvnieku izstāde, 

7 koncertprogrammas

3 mākslas izstādes, 

2 dokumentālās filmas.

SIA "Liepājas Latviešu 

biedrības nams" budžets, 

ieņēmumi no ieejas 

biļešu tirdzniecības, 

 21 780€  20 588€

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Pamata un vidējās izglītības skolēnu iesaiste tematiskos pasākumos (dalība, organizēšana), 

kas veltīti Latvijas Republikas simtgades svinībām.

informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu 

un pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dziesmu un deju svētku tradīciju nepārtrauktības 

nodrošināšana. Tika sašūti tautas tērpi, apavi deju kolektīviem un koriem uz XXVI Vispārējiem 

latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Tērpi 6 kolektīviem Pašvaldības  52 393€  27 848€ Pr_53

Pr_55

1.3.2.(4.) Atbalstīt mazākumtautību kultūras tradīciju 

saglabāšanu un veicināt starpkultūru pasākumu norisi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde Nodrošināt mazākumtautību kultūras programmu vasaras sezonai teritorijā pie Gulbju dīķīša. 

2017. gadā tika noorganizēti 8 koncerti, tiem nav īpaša nosaukuma.

8 koncerti Pašvaldības  2 500€  1 997€

1.3.2.(5.) Paplašināt bibliotēku pieejamību un kvalitāti, stiprinot 

tās kā kultūras mantojuma, informācijas pakalpojumu 

un zināšanu resursu centrus 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde Darbs pie projekta "Par audiovizuālā satura izplatīšanas infrastruktūru pašvaldību dibinātajos 

kultūras centros" realizācijas LCZB

Projekts nerealizējās, jo LCZB telpas nebija piemērotas, lai gan bija ļoti ieinteresēti realizēt šo 

projektu savās telpās. Šī projekta pārstāvji ieradās vizītē un apsekoja telpas un nolēma, ka 

LCZB telpas nav piemērotas šāda projekta realizācijai. Pārstāvji izvēlējās šo projektu realizēt 

LOC telpās. 

 -  -  -  - Pr_65

Pr_66

1.3.2.(6.) Turpināt veikt uzlabojumus pilsētas kultūras 

mantojuma izpētē, saglabāšanā un veicināt tā 

pieejamību plašākai sabiedrībai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde 1. Turpināt pētījumu par Liepājas arhitektūru 100 gados.

2. Turpināt pētījumu par piejūras arhitektūru.

3. Turpināt darbu pie Liepājas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, nodrošinot 

Trīsvienības katedrāles ērģeļu uzturēšanu u.c.

1. Autori strādā pie grāmatas 

rakstīšanas 

2. Plānotais sadarbības projekts 

pētījumam par piejūras arhitektūru 

netika realizēts 

3. Tika izlietots finansējums ērģeļu 

apkopei un sagatavošanai 

koncertiem. 

Pašvaldības, Valsts  27 000€  19 452€ Pr_51

Pr_54

1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras tūrisma, muzejpedagoģijas, 

kā arī kultūras un radošo industriju resursu attīstību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde Darbs pie ekspozīcijas izveides un tehniskās izstrādes "Liepāja-Latvijas galvaspilsēta" 

(turpinājums). Tika veikts iepirkums uz ekspozīcijas izveidi un uzsākta ekspozīcijas izveide, 

kas tiks pabeigta 2018. pavasarī.

Muzeju nakts pasākumu realizēšana. Realizēts 1 Muzeju nakts pasākums kopā ar sadarbības 

partneriem Liepājā (biedrības, mācību iestādes). Apmeklētāju skaits 12000.

Iepirkums un ekspozīcijas izveide

1 muzeju nakts pasākums

Pašvaldības, Valsts  18 000€  56 870€ PR_61;PR_63; 

PR_245; PR_67; 

PR_68; PR_73

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde Veicināt Liepājas mūzikas mākslas starptautiskās konkurētspējas attīstību - atbalstīt 

Starptautisko Ērģeļmūzikas festivālu, Krievijas labāko teātru izrāžu festivālu "Zelta maska", 

festivālu "Via Baltica", festivālu "Summer Sound" u.c.

Atbalstīti 8 pasākumi Pašvaldība informācija nav 

sniegta

 142 000€ PR_52; PR_71; PR_67

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Lielais Dzintars" 2017. gadā SIA “Lielais Dzintars” realizējuši daudzpusīgu māksliniecisko programmu 

koncertzālē "Lielais dzintars". Koncerti, izrādes, izstādes un citi pasākumi norisinājušies 

Lielajā zālē, Kamerzālē, Eksperimentālajā skatuvē, Mākslas telpā Civita Nova gan 1.stāvā, 

gan 6. stāvā. 

Koncertos un mākslas pasākumos piedalījušies 58 individuāli mākslinieki un 25 dažādi 

kolektīvi, gan no Latvijas, gan ārvalstīm, gan profesionāļi, gan amatieri.

Liepājas Mākslas foruma ietvaros, kas 2017. gadā norisinājās trešo reizi, koncertzāles ēka 

tika padarīta par mūzikas instrumentu, mākslinieka Hosue Moreno arhitektoniski-skaniskā 

instalācijā "Dzintara diptihs", kas būs klausāma līdz 2018. gada augustam. 

2017. gadā SIA “Lielais Dzintars” uzsāka jaunu koncertu sēriju “PASAULE LIELAJĀ 

DZINTARĀ”, kas aptvēra gan 7 unikālus dažādu starptautiski atzītu mākslinieku koncertus, 

gan Liepājas Mākslas foruma, gan Islandes nedēļas nogales pasākumus.

2017. gadā norisinājušies 54 SIA "Lielais dzintars" producēti pasākumi:

koncerti (t.sk. bērnu un jauniešu auditorijai) (32), mākslas izstādes un ekspozīcijas (6), 

skaniski-arhitetoniskas instalācija (1), dejas (4) un teātra (2) izrādes, mūzikas un dejas 

meistarklases (3) un sadarbībā ar LMMVD improvizācijas sesijas (6).

58 individuāli mākslinieki

25 kolektīvi

1 jauna koncertu sērija

54 producēti pasākumi

Valsts Kultūrkapitāla 

fonds, pašvaldība, 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestāde 

"Kultūras pārvalde"

informācija nav 

sniegta

 372 496€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. 

jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas Leļļu 

teātris

1. Nodrošināta 5 jaunu izrāžu iestudēšana - "Zeķu zaķa pidžamu ballīte", "Teika par vilciņu", 

"Īkstīte", "Sarkangalvīte", "Olafa Ziemassvētki"; 

2. Noorganizētas 3 meistarklases aktieriem - leļļu vadīšanas tehnikas, horeogrāfija un kustība, 

vokālā māksla; 

3. Leļļu teātris kļuva par biedru starptautiskajā bērnu teātru asociācijā "ASSITEJ Latvija".

4. Veikta skatuves pārbūve, paplašinot skatuves izmērus, nodrošinot profesionālas gaismu 

piekares.

5. Iztrādāts gaismu tehnikas izvietojuma projekts, realizēta tā 1.kārta.

6.Iestudējumiem piesaistīti 3 profesionāli režisori.

7. Izstrādāta un tiek realizēta mārketinga programma - izveidota štata vieta mārketinga un 

sabiedrisko attiecību speciālists, izveidots Leļļu teātra profils "Facebook", uzsākta teātra 

mājas lapas rekonstrukcija.

8.Uzsākta jauna tradīcija - nodrošināt Ziemassvētku koncertuzvedumus bērniem Leļļu teātra 

zālē.

5 izrādes

3  meistarklases

1 asociācijas biedrs

1 pārbūvēta skatuve     

1 gaismas tehnikas 

3 režisori

1 mārketinga programma

6 uzvedumi stacionārajā skatuve

Iestādes budžets,

kā arī pašvaldības 

finansējums 6000 eiro 

jauniestudējumiem

 44 640€  39 296€

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un 

starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās 

mākslas u.tml. jomās)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas teātris" 1. Attīstīt profesionālās mākslas koncertu, izrāžu u.c. radošo performanču pieejamību Liepājā. 

Iestudēti 9 jauniestudējumi - Dželsomīno melu zemē; Par mīlestību (Liepājas teātra Mazajā 

zālē koncertzālē "Lielais Dzintars"; Precības; LUV; Platonovs un viņa sievietes; Bella Figura; 

Heda Gablere; Esi sveicināta, bohēma; Pieskāriena mirklis (16 Ziemassvētku koncerti)

2. Sadarbībā ar Liepājas radošo klasteri turpināt darbu pie pētījuma par kultūras un radošo 

industriju ietekmi uz Liepājas ekonomiku un attīstību.

3. Atbalstīt radošās darbnīcas, laboratorijas, starptautiskas rezidences Liepājā.

4. Veicināt un atbalstīt Liepājas teātra starptautiskās konkurētspējas attīstību. Nodrošināta 

dalība 2 festivālos: - 27.09.2017. Izrāde “Precības” starptautiskajā teātra forumā TEART, 

Minska, Baltkrievija (http://www.teart.by/en/program2017/international_program/zhenitba.html)

- 6.06.2017. Izrāde “Stavangera” (Pulp People) starptautiskā teātra festivālā “TheARTIUM”, 

Klaipēda, Lietuva (http://kldt.lt/en/festivalis-the-atrium/)

- Iestudēti 9 jauniestudējumi

- Dalība 2 festivālos

- Kopā nospēlētas 212 izrādes 

(177 Liepājā, 35 viesizrādēs)

- Repertuārā ir 26 izrādes

- 110.jubilejas pasākumi -  izstāde 

„Liepājas teātra mirkļi 110 gadu 

garumā”, sarunu cikls "Teātris un 

skatītājs", filmas “VIENU BIĻETI, 

LŪDZU!” seanss

- 7 SPĒLMAŅU NAKTS balvas (10 

nominācijās) + 2 skatītāju balvas

- 1 Atvērtā teātra diena

- dalība izstādē "Ražots Liepājā"

Pašvaldības, Valsts  354 086€  271 303€ Pr_52

Pr_71

1.3.3.(2.) Veicināt radošo industriju, radošo kvartālu attīstību 

Liepājā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde 1. Darbu pie būvprojekta Kungu ielas radošā kvartāla renovācijai (Interjera muzejs un 

Namīns).

2. Sagatavots un iesniegts Kungu ielas radošā kvartāla (Interjera muzejs) projekts 

finansējuma saņemšanai, konkursa atvēršanas gadījumā.

3. Sadarbībā ar Liepājas radošo klasteri darbs pie radošo industriju centra Dārza ielā 10 

attīstīšanas.

4. Sadarbībā ar Liepājas radošo klasteri turpināt, darbu pie izmaksu ieguvuma analīzes 

izstrādes Dārzu ielai 10.

5. Atbalstīt pasākumus radošo industriju attīstībai Liepājā

Turpinās darbs pie radošā kvartāla 

izveides - 1ēka/muzejs. 

Liepājas radošo industriju klasteris, 

sadarbībā ar LKP, organizējis 3 

lekcijas, seminārus.

Pašvaldības  18 039€  8 606€ Pr_49

Pr_110

Pr_239 PR_240 PR_ 

217

1.3.3.(2.) Veicināt radošo industriju, radošo kvartālu attīstību Liepājā Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "Liepājas 

Latviešu biedrības 

nams"

Nodrošināt informācijas pieejamību par Kungu ielas radošo kvartālu, kultūras pasākumu 

organizēšana, iekļaujot meistarklases gan latviešu tradicionālo ēdienu gatavošanā, gan 

latvisko danču un dažādu arodu apgūšanā.

(Kungu ielas radošais kvartāls, Kungu iela 24, Liepāja)

6 pasākumi Pašvaldības, valsts, un 

ieņēmumi no tidzniecības 

vietu nomas.

 7 260€  6 501€

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Kultūras pārvalde Remontdarbi Liepājas Muzeja nodaļā "Liepāja Okupāciju režīmos".

Tika izveidots lifts un izstrādāts tehniskais projekts iekštelpu remontam.

Izveidots lifts un izstrādāts 

tehniskais projekts iekštelpu 

remontam

PB un finanšu līdzekļi no 

Nekustamā īpašuma 

pārvaldes

informācija nav 

sniegta

 20 000€ Pr_60

Pr_64

Pr_69

Pr_70

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas teātris" Gaismu iekārtu iepirkuma 2.kārtas īstenošana.

Teātra jumta remonta veikšana.

Iepirkumu par gaismu un skaņu iekārtu Liepājas teātra Mazajai zālei koncertzālē "Lielais 

Dzintars" īstenošana

informācija nav sniegta Pašvaldības  52 495€  117 489€

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

Latviešu biedrības 

nams"

Veidot vizuāli estētiskākas, modernākas telpas, veikt telpās remontdarbus.

Nodrošināt apsardzi un VUGD prasības LLBN telpās.

(Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6)

ikdienas darbs SIA "Liepājas Latviešu 

biedrības nams" budžets

 42 351€  35 443€

1.3.3.(4.) Sekmēt pēctecīgas un konkurētspējīgas profesionālās 

kultūrizglītības attīstību Liepājā un talantīgu 

profesionāļu izaugsmi – pilnveidojot izglītības kvalitāti 

un sekmējot nepieciešamos ieguldījumus

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "LMMDV" investīciju attīstības stratēģijas un infrastruktūras attīstības projekta 

sagatavošana, SAM 8.1.3. finansējuma piesaistei.

Akceptēts 1 projekts informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

1.3.3.(5.) Veicināt jaunu un konkurētspējīgu profesionālās 

vidējās kultūrizglītības iestāžu programmu (tostarp 

starpnozaru) veidošanu atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

1.3.3.(6.) Sagatavot daudzfunkcionālā centra „Lielais Dzintars” 

vidēja termiņa repertuāru, attīstības plānu, stiprinot 

Liepājas profesionālās mākslas konkurētspēju un 

veicinot kultūrtūrismu  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Lielais Dzintars" 2017.g. nogalē tika sagatavota SIA "Lielais dzintars" mākslinieciskā programma 2018.g., kas 

tika iesniegta VKKF mērķprogramma par daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības 

nodrošināšanu nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos.

Tika uzsākts darbs pie uzņēmuma darbības stratēģijas 2018.-2020.g. izveides, kuri ir definētu 

SIA "Lielais dzintars". 

1 mākslinieciskā programma 

Uzsākta 1 uzņēmuma stratēģija

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā 

kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Turpināt realizēt Liepājas labāko sportistu atbalsta sistēmu, nodrošinot gan sportistu 

sagatavošanās augsta līmeņa sacensībām, gan sedzot izdevumus nokļūšanai uz Eiropas un 

Pasaules čempionātiem. 

Sporta pārvalde nodrošina sportistu dalību Eiropas un Pasaules čempionātos.

Atbilstoši Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes un Liepājas pilsētas pašvaldības Sporta 

skolu Nolikumiem, labākiem sportistiem tiek nodrošināti finanšu līdzekļi ēdināšanas un 

brīvpusdienu izdevumu segšanai.  Ēdināšanas izdevumi tiek segti budžeta iespēju robežās.

Liepājas sportisti ar augstiem 

rezultātiem startējuši Eiropas un 

Pasaules čempionātos, 

kvalificējoties arī nākošām 

sacensībām, tiekot iekļauti Latvijas 

Olimpiskās vienības sastāvā, kas 

nodrošina arī valsts finansiālu 

atbalstu sportistam.

Pašvaldība 60 000

20 000                                                                                                                                                                                                                                                   

45 780 

(ēdināšanas 

izdevumi)

23 549 (dalība Eiropas 

un Pasaules 

čempionātos)

        

38 786 (ēdināšana)

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)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības Sporta skolām aktīvi tiek strādāts pie jaunu un 

augsti kvalificētu treneru piesaistes Liepājai prioritāros sporta veidos. Katra trenera 

piesaistīšanas situācija tiek izskatīta un analizēta atsevišķi, neveidojot precīzu treneru 

piesaistes programmu.

Liepājas Sporta spēļu skolā 

2017.gadā darbu uzsācis jauns 

vieglatlētikas treneris.

pašvaldības, valsts informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Liepājas labāko sportistu atbalsta programma “Dalība Pasaules un Eiropas čempionātos” 

2017.gadam, no kuras tiek sniegts finansiālais atbalsts sportistu dalībai Pasaules un Eiropas 

čempionātos. 

Liepājas sportisti ar labiem rezultātiem startējuši 528 augsta līmeņa sacensībās, pārstāvot 

Liepājas pilsētu.

 528 sacensības Pašvaldība  15 000€ informācija nav sniegta

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sporta pārvalde Vieglatlētikas manēžas būvniecība un darbības uzsākšana (pie 5.vsk.). veikti aprēķini par sporta skolām 

nepieciešamo stundu skaitu 

vieglatlētikas manēžā

informācija nav sniegta 2735625 

(Sporta pārvalde 

nav finansējuma 

turētājs)

informācija nav sniegta

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sporta pārvalde Slēgto tenisa kortu pie 2.vsk. tehniskās dokumentācijas sagatavošana minimālā apjomā.

Izstrādāta tehniskā dokumentācija un apzināta kompleksa nepieciešamība

1 tehniskā dokumentācija informācija nav sniegta 1 550 000€ informācija nav sniegta

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sporta pārvalde Stadiona "Daugava" investīciju plāns (ģērbtuvju remonti, apgaismojums, KP basketbola 

laukuma ierīkošana).

apzināta kompleksa 

nepieciešamība un iespējamā 

noslogotība pēc nodošanas 

ekspluatācijā

informācija nav sniegta  409 000€ informācija nav sniegta

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sporta pārvalde K.Porziņģa basketbola laukuma izveides projekts Ventspils ielas parkā. Izveidots otrs basketbola laukums 

Liepājā, Ventspils ielā

informācija nav sniegta  50 000€ informācija nav sniegta

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sporta pārvalde Liepājas OC ledus halles investīciju plāns. 1 plāns Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sporta pārvalde Ezerkrasta sporta centra investīciju plāns (ventilācijas sistēmu renovācija). renovēta ventilācijas sistēma informācija nav sniegta  10 000€  4 239€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sporta pārvalde Atpūtas bāzes "Draudzība" pilnveidošanas projekti. informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

1.3.5.(1.) Organizēt plašākai sabiedrībai saistošus seminārus par 

pilsētas kultūrvēsturiskajām vērtībām, stiprinot 

liepājnieku zināšanas par pilsētu un iesaistot 

iedzīvotājus pilsētas popularizēšanā

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "LRTIB" Organizēt Gidu sagatavošanas kursus (2 mēneši), tajā skaitā arī atvērtās lekcijas par Liepāju, 

tās vēsturi un attīstību. Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, dažādas telpas.

15 apmācīti Liepājas gidi saņēmuši 

sertifikātus ar iespēju vadīt 

ekskursijas pilsētā. 

Pašvaldības  2 600€  1 680€

1.3.5.(2.) Izcelt un popularizēt liepājnieku sasniegumus dažādās 

jomās

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Turpināt izcelt un popularizēt liepājnieku sasniegumus dažādās jomās, nodrošinot informāciju 

sociālos tīklos, mājas lapā un citos mūsdienīgos un saistošos veidos. Sniegta dažāda 

informācija pašvaldībai piederošos komunikācijas kanālos.

1. Kampaņas ietvaros 24 speciāli 

radīti video. 

2. Ik nedēļu vidēji 2 ieraksti nedēļā 

(respektīvi 52x4 =208)

Amata pienākumu 

ietvaros

 -   - 

1.3.5.(3.) Ieinteresēt, iesaistīt bērnus un jauniešus Liepājas 

norisēs, veidojot piederības sajūtu pilsētai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Izglītojamo pilsoniskās atbildības attīstīšana ģimenes, izglītības iestāžu, vietējās kopienas 

līmenī un izpratni par valsts  un sabiedrības drošību, motivējošu un saturīgu audzināšanas 

stundu un pasākumu organizēšana.

informācija nav sniegta Pašvaldības   550€ informācija nav sniegta



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.3.5.(3.) Ieinteresēt, iesaistīt bērnus un jauniešus Liepājas norisēs, 

veidojot piederības sajūtu pilsētai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Liepājas pilsētā organizētajos masu sporta pasākumos tiek veidotas bērnu un jauniešu 

mērķauditorijai paredzētas disciplīnas un aktivitātes, lai nodrošinātu plašu bērnu un jauniešu 

iesaistīšanu pasākumā, kā arī tiek veidoti sporta pasākumi tikai bērniem un jauniešiem, kā 

“Olimpiskā diena”, kuras laikā visu Liepājas vispārizglītojošo skolu skolēni veic dažādas 

sporta aktivitātes (kopskaitā ap 5000 skolēnu)  

ap 60 pasākumi, iesaistīt 8 000 

bērni jaunieši

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.3.5.(4.) Uzturēt saikni ar aizbraukušajiem liepājniekiem e-vidē, 

informēt par norisēm Liepājā un veicināt sadarbošanās 

iespējas

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Turpināt uzturēt saikni ar aizbraukušajiem liepājniekiem e-vidē un informēsim par norisēm 

Liepājā, nodrošinot informāciju sociālos tīklos, mājas lapā un citos mūsdienīgos un saistošos 

veidos. Tiks izveidota jauna mājas lapa un izstrādāts jauns mārketinga komunikācijas plāns. 

1 mājas lapa

1 mārketinga komunikācijas plāns

Pašvaldība informācija nav 

sniegta

1. Mājas lapas 

izmaksas 

53 119 eiro

2.Mārketinga komun.pl. 

- konsultantu piesaiste 

3000 eiro1.3.5.(5.) Sniegt efektīvu atbalstu iedzīvotājiem, kuri atgriežas un 

iekļaujas pilsētas dzīvē, īpaši skolēniem izglītības 

iestādēs  

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Sniegta informācija par darba iespējām pilsētā, par skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu 

pieejamību, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējām Liepājā. 

1. Informēta sabiedrība par NĪN 

palielināšanu tukšajos dzīvokļos 

( 38 publikācijas reģionālajos, 

nacionālajos medijos un Liepājas 

sociālo tīklu kontos, mājas lapā) 

2. Informācijas izplatīšana Liepājas 

iedzīvotāju pastkastēs ar LNA 

rēķiniem. 

3. Vidēji 50 publikācijas nedēļā jeb 

2600 publikācijas gadā par brīvā 

laika pavadīšanas laika iespējām 

Liepājā

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" Integrācijas / adaptācijas programmas izstrāde. informācija nav sniegta informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Izglītojamo un pedagogu starptautiskās mobilitātes īstenošana, Erasmus+ projektu ietvaros. informācija nav sniegta Pašvaldības, ES, cits  95 538€ informācija nav sniegta

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Izglītības iestāžu atbalstīšana dalībai eTwinning projektos, izmantojot iespēju izglītojamajiem 

iegūt papildus zināšanas, kā arī attīstīt svešvalodas un sociālās prasmes.

informācija nav sniegta Pašvaldības, Valsts, ES informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta

Rīcībpolitika 1.4. Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem jj jj jj jj jj jj

1.4.1.(1.) Stiprināt Liepājas lomu Baltijas jūras reģionā un 

veicināt Liepājas atpazīstamību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Liepājas domes pārstāvju dalība Baltijas valstu ūdenssaimniecību asociāciju konferencē 

“Baltic water works conference 2017” Liepājā, 18. un 19.maijā. 

Baltijas pilsētu Ilgtspējīgu pilsētu (Vides) komisijas apvienotās Konsultatīvās padomes darba 

grupas sanāksme Jiveskili, Somijā, 16.-18.maijā. 

1 konference

1 darba grupas sanāksme

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.4.1.(10.) Veicināt mūsdienu prasībām atbilstošu pašvaldības 

īpašumu uzskaites informācijas sistēmu, efektīvai un 

uz attīstību vērstai Liepājas pilsētas pašvaldības 

īpašumu pārvaldībai

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašuma jautājumos

Nekustamā īpašuma 

pārvalde

Uzsākt darbu Resursu vadības sistēmas  Horizon nekustamā īpašuma uzskaites modulī 

pastāvīgā darba režīmā.

Sākts darbs pastāvīgā darba 

režīmā.

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.4.1.(2.) Attīstīt mērķtiecīgu sadarbību ar Liepājas apkārtnes 

pašvaldībām kopīgu jautājumu risināšanā, kā arī 

sadarbību ar citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija (Ārējo 

sakaru organizators)

Sadarbība ar Kurzemes plānošanas reģionu.

Sadarbība ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju.

Organizēt tikšanās ar Liepājas pilsētas pašvaldības sadraudzības pilsētu pārstāvjiem, kā arī 

Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvju vizītes Latvijā un ārpus tās.

informācija nav sniegta Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču 

uzlabošanu (svešvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)

Pašvaldības Izpilddirektors Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Personāla daļa)

Darbinieku apmācību organizēšana par tēmām: Pārmaiņu vadība organizācijā, Profesionālā 

izdegšana, IT drošības apmācības.

28 dažāda veida apmācības 

(kursi/semināri)

94 darbinieki

Pašvaldība  11 575€  11 575€

1.4.1.(4.) Veicināt starpnozaru iestāžu un speciālistu sadarbību, 

efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Izpilddirektora 

birojs)

Atbilstoši valsts politisko dokumentu aktualitātēm.

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma.

informācija nav sniegta Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.4.1.(4.) Veicināt starpnozaru iestāžu un speciālistu sadarbību, 

efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Domes 

priekšsēdētāja birojs

Domes priekšsēdētāja rīkotas vadības apspriedes, kurās piedalās domes priekšsēdētāja 

vietnieki un pašvaldības izpilddirektors

50 vadības apspriedes Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.4.1.(4.) Veicināt starpnozaru iestāžu un speciālistu sadarbību, 

efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Juridiskā daļa)

Vienota paraug reglamenta izstrāde Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 

struktūrvienību un pašvaldības iestāžu reglamentiem.

1 paraug reglaments Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Informācijas 

tehnoloģiju daļa)

Uzsākta jaunas dokumentu vadības sistēmas ieviešana, kura nodrošinās integrāciju ar e-

Adresi.

Informācijas sistēmu pilnveidošana atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulai.

Ieviests vienots e-pasta domeins - @liepaja.lv pašvaldības iestāžu darbiniekiem

Dokumentu vadības sistēma 

LIETVARIS ieviesta 3 pilotprojekta 

iestādēs

Ieviesta 1 jauna centralizēta e-

pastu sistēma

Uzstādīts un nokonfigurēts 1 

serveris

Izveidoti 525 e-pasta konti 

domeinā @liepaja.lv

Pašvaldības Lietvaris - 5000 

eiro

E-pastu serveris 

25 000 eiro

Lietvaris - 4840 eiro, 

ieskaitot PVN

E-pastu serveris - 19 

116.75 eiro, ieskaitot 

PVN

1.4.1.(6.) Sekmēt iedzīvotāju informētību par e-pakalpojumiem un to 

izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Informācijas 

tehnoloģiju daļa)

IT daļa un APC - dalība E-prasmju nedēļā.

Dalība pasākumā " Diena bez rindām"

161 klients informēts Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

1.4.1.(6.) Sekmēt iedzīvotāju informētību par e-pakalpojumiem 

un to izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Pakalpojumu aprakstu ievietošana jaunajā mājas lapā Izveidota jauna mājas lapa Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.4.1.(7.) Pilnveidot savstarpējo koordināciju pašvaldības, valsts 

iestāžu vidū un pēc iespējas izmantot vienotas datu 

bāzes

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Izpilddirektora 

birojs)

Uzsākt darbu pie informācijas sistēmu pilnveidošanas atbilstoši jaunajai Fizisko personu datu 

aizsardzības direktīvai.

informācija nav sniegta Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.4.1.(7.) Pilnveidot savstarpējo koordināciju pašvaldības, valsts 

iestāžu vidū un pēc iespējas izmantot vienotas datu bāzes

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Informācijas 

tehnoloģiju daļa)

Ieviesta centralizēta dokumentu vadības sistēma pilotprojekta iestādēs Ieviesta 4 iestādēs Pašvaldības  -  4 800€

1.4.1.(8.) Integrēt “zaļā publiskā iepirkuma” nosacījumus visās 

ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Publisko iepirkumu 

daļa)

Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajam Zaļā iepirkuma 

veicināšanas plānam 2015.-2017.gadam, nodrošināt, ka, iepirkumi, kuriem tiek piemēroti zaļā 

publiskā iepirkuma nosacījumi, finansiālā izteiksmē sasniedz vismaz 30% no kopējā 

pašvaldības veikto iepirkumu apjoma. Līdz ar to Liepājas pilsētas pašvaldības iepirkumu daļa 

iepirkumu dokumentos iekļaus vides kritērijus un vides aizsardzības prasības, izdarīs atzīmi 

Publikāciju vadības sistēmā. 

40.77% no pašvaldības veikto 

iepirkumu apjoma

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

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

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Administratīvā daļa)

Piedalīties VARAM izveidotajā VPVKAC darba grupas sēdēs. Organizēt tikšanās ar valsts 

iestādēm par pakalpojumu uzlabošanas iespējām, sadarbībā ar pašvaldību. 

2017.gads:

Pieņemti MK noteikumi Nr.401 "Noteikumi par valsts pārvaldes vienotas klientu apkalpošanas 

centriem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību"  un  MK noteikumi 

Nr.399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 

1 darba grupa

1 tikšanās ar VARAM

2 MK noteikumi

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

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

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Informācijas 

tehnoloģiju daļa)

Publisko pakalpojumu aktualizācija www.latvija.lv

Līdzdarboties VPVKAC izveidē Liepājā.

Peldu ielas 5 ēkas rekonstrukcijas projekta lokālā  tīkla plānu izvērtēšana, labojumi sadarbībā 

ar projektētājiem

Kopumā publicēti 89 pakalpojumi, 

12 pakalpojumi 2017.gadā 

atjaunoti, sakarā ar izmaiņām 

pakalpojumā

4 plānu izvērtēšana

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.4.2.(1.) Sekmēt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju 

līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un 

sabiedriskajās diskusijās

Domes priekšsēdētāja

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Tikšanās organizēšana klātienē ar aktīvākajiem pilsētas uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, 

uzturot gan regulāra savstarpēja komunikācija, kā arī  neformāli radošu priekšlikumu forumu 

organizēšana. (Organizētas tikšanās un uzturēta regulāra komunikācija gan klātienē, gan ar 

sociālo tīklu palīdzību)

Vidēji 8 tikšanās nedēļā jeb 384 

gadā

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.4.2.(2.) Veicināt Liepājas pilsētas Domes Trīspusējās 

konsultatīvās padomes darbību, nodrošinot sociālo 

partneru iesaistīšanos pilsētas sociālo un ekonomisko 

jautājumu risināšanā

Domes priekšsēdētāja

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Domes 

priekšsēdētāja birojs)

Trīspusējās konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana, pēc nepieciešamības. Trīpusējās konsultatīvās padomes 

sēde 2017.gadā netika sasaukta. 

Sadarbība ar sociālajiem 

partneriem notiek, izmantojot citas 

saskarsmes un sadarbības formas.

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.4.2.(3.) Veicināt jauniešu līdzdalību pārvaldībā, stiprinot saikni 

ar Liepājas Skolēnu domi un Liepājas Universitātes 

Studentu padomi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Izglītības pārvalde Jauniešu līdzdalības pārvaldībā atbalstīšana, stiprinot saikni ar Liepājas Skolēnu domi un 

Liepājas Universitātes Studentu padomi.

Sadarbība ar jauniešu māju.

5 sadarbības pasākumi Pašvaldības   320€   320€ Pr_205

1.4.2.(3.) Veicināt jauniešu līdzdalību pārvaldībā, stiprinot saikni ar 

Liepājas Skolēnu domi un Liepājas Universitātes Studentu 

padomi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Sadarbība ar jauniešu NVO. informācija nav sniegta Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

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

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Jauna mārketinga komunikācijas plāna un jaunas mājas lapas izveide. 1 mājas lapa

1 mārketinga komunikācijas plāns

Pašvaldība informācija nav 

sniegta

1. Mājas lapas 

izmaksas 

53 119 eiro

2.Mārketinga komun.pl. 

- konsultantu piesaiste 

3000 eiro

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.

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Jaunas mārketinga stratēģijas un jauna mājas lapas izveide. 

Veikt ikgadēju iedzīvotāju aptauja, nodrošinot informāciju sociālos tīklos.

Veiktas aktivitātes, lai rosinātu pašvaldības un iedzīvotāju viedokļu apmaiņu (katru dienu 

komunicējam ar iedzīvotājiem interneta vidē, klātienē, pa telefonu).

1 jauna mājas lapa ar iespēju 

iedzīvotājiem uzdot jautājumus 

pašvaldībai

1 aptauja

Ikdienas komunikācija interneta 

vidē

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

1.4.2.(6.) Veicināt pensionēto speciālistu un aktīvo iedzīvotāju 

brīvprātīgu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs, 

popularizējot brīvprātīgā darba iniciatīvas

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

1.Brīvprātīgo dienu pasākumi Liepājā.  

2.Brīvprātīgo darba koordinēšana Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotiem pasākumiem. 

3.NVO projektu konkursi: "Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss" un 

"Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkurss"

1.Noorganizētas 2 brīvprātīgā 

darba dienu akcijas, piedalījušies 

60 brīvprātīgie 

2. 120 brīvprātīgie piedalījušies 8 

pasākumos

3. 1 NVO sociālās iekļaušanas 

projektu līdzfinansēšanas 

konkurss; 2 NVO projektu 

līdzfinansēšanas projektu konkursi 

Pašvaldība  93 900€ informācija nav sniegta



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

Rīcībpolitika 2.1. Videi draudzīga pilsētas apsaimniekošana un dzīvesveids
hh hh hh hh h h

2.1.1.(1.) Informēt un izglītot Liepājas iedzīvotājus par videi 

draudzīgu, “zaļu” dzīvesveidu un saistību ar vides 

kvalitāti

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Aprīlis - Spodrības mēnesis un Lielā talka (22.04.2018.)

5.jūnijs - Vides dienas aktivitātes - glābšanas stacijas pagalma labiekārtojums

Informatīvie materiāli iedzīvotājiem par atbildību pret vidi.

Sakoptas 148 vietas, savāktas 

190,85 t atkritumi 

1 pagalma labiekārtojums

Pašvaldības  2 350€ 8145,67               

1647,03

-

2.1.1.(2.) Īstenot videi draudzīgas rīcības kampaņas, iesaistot 

iedzīvotājus un citas mērķa grupas (piemēram, “Diena 

bez auto”, “Energo dienas” u.c.)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

16.-22. septembris - Eiropas mobilitātes nedēļas pasākums "Pilsētā bez auto" 

4.oktobris - Dzīvnieku aizsardzības dienas pasākums, 7.oktobrī Pasaules dzīvnieku 

aizsardzības dienai veltīts pasākums (diena ir 4.oktobris, pasākums notika 7.oktobrī!!!)

2 pasākumi Pašvaldības  6 000€  4 432€ -

2.1.1.(3.) Vides rīcības programmas aktualizēšana un īstenošana Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Attīstības stratēģijas vides monitoringa ziņojums

Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Liepājas pilsētas 

attīstības programmas 2015.-2020.gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums 

darbs pie 1 Vides pārskata 

monitoringa ziņojuma

Amata pienākumu 

ietvaros

- - -

2.1.2.(1.) Īstenot ilgtspējīgu piekrastes zonas un pludmales 

apsaimniekošanu, nodrošinot vides kvalitāti Liepājas 

jūras piekrastē

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Zilā karoga atbilstības kritēriju nodrošināšana. skatīt rīcību Nr.2.1.8.(4.)  -  -  - 

2.1.2.(1.) Īstenot ilgtspējīgu piekrastes zonas un pludmales 

apsaimniekošanu, nodrošinot vides kvalitāti Liepājas jūras 

piekrastē

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

1. Zilā karoga atbilstības kritēriju nodrošināšana peldvietā pie stadiona un dienvidrietumu 

peldvietā 

2. IVN procesa īstenošana piekrastes Tematiskā plāna īstenošanai

33 atbilstības kritēriji nodrošināti

2 peldvietās

Pašvaldības  6 000€  2 542€ Pr_159

2.1.2.(2.) Apsaimniekot Liepājas ezeru saskaņā ar dabas 

aizsardzības plānu un izstrādāt Tosmares ezera dabas 

aizsardzības plānu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

1. Navigācijas zīmju izvietošana, uzraudzība un kuģu ceļa izpļaušana, kā arī vienlaidus 

pļaušana ezera dienvidu daļā.  

2. Peldošās laivu piestātnes Ezermalas ielā uzturēšana. 

3. Ezerkrasta pļavu pļaušana. Ezera fragmentāra pļaušana atbilstoši sugu  un biotopu un 

ornitoloģiskajā novērtējumā sniegtajiem ieteikumiem

10 zīmes, 

10 km kuģu ceļš uzturēts

10 ha ezera pļaušanas darbi 

20 ha ezerkrasta pļavu pļaušana

Pašvaldības  20 880€  20 880€ Pr_182 Pr_183

2.1.2.(3.) Izvērtēt laivu novietņu teritorijas pie Liepājas ezera un 

veicināt to sakārtošanu, paplašinot pieeju ūdensmalām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Dalība MK noteikumu  "Dabas Lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi" grozījumu izstrādē - papildu laivu nolaišanas vietas Liepājas pilsētas 

teritorijā, t.sk. Zirgu salā. Iesniegti priekšlikumi grozījumu veikšanai MK noteikumos. Grozījumi 

MK noteikumos apstiprināti 13.06.2017.  Precizēts laivu novietņu un nolaišanas vietu skaits - 

viena laivu novietne izslēgta, papildus noteikta viena laivu nolaišanas vieta  

1 laivu novietne

4 priekšlikumi 

Amata pienākumu 

ietvaros

- - Pr_141 (pastaigu 

takas)

2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā kultūrvēsturiskais 

mantojums  

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Jauna darbība.

Projektēšana un būvdarbi. Turaidas iela 14A un Turaidas 4A

Būvju Turaidas ielā 14A un Turaidas 4A nojaukšanas projektēšanas un nojaukšanas būvdarbi.

Nojauktas 2 vidi degradējošas 

ēkas

Pašvaldības  33 700€  52 930€

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

2017.gadā darbības nav plānotas, tiks īstenotas pēc nepieciešamības. Nebija plānotas rīcības - - - -

2.1.4.(1.) Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības dzīvojamo fondu, tai 

skaitā veicināt ekonomisku īres dzīvokļu piedāvājumu

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Nekustamā īpašuma 

pārvalde

Organizēt 20 pašvaldības dzīvokļu remonta (atjaunošanas) darbus. Atjaunoti 25 dzīvokļi Pašvaldības  113 000€ $115 000

2.1.4.(2.) Veicināt investīciju piesaisti kvalitatīva savrupmāju 

rajona attīstībai pilsētā.

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Tiek meklēts finansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei.

2017.gadā nav veiktas darbības!

Pašvaldība atteicās no pirmpirkuma tiesībām 26 zemes blakus stāvošiem gabaliem

Atbalstīt privāta investora ieceri 

attīstīt dzīvojamo māju būvniecību 

Upeņu, Zemeņu, Aroniju utt. ielās

Privāts  -  - 

2.1.4.(3.) Veicināt iedzīvotājus iesaistīties un īstenot kvalitatīvus 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu 

labiekārtojuma projektos, ņemot vērā dažādu grupu 

intereses un vajadzības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu

Nekustamā īpašuma 

pārvalde

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai: Ventspils iela 53, Siļķu iela 16, Krūmu iela 30 un 32, Ganību 

iela 73/75,77/79,81/83, Mežu iela 25, Reiņu meža iela 18, Krūmu iela 34 un 36, M.Ķempes 

iela 10 un Ugāles iela 7, Strazdu iela 10, Dzērves iela 21, 23 un E.Tisē iela 58,

Realizēti 10 pagalmu 

labiekārtošanas projekti

Pašvaldības  100 000€  961 921€

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Būvvalde 1. Pārskatīt labiekārtojuma "Putnu dārzs" īstenošanas iespējamību Krūmu ielā (iekškvartāls 

starp Krūmu, Žagatu, Siļķu un Mežu ielām) 

2. Sniegt nosacījumus un konsultācijas bērnu rotaļu laukuma projektēšanai Eduarda Tisē ielā 

57 (Vides daļas projekts)

Sagatavoti nosacījumi 2 bērnu 

rotaļu laukumu būvprojektiem

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - Pr_45

Pr_109 

(vienīgi šīs adreses ir 

citas, kas minētas IP)

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana Strazdu ielā.

Darbība 2017.g. pabeigta.

Realizēta būvniecības iecere: "Strazdu ielas asfaltbetona brauktuves atjaunošana posmā gar 

zemesgabaliem Strazdu ielā 10 un Strazdu ielā 14, Liepājā", kuras rezultātā atjaunots 

brauktuves segums 104m

104m brauktuves segums Pašvaldības  26 000€  25 997€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana Siļķu ielā pie b/d 

Darbība pabeigta 2017.g..

Realizēta būvniecības iecere "Siļķu ielas iekškvartāla asfaltbetona brauktuves atjaunošana 

posmā gar zemesgabaliem Siļķu ielā 18, Siļķu ielā 20A un Siļķu ielā 22A, Liepājā", kuras 

rezultātā atjaunots brauktuves segums 153m

153m brauktuves segums Pašvaldības  32 427€  32 427€

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana Ziemupes ielā

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Realizēta būvniecības iecere "Ziemupes ielas asfaltbetona brauktuves atjaunošana posmā no 

Ventspils ielas līdz Tāšu ielai, Liepājā", kuras rezultātā atjaunots brauktuves segums 221m

221m brauktuves segums Pašvaldības  48 032€  48 032€

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana Labraga ielā

Darbība pabeigta 2017.g.

Realizēta būvniecības iecere  "Labraga ielas asfaltbetona brauktuves atjaunošana posmā no 

Grīzupes ielas līdz zemesgabalam Labraga ielā 11, Lēņu ielas asfaltbetona brauktuves 

atjaunošana posmā no Labraga ielas līdz Ēdoles ielai, Ēdoles iela asfaltbetona brauktuves 

atjaunošana posmā no Lēņu ielas līdz Grīzupes ielai, Liepājā", kuras rezultātā atjaunots 

brauktuves segums 227m

227m brauktuves segums Pašvaldības  40 000€  53 880€

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana Pāvilostas ielā

Darbība 2017.g.pabeigta.

Realizēta būvniecības iecere "Pāvilostas ielas asfaltbetona brauktuves atjaunošana posmā 

gar zemesgabaliem Pāvilostas ielā 1 un Pāvilostas ielā 3, Liepājā", kuras rezultātā atjaunots 

brauktuves segums 184m

184m brauktuves segums Pašvaldības  28 630€  28 844€

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi.

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana Mežmalas ielā

Darbība 2017.g.pabeigta.

Realizēta būvniecības iecere "Mežmalas ielas asfaltbetona brauktuves atjaunošana posmā no 

dzelzceļa pārbrauktuves līdz Viršu ielai, Liepājā", kuras rezultātā atjaunots brauktuves segums 

206m

206m brauktuves segums Pašvaldības  37 599€  37 599€

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana Celmu ielā

Darbība 2017.g. pabeigta.

Realizēta būvniecības iecere "Celmu ielas asfaltbetona brauktuves atjaunošana posmā no 

Oskara Kalpaka ielas līdz Lapu ielai, Liepājā", kuras rezultātā atjaunots brauktuves segums 

170m

170m brauktuves segums Pašvaldības  36 086€  36 086€

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana Sakņu ielā

Darbība 2017.gadā pabeigta

Realizēts būvniecības iecere "Saķņu ielas asfaltbetona brauktuves atjaunošana posmā no 

Zaru ielas līdz Celmu ielai, Liepājā", kuras rezultātā atjaunots brauktuves segums 194m

194m brauktuves segums Pašvaldības  40 000€  46 976€

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana Drāšu ielā

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Realizēta būvniecības iecere "Drāšu ielas asfaltbetona brauktuves seguma atjaunošana 

posmā no Brīvības iela līdz Ferdinanta Grīniņa ielai, Liepājā", kuras rezultātā atjaunots 

brauktuves segums 78m

78m brauktuves segums Pašvaldības  26 379€  26 379€

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana Siguldas ielā

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Realizēta būvniecības iecere "Siguldas ielas iekškvartāla asfaltbetona brauktuves 

atjaunošana posmā gar zemesgabaliem Siguldas ielā 11 un Dzintaru ielā 82, Liepājā", 

atjaunots brauktuves segums 196m

196m brauktuves segums Pašvaldības  43 188€  43 188€

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana Dunikas un Reiņu meža ielā

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Realizēta būvniecības iecere "Dunikas ielas asfaltbetona brauktuves seguma atjaunošana 

posmā gar zemesgabaliem Dunikas ielā 23 un 25, iekškvartāla brauktuve gar zemesgabaliem 

Mirdzas Ķempes ielā 26 un 28, Liepājā, kuras rezultātā atjaunots brauktuves segums 252m

252m brauktuves segums Pašvaldības  64 000€  55 400€

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana Tisē 42-48 

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Realizēta būvniecības iecere "Eduarda Tisē ielas iekškvartāla asfaltbetona brauktuves 

atjaunošana posmā gar zemesgabaliem Eduarda Tisē ielā 42, 44, 46 un 48, Liepājā", kuras 

rezultātā atjaunots brauktuves segums 205m

205m brauktuves segums Pašvaldības  58 962€  58 962€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp 

dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana - Klaipēdas iela

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Realizēta būvniecības iecere "Klaipēdas ielas iekškvartāla asfaltbetona brauktuves 

atjaunošana posmā gar zemesgabaliem Klaipēdas ielā 102B, 116, 118, 118A un 120, 

Liepājā", kuras rezultātā atjaunots brauktuves segums 

222m brauktuves segums Pašvaldības  34 541€  34 541€

2.1.5.(1.) Īstenot Liepājas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 

(2014.-2020.gadam) paredzētās darbības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

enerģija"

SIA "Liepājas enerģija" nebija atsevišķi plānotas darbības tieši CO2 emisiju samazināšanai, 

attiecīgi arī nav  piešķirtas naudas summas 

CO2 emisija pilsētā 2017.gadā 

samazinājusies par 48% vai 

117236 t pret 2006,gadu

Pašvaldības, ES (KPFI)  -  - 

2.1.5.(2.) Veicināt dzīvojamo ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanu, īpaši dzīvojamās mājās ar nelielu 

īpašnieku skaitu

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Nekustamā īpašuma 

pārvalde

Līdzfinansēt tehniskās dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas 

piesaista ES līdzfinansējumu energoefektivitātei: Vītolu ielā 27/33, E.Veidenbauma ielā 2A, 

Aldaru ielā 8 un Atmodas bulvārī 8.

Līdzfinansēta 4 dzīvojamo māju 

renovācijas projektu 

dokumentācijas izstrāde

Pašvaldības, ES, 

Privātais

 50 000€  8 966€

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Nekustamā īpašuma 

pārvalde

1. Iesniegts un apstiprināts projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas 

izglītības iestādē "Dzintariņš", Dzintaru ielā 90, Liepājā" īstenošanu

2. Iesniegts un apstiprināts projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" 

ģērbtuvju ēkā, Liepājā" īstenošanu 

2 noslēgti būvdarbu līgumi ES, Valsts, pašvaldība 396 071.58

75 882.37

396 071.58

75 882.37

2.1.5.(4.) Paaugstināt centralizētās siltumapgādes sistēmas 

efektivitāti, izmantojot vietējos energoresursus un 

turpināt siltumtrašu rekonstrukciju

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

enerģija"

Siltumtrašu rekonstrukcijas darbi 2,5 km pazemes siltumtrases, kas 

ir 7,2% no trašu garuma.

Jaunu klientu pieslēgumi - 51 ar 

jaudu 4,893 MWh

Uzņēmuma budžets  848 000€  848 000€

2.1.5.(5.) Turpināt realizēt efektīvu apgaismojuma infrastruktūras 

atjaunošanu, īpaši iekšpagalmos un pie gājēju pārejām

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Apgaismojuma balstu Vērgales ielā atjaunošana. 10 gab. apgaismojuma balsti Pašvaldības  4 819€  4 819€

2.1.6.(1.) Turpināt atjaunot un modernizēt Liepājas pilsētas 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, nodrošināt pēc 

iespējas visiem pilsētas mājokļiem pieslēgumu 

iespējas centralizētajiem tīkliem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas ūdens" Uzsākts projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta" realizācija. 

Noslēgts būvdarbu līgums, uzsākti būvdarbi. 

Ekspluatācijā pieņemti 5 objekti, kopumā izbūvējot apmēram 5 km jaunus centralizētās 

kanalizācijas sistēmas cauruļvadus: 

1) Kanalizācijas kolektoru ar pievadiem ielas sarkanās līnijas robežās un sūkņu stacijas 

būvniecība Liepājā, Brīvības un Sabiles ielu rajonā (Brīvības, Sabiles, Rendas, Abavas ielās 

un 14. novembra bulvārī); 

2) kanalizācijas kolektora būvniecība ar pievadiem ielas sarkano līniju robežās Liepājā, 

Krūmu, Kviešu un J.Asara ielās; 

3) kanalizācijas kolektora būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Rojas 

un Vaiņodes ielās; 

4) kanalizācijas kolektora būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Saldus, 

Nidas, Vaiņodes ielās un Gaujas prospektā; 

5)kanalizācijas kolektora būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Skuju, 

Rubeņu, Namdaru un Upmalas ielās.

1.būvdarbu līgums

5 objekti - 5km garumā jauni 

cauruļvadi

ES fondi

Pašvaldības 

līdzfinansējums

1 690 000

630 000

 490 246€

2.1.6.(3.) Mazināt krasta erozijas procesus pilsētas ziemeļu daļā 

pie Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Liepājas ūdens" Saņemts būvprojekta "Krasta aizsargbūves-būnas izbūve" ekspertīzes slēdzienu un izstrādāts 

būvprojekts.

1 akceptēts būvprojekts SIA "Liepājas ūdens" 

līdzekļi, kas samaksāti 

par būvprojekta 

aktualizāciju un 

ekspertīzi. 2017. gadā.

 3 000€  14 351€

2.1.6.(3.) Mazināt krasta erozijas procesus pilsētas ziemeļu daļā pie 

Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Iesniegts projekta "Krasta aizsargbūves-būnas izbūve" pieteikums CFLA ES fondu 

līdzfinansējuma saņemšanai. 

Sagatavoti būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu dokumenti un izslidināti iepirkumi.

2017.gada 6.oktobrī SAM 5.1.1. tika iesniegts projekta iesniegums "Būnas izbūve Baltijas 

jūrā".

Attiecībā uz projekta īstenošanu ir paveikts:

1. Izsludināts iepirkums "Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Krasta aizsargbūves- būnas 

izbūve" (LPP2017/143).

Izsludināšanas datums: 2017.gada 4.decembris.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.01.2018.

Līgums izpildītājs: pilnsabiedrība "LNK Industries" (40103554364)

Līgumcena: 4 389 389,00, neskaitot PVN.

2. Izsludināts iepirkums "Būvuzraudzības pakalpojumi objektam "Krasta aizsargbūves- būnas 

izbūve"(LPP2017/167).

Izsludināšanas datums: 2017.gada 11.decembrī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.01.2018.

Līgums izpildītājs: SIA "Isliena V" (50002043631)

Līgumcena: 118 650,00, neskaitot PVN.

3. Izsludināta sarunu procedūra "Autoruzraudzības pakalpojumi objektam "Krasta 

aizsargbūves- būnas izbūve" (LPP 2018/21)

Lēmuma pieņemšanas datums: 14.03.2018.

Līgums izpildītājs: SIA "HT-Konsaltings" (40103144165)

Līgumcena: 60 900,00, neskaitot PVN.

1 iesniegts projekta iesniegums

2 izsludināti iepirkumi

Pašvaldības, valsts, ES 5 499 990€ informācija nav sniegta Pr_181

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un remonts

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvniecības darbi. 

"Lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas izbūve Graudu, Vītolu, Kr.Valdemāra, Republikas un 

Ģimnāzijas ielās, Liepājā" 1.kārta (kolektora izbūve Graudu ielā posmā no Kr.Valdemāra līdz 

Vītolu ielai)

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Projekta 1.kārtas ietvaros, izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli - 269m

269m LKT tīkli Pašvaldības  73 700€  74 404€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus 

ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā 

esošo sistēmu uzturēšana un remonts

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvniecības darbi. 

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve, zem pārbrauktuves Raiņa ielā 

Darbība 2017.gadā nav izpildīta.

Plānotie būvdarbi netika uzsākti, nepietiekamā finansējuma dēļ. Darbība pārcelta uz 

2018.gadu. 2018.gadā pēc kopīgas darbu apjomu saskaņošanas starp Latvijas dzelzceļu, SIA 

"Liepājas Ūdens" un Liepājas pašvaldību, tiks lemts par finansējuma piešķiršanu 

projektēšanas darbiem.

Plānotie būvdarbi netika uzsākti, 

nepietiekamā finansējuma dēļ. 

Pašvaldības  40 000€  - 

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un remonts

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Turpinās, darbs uzsākts 2016.g.

Projektēšanas darbi.

Lietus kanalizācijas kolektora projektēšana Republikas, Ģimnāzijas, Vītolu, Graudu ielās

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Ir izstrādāts 1 būvprojekts, izstrādātājs SIA "IGORSEN",  būvprojekta nosaukums "Lietus 

kanalizācijas kolektora izbūve Graudu, Vītolu, Kr.Valdemāra, Republikas, un Ģimnāzijas ielās, 

Liepājā"

1 būvprojekts Pašvaldības  3 480€  3 480€

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un remonts

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Sūkņa nomaiņa lietus ūdens pārsūknēšanas stacijā Dzērves ielā 7 un Cukura ielā 2

Darbība ir procesā, pāriet uz 2018.g..

2017.gadā ir noslēgts sūkņu iegādes līgums ar SIA GATE L. 

Plānots darbus pabeigt 2018.gadā

1 līgums Pašvaldības  60 000€  - Pr_46

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un remonts

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Projektēšanas darbi. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve, posmā no Raiņa ielas līdz Ostas ielai 

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Izstrādāts 1 būvprojekts, izpildītājs SIA "Liepājas Ūdens", projekts: "Lietus kanalizācijas 

kolektora būvniecība O.Kalpaka ielā posmā no Raiņa ielas līdz Ostas ielai"

1 būvprojekts Pašvaldības  1 280€  1 250€

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un remonts

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvniecības ieceres "Ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas kolektoru 

izbūve posmā starp Ādu un Jauno ielu, Liepājā", realizācija.

76m LKT tīkli;

69,22m ūdensapgādes tīkli;

68,57m sadzīves kanalizācijas tīkli

Pašvaldības  72 300€  70 943€

2.1.6.(5.) Ieviest Liepājā dalīto atkritumu savākšanu, pārstrādi un 

nodrošināt bīstamo sadzīves atkritumu savākšanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

SIA "Liepājas RAS" ar operatoriem  SIA " Eko Kurzeme"  un "Vides pakalpojumu grupa 

Liepājai", pašvaldības noslēgto līgumu darbības termiņš -  7 gadi no 2016.gada 7.septembra  

Poligonā "Ķīvītes" tiek nodrošināta sadzīves bīstamo atkritumu pieņemšana atkritumu 

šķirošanas laukumā.

230 dalītas atkritumu vākšanas 

punkti;    

2 laukumi      

Privātais ? ?

2.1.6.(6.) Izveidot atbilstošu infrastruktūru mājas (istabas) 

dzīvnieku labturībai pilsētā (pastaigu laukumi, 

dzīvnieku patversme un tml.)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Uzlabot programmas "noķer - sterilizē - atlaiž" efektivitāti, dzīvnieku patversmē uzlabot 

izmitināmo kaķu turēšanas apstākļus, papildus izveidojot kaķu māju  ar 15 turēšanas vietām 

14.novembra bulvārī 31/33. Sertificēts vēl viens dzīvnieku ķērājs - strādā 2. 

15 kaķu turēšanas vietas;

1168 sterilizēti kaķi 

Pašvaldības  37 860€  33 784€

2.1.6.(6.) Izveidot atbilstošu infrastruktūru mājas (istabas) dzīvnieku 

labturībai pilsētā (pastaigu laukumi, dzīvnieku patversme 

un tml.)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Lai nodrošinātu dzīvnieku labturību Liepājā, ir izveidota dzīvnieku patversme.

Patversmē ir izveidota atsevišķa kaķu un atsevišķa suņu uzturēšanās vietas.

2017.gadā ir uzņemti 150 kaķi un no tiem nodoti adopcijai 78 kaķi.

Attiecīgi uzņemti 95 suņi, no tiem nodoti adopcijai 49 suņi.

Uzņemti kaķi - 150,

adoptēti - 78 kaķi.

Uzņemti suņi - 95, adoptēti- 49 

suņi.

Pašvaldības

Vides fonds

ziedojumi

 13 000€  13 000€

2.1.6.(7.) Izstrādāt labiekārtojuma projektus pilsētas kapsētu 

teritorijām un īstenot kapsētu teritoriju inventarizāciju

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Kapsētu pārvalde Kapsētu labiekārtojums tiek realizēts ikgadējā apsaimniekošanas budžeta ietvaros.

Inventarizācijai līdzekļi nav paredzēti (daļēja inventarizācija tiek veikta ar digitalizācijas 

palīdzību). Klaipēdas iela 150, Vecliepāja

Veikta inventarizācija 50% apmērā 

no kopējās Dienvidu kapsētas 

kuras apgūtā platība ir 14 ha 

Pašvaldības  4 810€  4 650€ Pr_35

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju 

pilsētā, rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Esošo videonovērošanas kameru nomaiņa un jaunu videonovērošanas kameru uzstādīšana.

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Ierīkotas 2 videonovērošanas kameras Jūrmalas parkā pie bērnu rotaļlaukuma

2 videonovērošanas kameras Pašvaldības  2 223€  4 650€

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Turpinās, darbs plānots no 2016.gada

Projektēšanas darbi.

Neregulējamas gājēju pārejas projektēšana Uliha-Klaipēdas ielas krustojumā

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Izstrādāts 1 būvprojekts, izpildītājs SIA Evolution Road, projekts "Gājēju pārejas ierīkošana 

Uliha ielā pirms krustojuma ar Klaipēdas ielu un ietvju pārbūve pieguļošajos posmos, Liepājā"

1 būvprojekts Pašvaldības  3 200€  1 984€

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Ātrumvaļņu uzstādīšana un gājēju pāreju ierīkošana

Darbība nav izpildīta.

2017.gadā nav bijuši aktuāli, realizējami projekti. Darbību plānots turpināt 2018.gadā.

 - Pašvaldības  9 000€  - 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Turpinās, darbs uzsākts 2016.g. 

Projektēšanas darbi.

Graudu ielas-Kūrmājas prospekta krustojuma satiksmes drošības uzlabojumi (saliņas izbūve, 

luksofora renovācija)

Darbība 2017.gadā nav izpildīta.

Darbība turpmāk netiks turpināta, jo nav finansiāli samērīgs tehniskais risinājums. 

Finansējums pārcelts uz 2018.gada budžetu un iekļauts 2018.gadā plānoto objektu izbūves 

kopējā finansējumā.

 - Pašvaldības  20 590€  - 

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Projektēšanas darbi. 

Gājēju pārejas izbūve Siļķu ielā

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Izstrādāts 1 projekts, izpildītāja saimnieciskās darbības veicēja Dace Kreičmane, projekts 

"Siļķu ielas ietves posma atjaunošanas Liepājā"

1 būvprojekts Pašvaldības  1 800€  1 250€

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Projektēšanas darbi. 

Gājēju pārejas izbūve K. Zāles laukumā

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Izstrādāts 1 projekts, izpildītāja: saimnieciskās darbības veicēja Dace Kreičmane, projekts: 

“Gājēju pārejas ierīkošana Kārļa Zāles laukumā pie krustojuma ar Bāriņu ielu, Liepājā”

1 būvprojekts Pašvaldības  3 000€  1 630€

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Projektēšanas darbi. 

Gājēju pārejas izbūve Bāriņu ielā 3

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Izstrādāts 1 projekts, izpildītāja saimnieciskās darbības veicēja Dace Kreičmane, projekts: 

"Gājēju pārejas ierīkošana Bāriņu ielā pie tirdzniecības centra “Ostmala”, Liepājā

1 būvprojekts Pašvaldības  1 570€  1 630€

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Projektēšanas darbi. 

Gājēju pārejas izbūve pie Valsts tehnikuma Ventspils ielā.

Darbība 2017.gadā nav izpildīta.

Pamatojoties uz CSDD audita rezultātiem un Transporta komisijas lēmumu, turpmākās 

darbības pie šī projekta nolemts neturpināt.

Finansējums pārcelts uz 2018.gada budžetu un iekļauts 2018.gadā plānoto objektu izbūves 

kopējā finansējumā.

 - Pašvaldības  4 800€  - 

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Projektēšanas darbi. 

Gājēju ietves izbūve Pasta ielā no Lielās līdz Radio ielai

Darbība 2017.gadā nav izpildīta.

Zuda aktualitāte. Finansējums pārcelts uz 2018.gada budžetu un iekļauts 2018.gadā plānoto 

objektu izbūves kopējā finansējumā.

 - Pašvaldības  1 300€  - 

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, vienotās luksoforu vadības sistēmas attīstīšanai un 

adaptīvu luksoforu vadības risinājumu ieviešanai

Darbība 2017.gadā izpildīta.

Veikta luksoforu objektu modernizācija Brīvības ielā  (Brīvības-Meldru, Brīvības 164, Brīvības-

14.novembra bulvāra, Brīvības - Sabiles) uzstādot transporta kustības video detektorus 14 

gab.

14 luksoforu video detektori Pašvaldības  28 605€  37 897€ Pr_147

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu 

pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un 

pašvaldības institūcijās

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Liepājas 

tramvajs"

Tramvaja tilta un sliežu ceļa (posmā no Kaiju ielas līdz Lielai ielai) rekonstrukcijas uzsākšana. informācija nav sniegta Valsts budžets

Kohēzijas fonds

informācija nav 

sniegta

75741.09

1610558.79

Pr_146

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.)

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

 Būvvalde Izsniegt būvatļaujas ielu pārbūves projektiem, kuros tiek izbūvēti veloceliņi:

Grīzupes ielā (posmā no Kuldīgas ielas līdz pilsētas robežai)

Lielā ielā (posmā no J. Dubelšteina ielas līdz Tramvaja tiltam (ieskaitot)

Krūmu ielā (posmā no Ziemeļu līdz Pulvera ielai)

Kapsēdes ielā

4 būvatļaujas Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - Pr_271

Pr_146

Pr_165

Pr_166

SAM 3.3.1

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.)

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvniecības ieceres "Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa izbūve Brīvības ielas pāra numuru 

pusē posmā no gājēju pārejas pirms krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai, 

Liepājā" realizācija.

2017.gads:

Izbūvēta apvienotā gājēju ietve ar veloceliņu - 88 m un apgaismojuma līnija - 142m

88m apvienotā gājēju un velo 

ietve;

142m apgaismojuma līnija

Pašvaldības  25 451€  25 451€

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.)

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

2017.gadā uzsākti  ielu būvdarbi objektos, kuru ietvaros tiks izbūvētas arī velo joslas:

-Grīzupes ielā (posmā no Kuldīgas ielas līdz pilsētas robežai)- velo josla tiks izbūvēta ielas 

vienā pusē;

-Lielā ielā (posmā no J.Dubelšteina ielas līdz Tramvaja tiltam (ieskaitot))- velo joslas tiks 

izbūvētas ielas abās pusēs;

-Krūmu ielā (posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai), velo josla tiks izbūvēta ielas vienā 

pusē.

3 būvdarbu līgumi Pašvaldības, valsts, ES  -  - Pr_271

Pr_146

Pr_165

2.1.7.(4.) Turpināt uzlabot sabiedriskā transporta kustību, tai 

skaitā ieviest efektīvu pasažieru uzskaites sistēmu

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas 

sabiedriskais 

transports

1. Uzkrāto pasažieru skaitīšanas datu analīze no skaitīšanas iekārtām autobusos.

2. Tramvajā pārvadāto pasažieru skaitīšana.

3. Pārskatīt un izanalizēt vakara reisus un to izpildi, pēc apstiprinātā kustību saraksta.

4. Eksperimentālā maršruta izveide un izvērtējums.

1.,3., 4. Mainīti kustību saraksti 4 

maršrutos un 1 eksperimentālā 

maršrutā, samazinot 116 

nerentablu reisu skaitu pēc 

pasažieru skaitīšanas datiem. 

2.Veikta fiziska pasažieru 

skaitīšana 508 tramvaja reisos, trīs 

reizes, skaitīšanu veikuši 14 

skaitītāji . Eksperimentālo maršrutu 

samazināšana, pēc pasažieru 

skaitīšanas datiem.

 Pašvaldības budžeta 

līdzekļi

ST Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

3 089 143€ Nav



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, 

apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Autobusu pieturas pārbūve Oskara Kalpaka ielā pie zemesgabala Oskara Kalpakā 29, Liepājā

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Pārbūvēta autobusu pieturvieta, izbūvējot O.Kalpaka brauktuves paplatinājumu 303m2 

apjomā, gājēju celiņus un laukums - 177m2, lietus ūdens kanalizācijas pieslēgumu - 3,5m

1 autobusu pieturvieta Pašvaldības  32 188€ 44643,34

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, 

apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Projektēšanas darbi un būvdarbi. 

Ietves atjaunošana 1905.gada ielā, posmā no Rīgas līdz Jelgavas ielai

Darbība 2017.gadā pabeigta.

izstrādāta būvniecības ieceres dokumentāciju un tā realizēta. Būvdarbu rezultātā atjaunota 

gājēju ietve - 109m

109m gājēju ietve Pašvaldības  24 695€  24 665€

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, 

apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Turpinās, darbs uzsākts 2016.g.

Ietves posma būvdarbu pabeigšana, posmā no Pulvera ielas līdz Kalpaka tiltam un Ietves 

izbūve Atmodas bulvārī, posmā no Kalpaka tilta līdz Turaidas ielai.

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Atjaunota gājēju ietve - 880m

880m gājēju ietve Pašvaldības  84 108€  105 049€

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, 

apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Projektēšanas darbi un būvdarbi. 

Turaidas ielas ietves izbūve, posmā no Lazaretes līdz Vidus ielai.

Darbība 2017.gadā pabeigta.

izstrādāta būvniecības ieceres dokumentāciju un tā realizēta. Būvdarbu rezultātā atjaunota 

gājēju ietve - 148m

148m gājēju ietve Pašvaldības  25 200€  25 287€

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, 

apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Projektēšanas darbi un būvdarbi. 

Baseina ielas pārbūve, posmā no Rīgas līdz Tirgus ielai.

Darbība 2017.gadā nav izpildīta.

Zudusi aktualitāte. Finansējums pārcelts uz 2018.gadu un iekļauts kopējā objektu finansējumā 

2018.gadam.

 - Pašvaldības  44 300€  - 

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, 

apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Projektēšanas darbi un būvdarbi. 

Ietves izbūve Imantas ielā, posmā no Turaidas līdz Britu flotes ielai.

Darbība 2017.gadā izpildīta.

Izbūvēta gājēju ietve - 202m

202m gājēju ietve Pašvaldības  33 096€  33 095€

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, 

apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Projektēšanas darbi. 

Projektēšana pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošanai

Darbība 2017.gadā izpildīta.

Izstrādātas 13 būvniecības ieceru dokumentācijas, iekškvartālu ielu brauktuves segumu 

atjaunošanai.

13 būvprojekti Pašvaldības  9 750€ projektēšanas izmaksas 

jau ir iekļautas pie 

iekškvartālu ielu seguma 

atjaunošanas būvobjektu 

izmaksām (13 objekti)

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, 

apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Atsevišķu ietvju posmu rekonstrukcija

Darbība 2017.gadā nav izpildīta.

Nav bijuši aktuāli realizējami projekti. Plānotie līdzekļi novirzīti bruģa seguma un 

apgaismojuma uzturēšanas darbiem.

 - Pašvaldības  30 000€  - 

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, 

apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Bruģa seguma ielu renovācija

Uzturēšanas darbi.

Bruģa seguma atjaunošanas darbi Raiņa un Muitas ielu posmos, nelieli seguma remonta darbi 

vairākās pilsētas vietās pēc apgaismojumu un luksoforu balstu avāriju seku remonta darbiem, 

atsevišķu iesēdumu remonts

2 ielu posmi Pašvaldības  57 000€  62 066€

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, 

apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. 

Ietvju remonts Lāčplēša ielā (posmā no Aldara ielas līdz Tirgus ielai)

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Atjaunots ietves segums - 340m

340m gājēju ietve Pašvaldības  35 500€  29 323€

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, 

apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Būvdarbi. Atmodas bulvāra asfaltbetona brauktuves seguma atjaunošana, Liepājā 

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Atjaunos brauktuves segums - 1012m

1012m Pašvaldības  124 000€  149 962€

2.1.7.(6.) Turpināt izstrādāt efektīvākos risinājumus 

transportlīdzekļu novietošanai pilsētas centra daļā un 

pie nozīmīgākajiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

1. Tiks uzsākti būvdarbi stāvvietu izbūvei Vecajā ostmalā (promenādē) posmā starp Celtnieku 

ielu un Uliha ielu (LSEZ projekts). 

2. Manēžas projektā tiks izbūvētas autostāvvietas. 

3. Tiks izdota būvatļauja Vētru ielas pārbūvei, kas ietver arī autostāvvietu izbūvi kempinga un 

pludmales apmeklētājiem.

2 būvdarbu līgumi Pašvaldības, valsts, ES informācija nav 

sniegta

7 794 900€ Pr_202

2.1.7.(6.) Turpināt izstrādāt efektīvākos risinājumus transportlīdzekļu 

novietošanai pilsētas centra daļā un pie nozīmīgākajiem 

sabiedriskajiem objektiem pilsētā

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Izveidotas papildus limitētas bezmaksas auto stāvvietas centra zonā uz laiku līdz 30 minūtēm 

(Kuršu ielas autostāvvietas, 

Lielās ielas stāvvietas)

2 stāvvietas informācija nav sniegta informācija nav 

sniegta

informācija nav sniegta



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

2.1.7.(6.) Turpināt izstrādāt efektīvākos risinājumus transportlīdzekļu 

novietošanai pilsētas centra daļā un pie nozīmīgākajiem 

sabiedriskajiem objektiem pilsētā

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Turpinās, darbs uzsākts 2016.g.

Projektēšanas darbi: Topogrāfijas uzmērīšanas un projektēšanas darbi automašīnu 

stāvlaukumam Baznīcas ielā Nr7 un Nr.9

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Ir izstrādāts 1 būvprojekts, izpildītājs SIA JOE, projekts "Autostāvlaukuma izbūve Baznīcas 

ielā 7/9, Liepājā"

1 būvprojekts Pašvaldības  8 480€  10 866€ Pr_150

2.1.7.(6.) Turpināt izstrādāt efektīvākos risinājumus transportlīdzekļu 

novietošanai pilsētas centra daļā un pie nozīmīgākajiem 

sabiedriskajiem objektiem pilsētā

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Turpinās, darbs uzsākts 2016.g.

Projektēšanas darbi. Stāvlaukuma projektēšana pie lidostas "Liepāja", t.sk. projekta 

ekspertīze.

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Izstrādāts 1 būvprojekts, izpildītājs: SIA Evolution Road, projekts: "Laukuma pārbūve Lidostas 

ielā 8, Cimdeniekos, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā"

1 būvprojekts Pašvaldības  9 680€  9 680€

2.1.7.(7.) Turpināt ieviest pilsētvidē un sabiedriski nozīmīgos 

objektos universālā dizaina  (vides pieejamības) 

principus, kura risinājumos ņemtas vērā visu lietotāju 

vajadzības

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Pēc Būvvaldes norādījumiem tiks ņemts vērā, organizējot būvprojekta izstrādi

2017.gadā izstrādātajos būvprojektos:

1) saimnieciskās darbības veicējas Daces Kreičmanes izstrādātajā būvniecības ieceres 

dokumentācijā "1905.gada ielas ietves atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Rīgas ielai, 

Liepājā",

2) saimnieciskās darbības veicējas Daces Kreičmanes izstrādātajā būvniecības ieceres 

dokumentācijā "Turaidas ielas ietves izbūve posmā no Lazaretes ielas līdz Vidus ielai, 

Liepājā"

3) saimnieciskās darbības veicējas Daces Kreičmanes izstrādātajā būvniecības ieceres 

dokumentācijā "Imantas ielas ietves atjaunošana posmā no Turaidas ielas līdz Britu flotes 

ielai, Liepājā",

4) SIA Evolution Road izstrādātajā būvprojektā "Gājēju pārejas ierīkošana Uliha ielā pirms 

krustojuma ar Klaipēdas ielu un ietvju pārbūve pieguļošajos posmos, Liepājā",

tika ievērotas Būvvaldes prasības par vienotiem risinājumiem vides pieejamībai.

4 būvniecības ieceres 

dokumentācijās

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

2.1.8.(1.) Regulāri aktualizēt un papildināt informatīvās norādes 

pilsētvidē un informāciju pie konkrētiem tūrisma 

objektiem pilsētā

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "LRTIB" Apstiprināt zīmju izvietošanas koncepciju (iekļaujamie objekti, vietas atsevišķi 

autobraucējiem, velobraucējiem, kājām gājējiem) un nodot ražošanai un izvietošanai 

Komunālai pārvaldei

2017.gads:

Sagatavota jauna tūrisma autozīmju izvietošanas koncepcija un nodota Komunālai pārvaldei 

aprēķiniem.

Sagatavota esošo kājāmgājēju zīmju izvietošanas un uzlabošanas plāns un nodots Komunālai 

pārvaldei.

Konsultēta jaunu pludmales zīmju izvietošanas plāns un saturs sadarbībā ar Vides un 

veselības daļu.

3 koncepciju plāni Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

2.1.8.(2.) Nodrošināt tūrisma informācijas biroja darbību, uzlabot 

aprīkojumu, izveidot preču un pakalpojumu klāstu, lai 

celtu tūristu apkalpošanas kvalitāti

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "LRTIB" LRTIB darbības nodrošināšana (6,5 štata darba vietas, vasaras darbinieki, nodokļi), regulāri 

apkopot statistiku par tūrisma jomas attīstību. Rožu laukums 5/6.

2017.gads:

Apkopoti ikgadējie statistikas rādītāji no Liepājas tūrisma uzņēmējiem, viesnīcām, pasākumu 

rīkotājiem, apskates objektiem

Nodrošināta pilnvērtīga biroja darbība, lai veiktu visas deleģējuma funkcijas un apkalpotu 

21706 klientus

Apkalpoti 21706 klienti

apkopota statistika par 90170 

nakšņotājiem Liepājā

Pašvaldības 87557 

(atalgojums)

18886 (nodokļi)

22103 

(administratīvie 

izdevumi)

81431 (atalgojums)

17782 (nodokļi)

21659 (administratīvie 

izdevumi)

2.1.8.(3.) Pilnveidot publisko infrastruktūru (soliņi, atkritumu 

urnas, tualetes u.c.) pilsētvidē un pie populārākajiem 

tūrisma objektiem

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Jaunu soliņu un atkritumu urnu piegāde un uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā, Jūrmalas parkā

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Iegādāti un Jūrmalas parkā pie bērnu rotaļlaukuma uzstādīti 41 soliņš un 27 atkritumu urnas

41 soliņš,

27 atkritumu urnas

Pašvaldības  24 164€  22 083€

2.1.8.(3.) Pilnveidot publisko infrastruktūru (soliņi, atkritumu urnas, 

tualetes u.c.) pilsētvidē un pie populārākajiem tūrisma 

objektiem

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Koka solu piegāde un uzstādīšana Promenādē, esošo nolietojušos koka solu vietā

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Promenādē iegādāti 22 koka soli

22 soli Pašvaldības  10 000€  9 944€

2.1.8.(3.) Pilnveidot publisko infrastruktūru (soliņi, atkritumu urnas, 

tualetes u.c.) pilsētvidē un pie populārākajiem tūrisma 

objektiem

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Autobusu pieturu aprīkošana ar nojumēm

Darbība 2017.gadā nav veikta. Plānotie līdzekļi novirzīta iekšpagalmu piebraucamo ceļu 

atjaunošanai.

 - Pašvaldības  3 786€  - 

2.1.8.(3.) Pilnveidot publisko infrastruktūru (soliņi, atkritumu urnas, 

tualetes u.c.) pilsētvidē un pie populārākajiem tūrisma 

objektiem

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "LRTIB" Sadarbībā ar Komunālo pārvaldi izstrādāt plānu, kur Karostā plānots uzstādīt tūrisma 

informācijas stendus, soliņus un atkritumu urnas pie populārākiem tūrisma objektiem.

2017.gads:

Uzsākts Patriotiskā maršruta koncepcijas izstrāde, kas ietver Karostas tūrisma objektu 

sakārtošanu

1 koncepcija Pašvaldības Deleģēšanas 

līguma ietvaros

 3 000€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko 

teritoriju un zaļumsaimniecības regulāru 

apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Vides objektu uzturēšana un remonts - Spoku koks, Liepājas himnas elementi, mūziķu slavas 

aleja, bungas u.c.

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā tika veikti vides objektu: Spoku koks, Liepājas himnas elementi, mūziķu slavas 

alejas, bungas un taktilie informācijas maketu uzturēšanas un tekošie remonta darbi.

5 vides objekti Pašvaldības  8 800€  4 432€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Strūklaku uzturēšana un vides objekta "Dzintara pulkstenis" uzturēšana

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā tika veikti pilsētas strūklaku: J.Čakstes laukumā, Stacijas laukumā, Jūrmalas parkā 

centrālā strūklaka, Strūklaka "Zivs", strūklaka Gulbja dīķī un vides objekta "Dzintara 

pulkstenis" uzturēšanas un remonta darbi.

5 strūklu uzturēšana,

1 vides objekta uzturēšana

Pašvaldības  37 200€  22 636€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Pludmales inventāra un glābšanas stacijas uzturēšana

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā tika veikti pludmales inventāra (21 pārvietojamās tualetes, 1 pārģērbšanās 

kameras un dušas, 13 izeju uz pludmali gājēju koka laipu, 40 soliņu, 4 velo novietņu 

komplektu, 400m kopgaruma peldēšanas zonas norobežojošo boju izvietošana peldvietās pie 

Glābšanas stacijas)  uzturēšanas darbi - atjaunošana, izvietošana, ikdienas sakārtošana, 

remonts, demontāža

pludmales inventāra uzturēšana:

21 pārvietojamā tualete, 

1 pārģērbšanās kamera un duša, 

13 izejās uz pludmali gājēju koka 

laipas, 

40 soliņi, 

4 velo novietņu komplekti, 

400m kopgaruma peldēšanas 

zonas norobežojošās bojas

Pašvaldības  74 000€  64 688€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Pludmales pieejamības kompleksa uzturēšana peldēšanas

sezonā (15.05.2017 - 15.09.2017)

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā peldēšanas sezonā tika veikti pludmales pieejamības kompleksa uzturēšanas 

darbi - nodrošinot cilvēkiem ar kustību traucējumiem iespēju peldēties jūrā.

1 komplekss Pašvaldības  10 000€  10 000€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Parku un to infrastruktūras ikdienas kopšanas un uzturēšanas pakalpojumi

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā tika veikti parku (Jūrmalas parks, Raiņa parks, Ventspils ielas parks un Dunikas 

ielas parks) un to infrastruktūras ikdienas kopšanas un uzturēšanas darbi - celiņu slaucīšana, 

gružu uzlasīšana, sniega tīrīšana, kaisīšana,  apzaļumošanas un citi darbi. 

4 parku uzturēšana Pašvaldības  491 000€  502 922€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Zaļo platību apzaļumošanas un kopšanas pakalpojumi, (t.sk. ziedu kastes uz apgaismojuma 

balstiem)

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā tika veikti zaļo platību (skvēros un ielu zaļajās zonās) apzaļumošana un kopšanas 

darbi - zālāju pļaušana, puķu stādīšana, gružu uzlasīšana, sniega tīrīšana, kaisīšana un citi 

darbi. 

3,7 ha zaļās platības un stādījumi;

4,5 ha ietves un cietie segumi

Pašvaldības  408 260€  386 389€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Sezonālie uzkopšanas darbi (Pludmales konteineru izvietošana, izvešana un pludmales 

smilšu mehanizēta tīrīšana un Saslauku izvešana no sezonāli uzkopjamajām teritorijām un 

nelegālo izgāztuvju, t.sk. jūras izskalojumu izvešana)

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā tika veikti sekojoši sezonālie darbi - pludmales konteineru izvietošana, izvešana un 

pludmales smilšu mehanizēta tīrīšana, saslauku izvešana no sezonāli uzkopjamām teritorijām 

un nelegālo izgāztuvju, tai skaitā jūras izskalojumu izvešana.

57 konteineru regulāra izvešana;

905 m3 saslauku un lapu izvešana;

10088 m3 jūras izskalojumu 

savākšana un aizvešana,

240,45 ha (vairākas reizes sezonā) 

pludmales smilšu mehanizēta 

tīrīšana;

Pašvaldības  81 720€  75 551€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Operatīvie darbi pilsētas komunālajā saimniecībā (t.sk. uzturēšanas darbu izdevumi Jūrmalas 

parkā un pludmales zonā publisko pasākumu norises laikā)

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā tika veikti operatīvie darbi pilsētas komunālajā saimniecībā (reklāmas stenda 

konstrukcijas remonts Brīvības ielā pie Enkura) un papildus uzkopšanas darbi Jūrmalas parkā, 

pludmales zonā un citur pilsētā sekojošu publisko pasākumu norises laikā:

1) Lieldienu pasākums,

2) Līvas ciema tirgus,

3) Bērnu diena 1.jūnijā,

4) Jūras svētki,

5) pludmales festivāls Summer sound,

6) pasaules čempionāts vindsērfingā,

7) Uguns nakts augusta pēdējā svētdienā,

8) 1.septembra pasākums,

9) 11.novembra pasākums,

10) 18.novembra pasākums,

11) Egles iedegšanas pasākums,

12) Jaunā gada sagaidīšanas pasākums.

12 pasākumi

1 objekta remonts

Pašvaldības  50 000€  23 539€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Laukumu ikdienas kopšanas pakalpojumi, tai skaitā Stacijas laukuma ikdienas uzturēšana

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā tika veikti pilsētas laukumu J.Čakstes laukuma, skvēru, Stacijas laukuma un citu 

publisko laukumu uzturēšanas un remonta darbi.

3 laukumu uzturēšana Pašvaldības  189 230€  186 998€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Bērnu rotaļu laukumu uzturēšana un remonts

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā tika veikti 12 pilsētas bērnu rotaļlaukumu (Vērgales ielā 3, O.Kalpaka ielā 105A, 

Jāņa Čakstes laukumā pretī ēkai Kr.Valdemāra ielai 35/37, Lielā ielā 16 (Kurzemes skvērā), 

Strazdu iela 16B pretī īpašumam Nr.16, Sila iela 5 pie Imantas ielas, Lāčplēša dārzā pie 

Imantas ielas, Piltenes ielā 1B, Liedaga ielā 7 pie Klaipēdas ielas Nr.84,  Ventspils ielas 

parkā pie Riņķu ielas, Dunikas ielā pretī īpašumam Nr.1B, Jūrmalas parkā pretī Jūrmalas iela 

Nr.2.) uzturēšanas un remonta darbi.

12 bērnu rotaļlaukumu uzturēšana Pašvaldības  65 000€  54 895€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Sabiedrisko tualešu uzturēšana un remontdarbi

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā veikti 9 gab. sabiedrisko tualešu (Lielā ielā, T.Breikša ielā, Jūrmalas parkā, 

Kuģinieku ielā, Vaiņodes ielas galā, Katedrāles ielas galā un pie Ziemeļu mola) uzturēšanas 

un remonta darbi.

9 sabiedrisko tualešu uzturēšana Pašvaldības  129 000€  122 338€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Ielu (ceļu) ikdienas kopšanas pakalpojumi un sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana.

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā tika veikti ikdienas kopšanas darbi 213 autobusu un 36 tramvaju pieturvietām un to 

aprīkojumam. 30 gab. tūrismu norāžu zīmju uzturēšana un remonts. Brauktuvju un to 

piegulošo teritoriju regulāra uzkopšana. Agrotehniskie pasākumi - krūmu izzāģēšana, koku 

vainagu veidošana, zāles pļaušana.

213 autobusu pieturvietas

36 tramvaja pieturvietu 

30 tūrisma norāžu zīmes

Pašvaldības  610 000€  798 761€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Veloceliņu uzturēšana

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā  veikta veloceliņu ikdienas kopšana 135 244 m2 lielā platībā (sniega tīrīšana, 

slaucīšana un zaļās zonas kopšana).

135 244 m2 Pašvaldības  416 625€  392 795€

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "LRTIB" Atjaunota datu bāze ar tūrisma un vides objektiem, ar kuriem saistās zaļumsaimniecības 

regulāra apsaimniekošana.

2017.gads:

Tiek uzturēta un regulāri atjaunota www.liepaja.travel datu bāze, kura ietver arī tūrisma un 

vides objektus, kas saistās ar regulāru zaļumsaimniecības apsaimniekošanu. 

1 datu bāze Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu 

drošības veicināšanai pilsētvidē

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības policija

Dažādi informatīvi materiāli skolēniem, pieaugušajiem u.c.

Pieredzes apmaiņa ar citu pašvaldību policijas pārstāvjiem un nākotnes projektu plānošana.

Pieredzes apmaiņas no Cēsīm un Gruzijas (sadarbībā ar Valsts policiju). Pieredzes apmaiņa 

Kauņā, Tallinā un Rīgā (visās trīs pilsētās pieredzes apmaiņa starp vairākiem partneriem. 

Nākotnes projektu plānošanas norisinājās Palangā (policijas ekipējuma un aprīkojuma 

uzlabošana) un Stokholmā (civilās aizsardzības apmācību programmu izstrādāšana Baltijas 

jūras reģionam).

5 pieredzes apmaiņas pasākumos

3 nākotnes projektu plānošanas 

pasākumos

Pašvaldības, ES (LatLit)  100 000€  1 500€ Pr_102

2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot inventāru un aprīkojumu Liepājas 

pilsētas Pašvaldības policijā

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības policija

Rekonstruēt un uzlabot ēkas un telpas, tai skaitā ieviest universālu dizainu, modernizēt 

aprīkojumu.

Modernizēt:  prezentācijas aparatūra, datortehnika, fotoaparāts, papīra smalcinātājs, krāsainie 

printeris, skeneri, kopētāji. 

Nodrošināt aprīkojumu masu nekārtību ierobežošanai - cimdi ar kevlara aizsargiem, 

elektrošoka pistoles, roku dzelži, lietusmēteļi, endoskops ar monitoru, bruņu vestes, LED 

lukturi metāla korpusā, sakaru līdzekļi. 

Nodrošināt Pludmales glābšanas dienesta aprīkojumu - binokļi, glābšanas vestes, motorlaiva, 

kvadracikls, glābšanas pludiņi, video novērošanas sistēma pludmalē.

Nodrošināts:

Pludmales glābšanas dienesta 

aprīkojums - videonovērošanas 

sistēma pludmalē (10 kameras, 3 

monitori, 1 serveris), 

Sakaru līdzekļi pludmales 

glābšanas dienestam (6 rācijas), 

2 glābšanas bojas, 

1 ekipējums glābēju treniņiem. 

Modernizēta datortehnika (6 

vienības)

Iegādāta 1 tīkla videokamera

1 ēkas fasādes remonts

Pašvaldības,

ES (LatLit)

 550 000€  27 809€ Pr_103, Pr_104

2.1.9.(3.) Regulāri organizēt darbinieku profesionālo 

pilnveidošanu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības policija

Organizēt speciālistu profesionālo apmācību (kursi, semināri, praktiskā apmācība u.c.) 

svešvalodu, psiholoģijas, šaušanas, kā arī citu, profesionālajā jomā nepieciešamo, prasmju 

apguvei un pilnveidošanai.

Apmeklēti 12 kursi un semināri, 

kuros apmācīti 30 darbinieki

Pašvaldības,

ES (LatLit)

 100 000€  1 420€ Pr_106

hh hh h h h

2.2.1.(1.) Saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas 

kultūrvēsturisko vidi un veicināt tās sociālekonomiskā 

potenciāla izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Būvvalde Projekta "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" 

īstenošana.

2017.gads:

Tiek turpināts īstenot projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu vēsturisko ēku - kultūras 

pieminekļu atjaunošanai.

2017. gadā saņemti 33 projekta pieteikumi, no tiem apstiprināti 9. 

Izmaksātā summa 2017. gadā (tai skaitā par 2015. un 2016. gadu) - 90 538,12 + 3139,87

2017. gadā realizētas 20 projektu (tai skaitā par 2015. un 2016. gadu) iesniegtās aktivitātes.

Pabeigti darbi F. Brīvzemnieka ielā 58, Kuršu ielā 2, Kungu ielā 21/21A, F. Brīvzemnieku ielā 

7, Kūrmājas prospektā 20

Apstiprināti 9 projekta pieteikumi, 

kas saņemti 2017.gadā.

Realizētas 20 projektu aktivitātes, 

kuru projektu pieteikumi saņemti 

arī 2015. un 2016. gadā

Pabeigti darbi 5 projektos

Pašvaldības  119 696€  93 678€ 2015. gada 14. maija 

Liepājas pilsētas 

domes saistošie 

noteikumi Nr.13 

korektu sasaisti ar IP 

neatradu, nedaudz 

atbilst Pr_168

2.2.1.(1.) Saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas kultūrvēsturisko 

vidi un veicināt tās sociālekonomiskā potenciāla 

izmantošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "LRTIB" Sadarbībā ar Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu, rīkota lokāla un 

nacionāla mēroga reklāmas kampaņa pilsētas un tās tūrisma piedāvājuma popularizēšanai. 

Tūrisma informācijas birojs piedalīsies starptautiskās tūrisma izstādēs Latvijas nacionālā 

stenda ietvaros un veidos Liepājas stendu, lai popularizētu Liepājas kultūrvēsturisko vidi .

2017.gads:

Laika posmā no 01.05 - 31.08 īstenota Liepājas pilsētas popularizēšanas kampaņa Vējrade, 

kura tiek īstenota ar nacionālo, lokālo un starptautisko mediju (digitālā kampaņa Lietuvā) 

palīdzību. 

Laika posmā no 20.11 - 11.12 īstenota Restorānu nedēļas kampaņa, kura īstenota ar 

nacionālo, lokālo vides un digitālo mediju palīdzību. 

Dalība starptautiskās izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos Latvijas vēstniecībās, kur prezentētas Liepājas 

pilsētas piedāvājums - Lietuvā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā, Gruzijā, Krievijā. 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos ar Liepājas pilsētas stendu.

Uzņemtas žurnālistu vizītes

Izdoti tūrisma materiāli (pilsētas kartes, Liepājas un apkārtnes kartes, tūrisma ceļveži, 

pasākumu buklets, gada pasākumu kalendārs, iknedēļas izdevums "Šonedēļ Liepājā") piecās 

valodās

1 starptautiska reklāmas kampaņa

1 Latvijas mēroga reklāmas 

kampaņa

9 starptautiskās izstādes

9 starptautiskas prezentācijas

8 prezentācijas Latvijā

13 žurnālistu vizītes

249540 gb tūrisma materiāli

Pašvaldības 82505 (reklāmas 

kampaņa)

22000 (dalība 

izstādēs)

7579 (žurnālistu 

vizītes)

80352 (reklāmas 

kampaņa)

21713 (dalība izstādēs)

8484 (žurnālistu 

vizītes)

Pr_83

Pr_234

Pr_236

2.2.1.(2.) Rekonstruēt Liepājas atpazīstamības objektus un 

veicināt jaunu kultūras un tūrisma objektu būvniecību

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos  

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Liepājas himnas tēlu apgaismojuma izbūve

Darbība 2017.gadā pabeigta.

Izgaismoti 4 Liepājas himnas tēli Kūrmājas prospektā ar 5 prožektoriem.

5 prožektori Pašvaldība  6 632€  6 632€ Pr_164

Pr _235

Rīcībpolitika 2.2. Liepājas iedzīvotājiem un viesiem pievilcīgas un publiskas infrastruktūras attīstība



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

2.2.1.(2.) Rekonstruēt Liepājas atpazīstamības objektus un veicināt 

jaunu kultūras un tūrisma objektu būvniecību

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos  

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Būvprojekta izstrāde/aktualizācija koncertesrādes "Pūt, vējiņi!" rekonstrukcijai, projekta 

pieteikuma sagatavošana un iesniegšana SAM 5.5.1. finansējuma piesaistei. Peldu iela 57.

2017.gada 13.oktobrī SAM 5.5.1. tika iesniegts projekta iesniegums “Dienvidkurzemes 

piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, kura ietvaros tiks veikta: 

1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" 

teritorijas daļas - dzīvojamās ēkas/ viesnīcas (Madam Hoijeres viesnīca) restaurācija un 

pārbūve un "Kungu kvartāls" pagalma teritorijas labiekārtojuma atjaunošana;

2. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" 

teritorijas daļas - Koncerdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana.

Attiecībā uz projekta īstenošanu ir paveikts:

1. Izsludināts iepirkums "Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku 

Kungu kvartālā, Liepājā" (LPP 2017/142)

Izsludināšanas datums: 31.10.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:31.01.2018.

Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2018. (pabeigts bez rezultāta)

Izsludināts iepirkums "Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku 

Kungu kvartālā, Liepājā"(LPP 2018/45)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:28.03.2018.

2. Izsludināts iepirkums "Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Hoijeres kundzes viesnīcas 

restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā”" (LPP 2017/156)

Izsludināšanas datums: 15.11.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.12.2017.

Lēmuma datums: 2017. gada 14. februāris.

Līguma izpildītājs: SIA “Firma L4” (40003236001). 

Līgumcena: EUR 84 440,00, neskaitot PVN.

3. Izsludināts iepirkums "Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Koncertdārza 

“Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā”" (LPP 2017/152).

1 iesniegts projekta iesniegums

1 izsludināts iepirkums par 

Hoijeres kundzes viesnīcas 

restaurāciju un pārbūvi (būvdarbi)

1 izsludināts iepirkums par 

būvuzraudzības veikšanu Hoijeres 

kundzes viesnīcas restaurācijai un 

pārbūvei

1 izsludināts iepirkums par 

būvprojekta izstrādi un 

autoruzraudzību "Pūt, vējiņi" 

pārbūvei un labiekārtošanai

Pašvaldības, Valsts

ES

3 394 476€  - 

Pr_235

2.2.1.(3.) Veicināt Liepājas viesiem un iedzīvotājiem saistošas 

pilsētvides attīstību, paplašinot tūrisma infrastruktūras 

un produktu piedāvājumu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos  

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

SIA "LRTIB" Ar 2017. gadu tiek mainīta cenu politika uzņēmumu publicēšanai liepaja.travel datu bāzē un 

drukas materiālos, atceļot dalības maksu un informāciju par uzņēmēju iekļaujot bez maksas, 

izveidojot atsevišķus kritērijus.

Likvidējot dalības maksu par uzņēmumiem, tūrisma datu bāze pieaugusi par 300 uzņēmēju 

kontaktiem, pakalpojumiem, vizuālo materiālu. 

300 uzņēmēju kontakti, un 

informācija par pakalpojumiem

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

2.2.2.(1.) Secīgi īstenot Liepājas pludmales un tai piegulošo 

teritoriju vienota dizaina labiekārtojumu, saskaņā ar 

Liepājas pilsētas pludmales tematisko plānojumu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Koordinēt IVN procesa veikšanu.

Sagatavots darba ziņojums un iesniegts izskatīšanai VPVB  

1 darba ziņojums Pašvaldības  28 919€  20 243€

2.2.2.(2.) Nodrošināt ikgadēju Zilā karoga statusu pilsētas 

peldvietām, apliecinot peldvietu atbilstību 

starptautiskiem kvalitātes un drošības kritērijiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Iesniegt pieteikumu Zilā karoga statusa saņemšanai 

- peldvietai pie stadiona

- Dienvidrietumu peldvietai

- Beberliņu peldvietai 

Nodrošināt Zilā karoga peldvietu atbilstības kritēriju uzraudzību un vides izglītības pasākumu 

organizēšanu

2017.gads:

Kritēriju uzraudzība - regulāri peldvietu apsekojumi, peldūdens analīzes (5 reizes).

Pasākumi - Zilā karoga pacelšana (5.jūnijs); Skolēnu projektu konkurss “Zinis” (mācību gads)

Akcija ”Izaudzē puķu stādiņu pilsētai” (marts-maijs) Konkurss  dabas zinībās 2. klašu 

skolēniem (10.maijs)

Vides diena Liepājā  (5. jūnijs)

3 Zilā karoga peldvietas 

5 pasākumi

Pašvaldības  6 900€  2 541€ Pr_159

2.2.3.(1.) Uzlabot ūdensmalu pieejamību, labiekārtojot pilsētas 

kanālmalas, ezermalas saskaņā ar Liepājas pilsētas 

teritorijas plānojumu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Jauna darbība.

Teritorijas labiekārtojuma projektēšana un izbūve Beberliņos 

Darbība ir procesā, pārejoša uz 2018.gadu.

2017.gadā ir uzsākta būvprojektu izstrāde, projektētājs: SIA BM-projekts, projekta nosaukums 

"Beberliņu teritorijas labiekārtojums Liepājā"

1 līgums Pašvaldības budžets  16 278€  - Pr_162

2.2.3.(1.) Uzlabot ūdensmalu pieejamību, labiekārtojot pilsētas 

kanālmalas, ezermalas saskaņā ar Liepājas pilsētas 

teritorijas plānojumu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Izstrādāt būvprojektu Vecās ostmalas rekonstrukcijai, projekta pieteikuma sagatavošana un 

iesniegšana SAM 5.6.2. finansējuma piesaistei

2017.gada 22.decembrī  SAM 5.6.2. tika iesniegts projekta iesniegums "Degradēto teritoriju 

revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā".

Attiecībā uz projekta iesnieguma sagatavošanu ir paveikts:

1. Izsludināts iepirkums  „Izmaksu - ieguvumu analīzes un projekta pieteikuma veidlapas 

sagatavošana projektam „Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, 

Liepājā”(LPP 2017/138)

Izsludināšanas datums:25.09.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.10.2017.

Līguma izpildītājs: SIA “ AC Konsultācijas” (40003586611).

Līgumcena: EUR 3800,00, neskaitot PVN.

2.Veikta tehniskā apsekošana un izstrādāts būvprojekts "Vecās ostmalas posma un tam 

pieguļošo ielu posmu pārbūve Liepājā”. (LPP2016/134)

Izsludināšanas datums:19.11.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.11.2016.

Līguma izpildītājs: SIA “ Projekts 3" (40003578510)

Līgumcena: EUR 41800,00 neskaitot PVN.

1 izstrādāts būvprojekts

1 sagatavota izmaksu- ieguvumu 

analīze

1 iesniegts projekta iesniegums

Pašvaldības, Valsts

ES

2 200 285€  67 458€ Pr_78



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

2.2.3.(2.) Veicināt atpūtas iespējas ūdensmalās, paplašinot 

rekreācijas iespējas pilsētvidē

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "LRTIB" Iekļaut Liepājas tūrisma materiālos iespēju izmantot tūrisma piedāvājumu pie ūdenstilpnēm, 

tajā skaitā jūra, Liepājas ezers, Beberliņi.

2017.gads:

Laika posmā no 01.05 - 31.08 īstenota Liepājas pilsētas popularizēšanas kampaņa Vējrade, 

kura tiek īstenota ar nacionālo, lokālo un starptautisko mediju (digitālā kampaņa Lietuvā) 

palīdzību. 

Laika posmā no 20.11 - 11.12 īstenota Restorānu nedēļas kampaņa kura īstenota ar 

nacionālo, lokālo vides un digitālo mediju palīdzību. 

Dalība starptautiskās izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos Latvijas vēstniecībās, kur prezentētas Liepājas 

pilsētas piedāvājums - Lietuvā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā, Gruzijā, Krievijā. 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos ar Liepājas pilsētas stendu.

Uzņemtas žurnālistu vizītes

Izdoti tūrisma materiāli (pilsētas kartes, Liepājas un apkārtnes kartes, tūrisma ceļveži, 

pasākumu buklets, gada pasākumu kalendārs, iknedēļas izdevums "Šonedēļ Liepājā") piecās 

valodās

1 starptautiska reklāmas kampaņa

1 Latvijas mēroga reklāmas 

kampaņa

9 starptautiskās izstādes

9 starptautiskas prezentācijas

8 prezentācijas Latvijā

13 žurnālistu vizītes

249540 gb tūrisma materiāli

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

LSEZ gatavo būvprojektu un projektu "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā", kas sevī ietver ceļu no Ūliha ielas līdz Loču tornim, laukumu 

pirms noliktavas , laukumu pretī Loču tornim un laukumu pretī Muitas mājai.

2017.gads:

Projektā “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas osta” būvdarbu 

izpilde uzsākta 2017.gada jūlija mēnesī. Būvdarbu līgumcena 746 422,22 EUR. Būvdarbi 

pārtraukti (segumu ierīkošana 2017.gada 14.decembrī) būvniecībai nepiemēroto 

meteoroloģisko apstākļu dēļ. Būvdarbus plānots pabeigt un objektu kopumā pieņemt 

ekspluatācijā 2018.gada maija beigās, jūnija sākumā.

Uz 2017.gada 31.decembri ir izpildīti darbi par kopējo summu 678600,65 EUR. Ņemot vērā 

10% ieturējumu līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, uz 2017.gada 31.decembri ir 

apmaksāti darbi 610740,59 EUR apmērā.

Galvenie izpildītie darbi un to apjomi:

Asfalta segums visā apjomā (ieskaitot 4 cm virskārtu) izbūvēts 3677,50 m2 platībā. Kopējais 

izbūvējamā asfalta seguma apjoms ir 5785,00 m2, no kuriem 2107,50 m2 platībā nav izbūvēta 

asfalta virskārta.

Gājēju ietves (betona bruģakmens) 2084,60 m2 platībā.

Autotransporta stāvvietas un iebrauktuves (betona bruģakmens) 1576,10 m2 platībā.

Apgaismojuma tīkli – 19 apgaismojuma masti, elektrokabeļu tīkli vairāk kā 1000 metru 

kopgarumā.

Sadzīves kanalizācijas tīkli apmēram 240 metru kopgarumā.

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli apmēram 460 metru kopgarumā.

Ūdensvada tīkli apmēram 385 metru kopgarumā, 4 ugunsdzēsības hidranti.

1 noslēgts būvdarbu līgums ES, LSEZ budžets  746 422€  610 740€

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde 1. Venstpils ielas parkā esošā K. Porziņga basketbola laukuma pieņemšana ekspluatācijā.

2. Perspektīvā K. Porziņga basketbola laukuma Ezerkrastā vietas piedāvāšana Dunikas ielā 

2/24 atbilstoši Teritorijas plānojumam un TIAN.

3. Projektēšanas darbu uzraudzība Berči skvēra labiekārtojumam, lai saņemtu būvatļauju 

2018. gada sākumā.

1 basketbola laukuma pieņemšana 

ekspluatācija

1 perspektīva laukuma atrašanās 

vietas piedāvājums

1 projektēšana darbu uzraudzība

Amata  pienākumu 

ietvaros

 -  - Pr_57

Pr_184

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Publisko apstādījumu ierīkošana un apsaimniekošana, atbilstoši apstiprinātajai Liepājas 

pilsētas apstādījumu koncepcijai

Uzturēšanas darbi.

2017.gadā laika periodā no jūnija līdz oktobrim tika novietotas un visu sezonu koptas:

- 108 gab. apstādītas puķu kastes uz norobežojošām barjerām Rīgas/Raiņa ielu, 

Brīvības/Cukuru ielu krustojumā un Jaunā ostmalā pie vides objekta "Mīlestības koks",

- 97 gab. apstādīti puķu trauki stiprināti stabos uz M.Ķempes ielas tramvaja līnijas balstiem, 

Siena ielā, Lielā ielā, Graudu ielā, Jūras ielā un uz Tramvaja tilta,

- 3 gab vides dizaina objekti "Gliemezis", "Taurenis" un "Bruņurupucis".

205 puķu trauku uzturēšana,

3 vides objektu uzturēšana

Pašvaldības  30 740€  39 856€

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Skvēra labiekārtojums Republikas ielā 2; 6, Kr.Valdemāra 6 (Berči skvērs)

Darbība ir procesā, plānots pabeigt 2018.gadā.

2017.gadā ir uzsākta būvprojektu izstrāde, izstrādātājs SIA A.R.T.PROJEKTS, projeka 

nosaukums "Skvēra labiekārtojums Republikas un K.Valdemāra ielas krustojumā, Liepājā"

1 līgums Pašvaldības  18 250€  - 

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Līdzfinansējums basketbola laukuma izbūvei Ventspils ielas parkā

Darbība ir procesā, plānots turpināt 2018.gadā

2017.gadā:

- izstrādātas būvniecības ieceres dokumentācijas, 

- izbūvēts žogs ap basketbola laukumu 115m, 

- ierīkota videonovērošanas sistēma ar  1 novērošanas āra kameru un laukuma apgaismojums 

ar 2 gaismekļiem uz apgaismojuma balsta,

- iegādāta un uzstādīta 1 sausā tualete ar divām kabīnēm.

2 būvprojekti,

115m žogs,

1 videonovērošanas sistēma,

2 gaismekļi,

1 tualete

Pašvaldības  60 000€  48 128€

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Karoga masta izbūve J.Čakstes laukumā (Latvijas simtgades svinībām)

Darbība ir procesā, plānots turpināt 2018.gadā

2017.g. ir:

-izstrādās būvprojekts,

-izbūvēts 35m augsts karoga masts (projekta 1.kārta),

-iegādāti 3 LR valsts karogi

1 būvprojekts,

1 karoga masts,

3 karogi

Pašvaldības  75 000€  45 774€

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu 

atpūtai un sportiskām aktivitātēm

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Koordinēt Liepājas pilsētas apstādījumu koncepcijas 2016.-2019.gadam īstenošanu (Jūrmalas 

parka akmens dobes rekonstrukcija, Zirņu skvēru, puķu kastes Jaunajā ostmalā, vertikālie 

podi pie Gulbju dīķa, puķu upe Karostā pie Atmodas bulvāra)  

1 akmens dobe, 

1 dobe "puķu upe"   

Pašvaldības  115 546€  115 546€



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, 

ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Būvvalde 1. Projektēšanas darbu uzraudzība Beberliņu ūdenskrātuves pieguļošo teritoriju 

labiekārtojuma projekta izstrādei. 

2. Projektēšanas darbu uzraudzība Vecās ostmalas un Fēniksa ielas pārbūves darbiem. 

Projekta ietvaros plānots izveidot gājēju promenādi, stiprināt krastu un tiks paredzēta vieta 

laivu nolaišanai Liepājas ezerā. 

3. Būvprojektu Zirgu salas labiekārtojuma izveidei izskatīšana un akceptēšana, būvatļaujas 

izsniegšana. Akcepts būvdarbu uzsākšanai, kas turpināsies 2018. gadā (Vides daļas 

projekts).

4. Projekta par pludmales norādēm iesniegšana (Vides daļas projekts), Būvvalde sniedz 

norādījumus un ierosinājumus projekta īstenošanai saskaņā ar Pludmales tematisko 

plānojumu

2 projektēšanas darbu uzraudzība

1 būvatļaujas izsniegšana

1 projekta 

ierosinājumu/nosacījumu 

sagatavošana

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - Pr_162

Pr_78

Pr_237

Pr_159

2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens 

tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Sporta pārvalde Dalība Zirgu salas un Beberliņu teritorijas attīstības projektu realizācijā. Šajos projektos ir 

paredzētas veidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie 

ūdeņiem. 

Veiktas sarunas ar sporta biedrībām "Rave Team" un "Old school skateboard gays in 

Liepaja", kuras pārstāv ekstrēmos sporta veidus BMX un skeitborda slalomu, lai izzinātu viņu 

vajadzības ekstrēmo sporta veidu parka izveidei Zirgu salā. Sporta pārvaldes vadītājs 

apmeklējis līdzīgus šāda veida objektus Eiropā un notikušas sarunas ar FISE par ekstrēmo 

sporta veidu čempionātu organizēšanu Liepājā.

Veiktas sarunas ar sporta 

biedrībām "Rave Team" un "Old 

school skateboard gays in Liepaja"

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

2.2.4.(2.) Izveidot aktīvā tūrisma attīstībai nepieciešamo publisko 

infrastruktūru pilsētas dabas un mežaparka teritorijās

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Īstenot projektu "Antropogēnās slodzes mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma 

“Liepājas ezers” Zirgu salā" (projekta apstiprināšanas gadījumā).

                 

Iesniegt un apstiprināšanas gadījumā  īstenot  projektu "Atpūtas vietas izveide Vaiņodes ielas 

galā, Slapjā ielā 1A, Liepājā".  

Izveidota atpūtas vieta ar bērnu šūpolēm, slīdkalniņu un vienu āra trenažieri. 

skat.2.2.4. (4)

                                                                                                                                                                                                                           

1 atpūtas vieta

Pašvaldības, Valsts 

(LVAF), ES (ERAF) 

324819,25

                  

                                                                                                                          

37950,88

skat, 2.2.4.(4)            

                                                                                                                                                                                                                                                       

60568,45

Pr_237                                                              

Pr_248

2.2.4.(3.) Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa velo 

maršrutiem (EiroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot pilsētvidi 

un tās izmantošanu tūrismam

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

 Būvvalde Norisinās Eiropas līmeņa velo maršrutiem paredzēto veloceliņu izbūve Krūmu ielas, Grīzupes 

ielas un Lielās ielas pārbūves ietvaros.

Krūmu iela (posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai), Grīzupes iela (posmā no pilsētas 

robežas līdz Cukura ielai), Lielā iela (posmā no tramvaja tilta (ieskaitot) līdz F.Brīvzemnieku 

ielai

Būvvalde: Uzraudzīt izbūvējamo veloceliņu tehnisko atbilstību būvprojektā Eiropas līmeņa 

velo maršruta ietvaros

skat. 2.1.7(3) darbības rezultātus Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - Pr_149

2.2.4.(3.) Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa 

velo maršrutiem (EroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot 

pilsētvidi un tās izmantošanu tūrismam

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Tiek gatavoti un iesniegti projektu pieteikumi, kas paredz Grīzupes ielas rekonstruciju, Krūmu 

ielas rekonstrukciju, Kapsēdes ielas rekonstrukciju, kuru ietveros tiks izbūvēti veloceliņi vai 

atvēlēta vieta velobraucējiem.

2017.gadā uzsākti  ielu būvdarbi objektos, kuru ietvaros tiks izbūvētas arī velojoslas:

-Grīzupes ielā (posmā no Kuldīgas ielas līdz pilsētas robežai)- velo josla tiks izbūvēta ielas 

vienā pusē;

-Lielā ielā (posmā no J.Dubelšteina ielas līdz Tramvaja tiltam (ieskaitot))- velo joslas tiks 

izbūvētas ielas abās pusēs;

-Krūmu ielā (posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai), velo josla tiks izbūvēta ielas vienā 

pusē.

3 būvdarbu līgumi Pašvaldības, Valsts, ES nav sniegta 

informācija

nav sniegta informācija Pr_165,

Pr_146,

Pr_271

2.2.4.(3.) Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa 

velo maršrutiem (EroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot 

pilsētvidi un tās izmantošanu tūrismam

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "Komunālā 

pārvalde"

Realizēta būvniecības iecere "Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa izbūve Brīvības ielas pāra 

numuru pusē posmā no gājēju pārejas pirms krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas 

robežai, Liepājā", kuras rezultātā izbūvēta apvienotā gājēju ietve ar veloceliņu - 88 m un 

apgaismojuma līnija - 142m. (skatīt rīcību Nr.2.1.7.(3.)

88m apvienotā gājēju un velo ietve 

un 142m apgaismojuma līnija; 

(skatīt rīcību Nr.2.1.7.(3.))

skatīt rīcību Nr.2.1.7.(3.) skatīt rīcību 

Nr.2.1.7.(3.)

skatīt rīcību 

Nr.2.1.7.(3.)

2.2.4.(4.) Veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu vērošanas 

pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamās dabas teritorijās

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa)

Īstenot projektu "Antropogēnās slodzes mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma 

“Liepājas ezers” Zirgu salā" (projekta apstiprināšanas gadījumā).

2017.gads: Apstiprināts projekts, veikts būvdarbu iepirkums, teritorijas sagatavošana 13700 

m2, izzāģēti koki un krūmi 1223 m2, izvesti atkritumi 2130m3.              

3 projekta aktivitātes Pašvaldības, Valsts, ES 

(ERAF) 

1 181 514€  68 461€

2.2.4.(4.) Veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu 

vērošanas pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamās 

dabas teritorijās

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

SIA "LRTIB" Sadarbībā ar ornitologiem sagatavot putnu vērošanas programmu 2017. gada pavasarī

2017.gads:

Sadarbībā ar ornitalogu Ritvaru Rekmani izveidots putnu vērošanas pasākumu kopums 

Liepājā un tās apkārtnē

14 pasākumi, t.sk., 3 Liepājas 

pilsētā 09.04.2017

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

2.2.4.(5.) Sekmēt kempinga izveidi Liepājas pilsētas teritorijā Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Sagatavot un iesniegt projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 

veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā" finansējuma saņemšanai SAM 

5.6.2,kas paredz Vētru ielas rekonstrukciju, lai nodrošinātu piekļuvi privātā uzņēmēja 

īstenotajam kempinga projektam. Vētru iela

2017.gada 22.decembrī SAM 5.6.2. tika iesniegts projekta iesniegums "Pamatinfrastruktūras 

nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā".

Attiecībā uz projekta iesnieguma sagatavošanu ir paveikts:

1. Izsludināts iepirkums "Izmaksu-Ieguvumu analīzes un projekta pieteikuma veidlapas 

sagatavošana projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, 

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā" (LPP 2017/57).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.04.2017.

Līguma izpildītājs: SIA "Konsorts" (40003209785)

Līgumcena: 6 400,00, neskaitot PVN.

2. Izsludināts iepirkums un izstrādāts būvprojekts "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un 

autoruzraudzību objektam "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu pārbūve, 

Liepājā"" (LPP2016/86).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.08.2016.

Līguma izpildītājs: SIA "Evolution Road" 940103902811).

Līgumcena: 15 310,00, neskaitot PVN.

1 izstrādāts būvprojekts

1 sagatavota izmaksu-ieguvumu 

analīze

1 iesniegts projekta pieteikums

Pašvaldības, Valsts

ES

 787 277€  - Pr_244

hh hh h h h

3.1.1.(2.) Motivēt un atbalstīt Liepājas uzņēmēju kompetenču 

paaugstināšanu, uzņēmumu konkurētspējas celšanai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

2017. gadā organizēta izstāde "Ražots Liepājā 2017", kurā piedalījās 195 dalībnieki - Liepājas 

un tuvāko novadu uzņēmēji. 

2017.gadā notikuši vairāk, kā 40 bezmaksas semināri, kas organizēti sadarbībā ar 

Ekonomikas ministriju, Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas tirdzniecības un 

rūpniecības kameru.  

195 dalībnieki

40 semināri

Pašvaldība nav sniegta 

informācija

nav sniegta informācija

3.1.2.(1.) Stiprināt Liepājas pozīcijas kā ostas pilsētai ar labu 

investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu 

centru būvniecībai

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Tiks turpināti investīciju piesaistes pasākumi.

2017.gads:

Uzsākti projekti par vairāk kā desmit jaunu ražošanas uzņēmumu izveidi.

Uzsākta 2 jaunu rūpnīcu būvniecība - “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA 

Kapsēdes ielā  un LSEZ SIA “EURO DK”, Satiksmes ielā. 

Uzbūvētas trīs ostas noliktavas (uzņēmumi “Dan Store”, Mols L, Duna), uzsākta jaunu 

lejamkravu uzglabāšanas rezervuāru būvniecība (DG Termināls).

Noslēgti  6 nekustamā īpašuma nomas līgumi (18,5 ha) un 13 nekustamā īpašuma nomas 

tiesību rezervācijas līgumi (19,6 ha) platībā.

3 uzbūvētas ostas noliktavas

6 noslēgti nekustamā īpašuma 

nomas līgumi

13 noslēgti nekustamā īpašuma 

nomas tiesību rezervācijas līgumi.

ES, LSEZ budžets nav sniegta 

informācija

nav sniegta informācija

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Izstrādāts pašvaldībai piederošo industriālo teritoriju katalogs-kartogrāfiskais materiāls. 1 katalogs Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

3.1.2.(3.) Piesaistīt jaunas investīcijas Liepājas Speciālās 

ekonomiskās zonas teritorijā, nodrošinot nodokļu 

atvieglojumus līdz 2035.gadam

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Tiks turpināti investīciju piesaistes pasākumi.

2017.gads:

2017. gadā reģistrētas 5 jaunas LSEZ kapitālsabiedrības:

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Baltic Solar Factory”, 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma “EVIJA”,

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Buckwheat Baltics”, 

LSEZ SIA “JM Properties”, 

LSEZ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Swedan Partners”, 

kā rezultātā LSEZ kapitālsabiedrību skaits sasniedzis lielāko skaitu LSEZ pastāvēšanas 

vēsturē – 45 LSEZ kapitālsabiedrības, kurām ir tiesības saņemt nodokļu atlaides, veicot 

investīcijas. 

Starp LSEZ Pārvaldi un LSEZ kapitālsabiedrībām 2017. gadā noslēgti  49 ieguldījumu līgumi 

par kopējo summu 31,6 miljoni eiro.

49 noslēgti ieguldījumu līgumi par 

kopējo summu 31,6 mlj.EUR.

ES, LSEZ budžets nav sniegta 

informācija

nav sniegta informācija

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Altum organizēts forums Liepājā "Valsts atbalsta 

biznesu", kurā varēja uzzināt par iespējām saņemt valsts atbalstu biznesam, rast idejas 

jauniem projektiem. Regulāra komunikācija ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem un 

komersantiem.  

2 semināri Pašvaldība nav sniegta 

informācija

nav sniegta informācija

3.1.3.(2.) Stimulēt Liepājas ražošanas jomas komersantus 

ieguldīt uzņēmumu modernizācijā, paaugstinot 

konkurētspēju un eksportu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

MVK projektu līdzfinansējuma konkursa sekmīga īstenošana 2017.gadā. Atbalstīti 15 komersanti Pašvaldība  75 000€  75 000€

3.1.3.(3.) Atbalstīt “Zaļā Tehnoloģiju klastera” attīstību 

Kurzemes biznesa inkubatorā, veicinot "zaļo" 

ražošanu, inovatīvu tehnoloģiju un produktu izstrādi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

2017.gadā darbības nav plānotas  -  -  -  - 

3.1.3.(4.) Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumus Liepājas uzņēmumos

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Pašvaldība ievieš energopārvaldības sistēmu ISO 50001:2011, kas kalpos, kā uzskatāms 

piemērs. 

Saeima pieņēmusi Energoefektivitātes likumu, kas uzdod par pienākumu uzņēmumiem, kas 

atbilst likumā noteiktajām prasībām, veikt pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanā.

Noorganizētas atsevišķas 2 tikšanās ar Ekonomikas ministrijas atbildīgām personām, ar mērķi 

informēt potenciālos interesentus par energoefektivitātes porgrammu industriālajiem 

uzņēmumiem.

2 tikšanās ar Ekonomikas 

ministrijas atbildīgām personām

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

Rīcībpolitika 3.1. Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs 

un vietējai nodarbinātībai svarīgajās nozarēs



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

3.1.3.(4.) Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 

Liepājas uzņēmumos

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Informatīvu semināru organizēšana par energoefektivitātes pasākumiem industriālajiem 

uzņēmumiem.

Tika organizēta energopārvaldības sistēmu ieviešana vai energoaudita veikšanu uzņēmumos 

ar elektroenerģijas patēriņu virs 500 MWh gadā, termiņš 01.04.2018.

nav sniegta informācija Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Sagatavot un iesniegt Kapsēdes ielas rekonstrukcijas projektu finansējuma saņemšanai

2017.gada 2.oktobrī SAM 3.3.1. tika iesniegts projekta iesniegums "Uzņēmējdarbības vides 

attīstība Liepājā, 2.kārta" par Kapsēdes ielas rekonstrukciju.

Attiecībā uz projekta iesnieguma sagatavošanu ir paveikts:

1. 2016.gadā izstrādāta "Izmaksu-ieguvumu analīze un projekta pieteikuma veidlapas 

projektam "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta".

Līguma izpildītājs: SIA "Civitta Latvija"

Līgumcena: 6 443,00,neskaitot PVN.

2. 2016.gadā izstrādāts būvprojekts "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un 

autoruzraudzību objektam "Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas 

robežai, Liepājā"" (LPP2015/70).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.07.2015.

Līguma izpildītājs: SIA "Projekts 3" (40003578510)

Līgumcena: 15 315,00, neskaitot PVN.

Attiecībā uz projekta īstenošanu ir paveikts:

1. Izsludināts iepirkums "Būvuzraudzības pakalpojumi objektam "Kapsēdes ielas pārbūve 

posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā, 1.kārta", Liepājā""  (LPP2017/24).

Izsludināšanas datums: 28.02.2017.  

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.03.2017.

Līguma izpildītājs: SIA "d4m" (41203046796) 

Līgumcena: 20 996,00, neskaitot PVN.

2. Izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu objektā "Kapsēdes ielas pārbūve posmā no 

Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā, 1.kārta"

(LPP2017/20).

Izsludināšanas datums: 27.02.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.04.2017.

Līguma izpildītājs: SIA "Aizputes ceļinieks" (42103000806) 

Līgumcena: 1 490 234,48, neskaitot PVN.

1 sagatavots projekta pieteikums

1 izsludināts būvuzraudzības 

iepirkums

1 izsludināts būvdarbu iepirkums

Pašvaldības, Valsts, ES 1 849 825€  - Pr_166

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Izstrādāt būvprojektu. Sagatavot un iesniegt Vecās ostmalas  rekonstrukcijas projektu 

finansējuma saņemšanai

2017.gada 22.decembrī  SAM 5.6.2. tika iesniegts projekta iesniegums "Degradēto teritoriju 

revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā".

Attiecībā uz projekta iesnieguma sagatavošanu ir paveikts:

1. Izsludināts iepirkums  „Izmaksu - ieguvumu analīzes un projekta pieteikuma veidlapas 

sagatavošana projektam „Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, 

Liepājā”(LPP 2017/138)

Izsludināšanas datums:25.09.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.10.2017.

Līguma izpildītājs: SIA “ AC Konsultācijas” (40003586611).

Līgumcena: EUR 3800,00, neskaitot PVN.

2.Veikta tehniskā apsekošana un izstrādāts būvprojekts "Vecās ostmalas posma un tam 

pieguļošo ielu posmu pārbūve Liepājā”. (LPP2016/134)

Izsludināšanas datums:19.11.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.11.2016.

Līguma izpildītājs: SIA “ Projekts 3" (40003578510)

Līgumcena: EUR 41800,00 neskaitot PVN.

1 izstrādāts būvprojekts

1 sagatavota izmaksu- ieguvumu 

analīze 

1 sagatavots projekta iesniegums

Pašvaldības, Valsts, ES  220 085€  67 458€ Pr_78

3.1.5.(1.) Stiprināt Liepājas ostas pozīcijas Baltijas jūras 

reģionā, veicinot augstas pievienotās vērtības kravu 

loģistiku un ar ostas darbību saistītu uzņēmumu 

izaugsmi

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

LSEZ pārvalde Tiks turpināti investīciju piesaistes pasākumi.

2017. gadā Liepājas ostas stividorkompānijas pārkrāvušas 6.6 milj. tonnas kravu, kas ir par 

16% vairāk nekā gadu iepriekš. Tas panākts, pateicoties LSEZ vadībā veiktajām izmaiņām 

dzelzceļa mezgla darbā, palielinot vagonu apstrādes jaudu no 180 līdz 275 vagoniem 

diennaktī, nodrošinot savlaicīgus un operatīvus manevrus, kā rezultātā sasniegts lielākais 

pārkrauto kravu apjoms vienā mēnesī - 810 481,52 tonnas.

Liepājas ostas stividorkompānijas veikušas investīcijas noliktavu saimniecībā, kravu 

apstrādes tehnikā, nodrošinot kravu īpašniekiem dažādas kravu apstrādes operācijas.

6,6 mlj.tonnas pārkrautas kravas ES, LSEZ budžets ? ?

3.1.5.(2.) Nodrošināt ostas infrastruktūras attīstību atbilstoši tās 

izaugsmei, iekļaujoties Trans-Eiropas Transporta tīklā 

(TEN-T)

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Tiks uzsākta LSEZ pārvalde projekta "Liepajas ostas viļņlaužu rekonstrukcija" realizācija, kura 

ietvaros tiks veikta vērienīga ostas hidrotehnisko aizsargbūvju rekonstrukcija.

2017. gadā tika uzsākta projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” realizācija, 

kura ietvaros tiek veikta ostas auto un dzelzceļa pievadceļa būvniecība.

  

nav sniegta informācija ES, LSEZ budžets 6 300 000€  416 506€ Pr_87

Rīcībpolitika 3.2. Liepājas perspektīvie eknomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana h hh hh h h h

3.2.1.(1.) Stiprināt Liepājas pozīcijas kā kūrorta pilsētai ar labu 

investīciju vidi jaunu tūrisma objektu būvniecībai

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Kūrortpilsētas iespējas tiks popularizētas starptautiskās izstādēs (starptautiskās izstādēs 

piedalās LRTIB) 

5 prezentācijas par kūrorta pilsētu. 

Vidēji 8 publikācijas nedēļā  

jeb 416 publikācijas gadā medijos 

(reģionālajos un nacionālajos,), kā 

arī ieraksti sociālajos tīklos) par 

Liepāju kā labu investīciju vidi.

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

3.2.1.(1.) Stiprināt Liepājas pozīcijas kā kūrorta pilsētai ar labu 

investīciju vidi jaunu tūrisma objektu būvniecībai

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "LRTIB" Kūrortpilsētas iespējas tiks popularizētas starptautiskās izstādēs

Kūrorta tēma iekļauta šādos pasākumos: 

Dalība starptautiskās izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos Latvijas vēstniecībās, kur prezentētas Liepājas 

pilsētas piedāvājums - Lietuvā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā, Gruzijā, Krievijā. 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos ar Liepājas pilsētas stendu.

Iekļauta informācija par kūrorta iespējām Liepājā Liepājas ceļvedī. 

Izveidots Liepājas veselības tūrisma piedāvājums, apzinātas veselības tūrisma iespējas. 

9 starptautiskās izstādes

9 starptautiskas prezentācijas

8 prezentācijas Latvijā

13 žurnālistu vizītes

59600 Liepājas tūrisma ceļveži

Veselības tūrisma piedāvājumā: 

12 pakalpojumu sniedzēji

21 pakalpojumi

Materiāls pieejams 4 valodās

Pašvaldības        Skat. 2.2.1.(1.)-1  - 

3.2.1.(2.) Veicināt investīciju piesaisti kurortoloģijas attīstības 

pamata infrastruktūrai un SPA centra, sanatorijas, 

rehabilitācijas centra izveidei Liepājā un jaunu 

darbavietu radīšanai

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Uzsākt būvprojekta izstrādi Roņu ielas un Zvejnieku alejas infrastruktūras izveidei.

Izstrādāts darba uzdevums un sagatavota iepirkumu dokumentācija par būvprojekta izstrādi 

un autoruzraudzību objektam "Roņu ielas pārbūve Liepājā".

1 iepirkuma dokumentācija Pašvaldības  70 000€  - Pr_235

3.2.1.(3.) Turpināt attīstīt Liepājai raksturīgus un 

konkurētspējīgus tūrisma produktus un pakalpojumus, 

kas balstīti bagātīgajā Liepājas kultūrvēsturiskajā 

mantojumā

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "LRTIB" Kultūrvēsturiskais mantojums iekļauts Liepājas komunikācijā vietējai un starptautiskai 

sabiedrībai: 

Laika posmā no 01.05 - 31.08 īstenota Liepājas pilsētas popularizēšanas kampaņa Vējrade, 

kura tiek īstenota ar nacionālo, lokālo un starptautisko mediju (digitālā kampaņa Lietuvā) 

palīdzību. 

Laika posmā no 20.11 - 11.12 īstenota Restorānu nedēļas kampaņa, kura īstenota ar 

nacionālo, lokālo vides un digitālo mediju palīdzību. 

Dalība starptautiskās izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos Latvijas vēstniecībās, kur prezentētas Liepājas 

pilsētas piedāvājums - Lietuvā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā, Gruzijā, Krievijā. 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos ar Liepājas pilsētas stendu. Uzņemtas žurnālistu 

vizītes Izdoti tūrisma materiāli (pilsētas kartes, Liepājas un apkārtnes kartes, tūrisma ceļveži, 

pasākumu buklets, gada pasākumu kaleandrs, iknedēļas izdevums "Šonedēļ Liepājā") piecās 

valodās

1 starptautiska reklāmas kampaņa 

1 Latvijas mēroga reklāmas 

kampaņa 9 starptautiskās izstādes 

9 starptautiskas prezentācijas 8 

prezentācijas Latvijā 13 žurnālistu 

vizītes 249540 gb tūrisma materiāli

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

3.2.2.(1.) Atbalstīt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību 

Liepājā un nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru 

radošo kvartālu izveidei

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Kultūras pārvalde Sadarbībā ar Liepājas radošo klasteri turpināt darbu radošo industriju centra Dārza ielā 10 

attīstīšanas, izdot otro radošo industriju žurnālu "Creative Coast", īstenot ES Radošā Eiropa 

projektus ""Culture Hybridization in Common"" un "Future DiverCities".

2 mākslinieku mobilitātes, 

5 darbinieku mobilitātes, 

1 konference, 

1 darbnīca

Žurnāls netiks izdots, bet tā vietā 

FDC projekta ietvaros šī 

informācija tiks sagatavota 

elektroniskā veidā.

Pašvaldības, Valsts, ES  50 867€  26 367€ PR_217; PR_240; 

PR_110; PR_50

3.2.3.(1.) Veicināt enerģētikas nozares attīstību un nozīmi 

Liepājas ekonomikā, veicinot atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā un 

konkurētspējīgu enerģijas cenu

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Liepājas 

enerģija"

Jauno klientu pieslēgumi.

2017.gads:

Izbūvēti 36 jauni pieslēgumi jeb 1’535 metri siltumtrases

Šķeldas īpatsvars 2017.gada 

kurināmā bilancē pieaudzis līdz 

62%, salīdzinot ar 61,6% 

2016.gadā.

uzņēmuma līdzekļi  300 000€  279 014€

3.2.3.(2.) Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

enerģijas ražošanā un konkurētspējīgu enerģijas cenu

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

Pašvaldības 

Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu 

jautājumos

SIA "Liepājas enerģija" darbības efektivitātes uzlabošana, kas ļauj arvien vairāk izmantot 

atjaunojamos energoresursus.

Pašvaldības īpašumos jauni 

atjaunojamo energoresursu avoti 

nav ieviesti

 -  -  - 

3.2.3.(3.) Sekmēt inovatīvus pilotprojektus enerģētikas un 

energoefektivitātes jomā, attīstot viedo tehnoloģiju 

izmantošanu tautsaimniecībā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Sadarbībā ar projekta "Build-upon" pārstāvjiem, semināru organizēšana par 

energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām. 

Semināru rīkošana pašvaldības ēku pārstāvjiem par mikroklimata nodrošināšanu ēkās, t.sk., 

izmantojot viedās tehnoloģijas.

2 semināri Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

3.2.3.(3.) Sekmēt inovatīvus pilotprojektus enerģētikas un 

energoefektivitātes jomā, attīstot viedo tehnoloģiju 

izmantošanu tautsaimniecībā

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Pašvaldības 

Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu 

jautājumos

Uzsākts darbs pie enerģijas patēriņa attālinātas nolasīšanas un monitoringa sistēmas 

izstrādes

1 monitoringa sistēmas izstrāde 

(uzsākts darbs)

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

3.2.3.(4.) Stimulēt privāto investīciju piesaisti energoietilpīgos 

risinājumos ražošanā, būvniecībā un transporta nozarē

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Semināru organizēšana par energopārvaldības sistēmu ieviešanu un rūpniecisko 

energoauditu veikšanu energoietilpīgos uzņēmumos.

1 seminārs Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

3.2.4.(1.) Atbalstīt informāciju un komunikācijas pakalpojumu 

nozares uzņēmumu darbību pilsētā un augstas 

pievienotās vērtības produktu ražošanu

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks īpašumu jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

2017.gadā nav veiktas darbības.  -  -  -  - 

Rīcībpolitika 4.1. Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība g g g g g g

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors 

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis

SIA "Aviasabiedrība 

"Liepāja""

Regulāru pasažieru pārvadājumu uzsākšana.  Lidostas iela 8, Grobiņas pag. 3 reizes nedēļā Rīga - Liepāja - 

Rīga 

Pašvaldības 1 900 000€ 1 568 085 tsk.1 029 

690 pašvaldība/ 413 

000 valsts/ 125 395 

pašu

Pr_85 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

4.1.1.(2.) Veicināt Liepājai nozīmīgu valsts galveno autoceļu 

infrastruktūras attīstību (A9; A11), nodrošinot sasaisti 

ar prioritāro TEN-T tīkla infrastruktūru

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Īstenot projektu Grīzupes ielas (pārbūve posmā no Liepājas robežas līdz Cukura ielas aplim)

2017.gada 16.janvārī SAM 6.1.4. tika iesniegts projekta iesniegums "Grīzupes ielas pārbūve 

posmā no Liepājas robežas līdz Cukura ielas aplim".

2017.gada 10.jūlijā noslēgts līgums ar CFLA Nr.6.1.4.2./17/I/002 par projekta īstenošanu 

(termiņš 09.01.2020.)

Attiecībā uz projekta īstenošanu ir paveikts:

1. izsludināts iepirkums "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas robežas līdz Cukura ielas 

aplim, Liepājā" (LPP2017/25).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.04.2017.

Līguma izpildītājs: SIA "Ceļu, tiltu būvnieks" (42103019682)

Līgumcena: 4 399 664,20, neskaitot PVN.

Līgums par būvdarbu izpildi noslēgts: 18.07.2017.

2. izsludināts iepirkums "Būvuzraudzības pakalpojumi objektam "Grīzupes ielas pārbūve 

posmā no Liepājas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā"" (LPP2017/68).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2017.

Līguma izpildītājs: SIA "d4m" (42103046796)

Līgumcena: 73 373,00, neskaitot PVN.

Līgums par būvuzraudzības izpildi noslēgts: 31.07.2017.

3. Noslēgti autoruzraudzības līgumi:

Līguma izpildītāji: SIA "Firma L4" un SIA "VCI".

Līgumcena: 5000,00 un 1738,62, neskaitot PVN.

Līgumi par autoruzraudzības veikšanu noslēgti: 20.07.2017.

1 iesniegts projekta iesniegums

5 noslēgti līgumi

ES, pašvaldība 5 574 564€  731 773€ Pr_271

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Tiks meklētas finansējuma piesaistes iespējas tehniski-ekonomiskā pamatojuma un tehniskās 

dokumentācijas izstrādei.

nav sniegta informācija Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

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

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Sekot līdzi projekta virzībai. nav sniegta informācija Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

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, t.sk., 

paplašinot Liepājas sasniedzamību pa ūdensceļiem, 

attīstot Liepājas ostā prāmju satiksmi ar Baltijas jūras 

reģiona pilsētām.

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Attīstības pārvalde)

Tiks turpināta sadarbība ar ostas uzņēmumiem, t.sk., prāmju operatoriem.

2017. gadā tika uzsākta projekta “Liepajas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” realizācija, 

kura ietvaros tiek veikta ostas auto un dzelzceļa pievadceļa būvniecība.

2017.gadā uzsākta 34.ceļa izbūve un 10.pārmijas rekonstrukcija, kā arī uzsākta 203 ceļa 

rekonstrukcija.

Notikušas regulāras plānošanas sapulces LSEZ Pārvaldes vadībā ar ostas uzņēmumiem un 

Latvijas Dzelzceļš pārstāvjiem, lai uzlabotu dzelzceļa mezgla darbu. 

Tā rezultātā VAS “Latvijas Dzelzceļš” pēc LSEZ Pārvaldes lūguma nomainījis divas manevru 

lokomotīves pret modernizētām lokomotīvēm, kas ļāvis palielināt manevru ātrumu. 

Veiktas izmaiņas dzelzceļa mezgla darbībā (instrukcijas, komunikācija, pienākumu sadale, 

procesu optimizācija, tehniskās infrastruktūras uzlabojumi, u.c.), kas palielinājis vagonu 

apstrādes jaudu no 180 līdz 275 vagoniem diennaktī. 

Pirmo pilno gadu nostrādājis prāmju maršruts starp Liepājas un Travemundes ostām.

1 noslēgts līgums par projektu 

īstenošanu

ES, LSEZ budžets 6 300 000€ nav sniegta informācija

4.1.1.(6.) Attīstīt Liepājas ostā prāmju satiksmi ar Baltijas jūras 

reģiona pilsētām, paplašinot Liepājas sasniedzamību 

pa ūdensceļiem

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos 

Pašvaldības 

Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Nav plānotas aktivitātes un darbības.  -  -  -  -  - 

4.1.1.(7.) Veicināt reģionālas un vietējas nozīmes autoceļu 

sakārtošanu Liepājas apkārtnē, uzlabojot darbaspēka 

un publisko pakalpojumu saņēmēju mobilitātes 

iespējas

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks pilsētas attīstības 

un sadarbības jautājumos

Pašvaldības 

Izpilddirektora 

vietnieks būvniecības 

jautājumos

Tiks meklētas finansējuma piesaistes iespējas sadarbībā ar Valsts autoceļu fondu.

Apkārtējo reģionālās un vietējās nozīmes autoceļu sakārtošanai pašvaldība var sniegt 

politisku atbalstu, taču piesaistīt finansējumu vai finansēt citas blakus esošās  pašvaldības 

nav iespējams. 

 -  -  -  -  - 

4.1.2.(1.) Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un uzlabot 

ārējā mārketinga koordināciju

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Jauna mārketinga komunikācijas plāna un jaunas mājas lapas izstrāde. 1 jauna māja slapa

1 mārketinga komunikācijas plāns

Pašvaldības nav sniegta 

informācija

1. Mājas lapas 

izmaksas 

53 119 eiro

2.Mārketinga komun.pl. 

- konsultantu piesaiste 

3000 eiro

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu 

mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Informācijas sagatavošana par aktualitātēm publicēšanai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos 

tīklos. (gatavota un publicēta informācija) 

Kāda informācija, kurās vietnēs/medijos publicēta? Visos Kurzemes reģionālajos un Latvijas 

nacionālajos medijos, kā arī Liepājas pilsētas sociālajos kontos

Vidēji par šo tēmu 4 publikācijas 

nedēļā - respektīvi - 208 

publikācijas gadā. 

Amata pienākuma 

ietvaros

 -  - 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu mājvietu, 

lai audzinātu bērnus un sagaidītu vecumdienas

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "LRTIB" Piedāvājumi ģimenēm ar bērniem tiks popularizēti starptautiskajās izstādēs.

2017.gads:

Iespējas popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu vietu iekļautas Liepājas komunikācijā 

vietējai un starptautiskai sabiedrībai: 

Laika posmā no 01.05 - 31.08 īstenota Liepājas pilsētas popularizēšanas kampaņa Vējrade, 

kura tiek īstenota ar nacionālo, lokālo un starptautisko mediju (digitālā kampaņa Lietuvā) 

palīdzību. 

Laika posmā no 20.11 - 11.12 īstenota Restorānu nedēļas kampaņa, kura īstenota ar 

nacionālo, lokālo vides un digitālo mediju palīdzību. 

Dalība starptautiskās izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos Latvijas vēstniecībās, kur prezentētas Liepājas 

pilsētas piedāvājums - Lietuvā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā, Gruzijā, Krievijā. 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos ar Liepājas pilsētas stendu. Uzņemtas žurnālistu 

vizītes Izdoti tūrisma materiāli (pilsētas kartes, Liepājas un apkārtnes kartes, tūrisma ceļveži, 

pasākumu buklets, gada pasākumu kaleandārs, iknedēļas izdevums ""Šonedēļ Liepājā"") 

piecās valodās"

Informācija publicēta Liepājas tūrisma sociālajos tīkos. 

1 starptautiska reklāmas kampaņa 

1 Latvijas mēroga reklāmas 

kampaņa 

9 starptautiskās izstādes 

9 starptautiskas prezentācijas 8 

prezentācijas Latvijā 

13 žurnālistu vizītes 

249540 gb tūrisma materiāli

Iknedēļas informācija sociālajos 

tīklos (FB, TW, INS)

Pašvaldības Skat. 2.2.1.(1.)-1 Skat. 2.2.1.(1.)-1

4.1.2.(3.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā ostas pilsēta ar labu 

investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu 

centru būvniecību

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Tiks gatavota informācija par aktualitātēm publicēšanai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos 

tīklos. (reģionālajos un nacionālajos medijos un Liepājas pilsētas sociālo tīklu kanālos, kā arī 

mājaslapā www.liepaja.lv)

Vidēji 8 publikācijas nedēļā jeb 

416

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

4.1.2.(3.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā ostas pilsēta ar labu 

investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu centru 

būvniecību

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "LRTIB" Informācija par Liepāju kā ostas pilsētu tiks sniegta interesentiem starptautiskajās izstādēs. 

2017.gads:

Informācija par Liepāju kā ostas pilsētu iekļautas Liepājas komunikācijā vietējai un 

starptautiskai sabiedrībai: 

Dalība starptautiskās izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos Latvijas vēstniecībās, kur prezentētas Liepājas 

pilsētas piedāvājums - Lietuvā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā, Gruzijā, Krievijā. 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos ar Liepājas pilsētas stendu. 

Uzņemtas žurnālistu vizītes 

Izdoti tūrisma materiāli (pilsētas kartes, Liepājas un apkārtnes kartes, tūrisma ceļveži, 

pasākumu buklets, gada pasākumu kalendārs, iknedēļas izdevums ""Šonedēļ Liepājā"") 

piecās valodās"

Informācija publicēta Liepājas tūrisma sociālajos tīkos. 

Darbs pie sadarbības veicināšanas ar kruīzu kuģu kompānijām.

nav sniegta informācija Pašvaldības Skat. 2.2.1.(1.)-1 Skat. 2.2.1.(1.)-1

4.1.2.(4.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā inovāciju un 

radošuma pilsētu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Sadarbībā ar biedrību "Radošais klasteris", izvērst mārketinga aktivitātes, saistībā ar Radošo 

industriju plānotās atrašanās vietas izveidi/attīstību.

Radošais klāsteris neveica 

nekādas aktivitātes 2017. gadā

 -  -  - 

4.1.2.(4.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā inovāciju un radošuma 

pilsētu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "LRTIB" Reklāmas kampaņā par Liepāju tiks iekļauts (turpināts) radošuma un inovāciju tēma, 

popularizējot radošās industrijas Latvijas auditorijai. 

Laika posmā no 01.05 - 31.08 īstenota Liepājas pilsētas popularizēšanas kampaņa Vējrade, 

kura tiek īstenota ar nacionālo, lokālo un starptautisko mediju (digitālā kampaņa Lietuvā) 

palīdzību. 

Laika posmā no 20.11 - 11.12 īstenota Restorānu nedēļas kampaņa, kura īstenota ar 

nacionālo, lokālo vides un digitālo mediju palīdzību. 

1 starptautiska reklāmas kampaņa 

1 Latvijas mēroga reklāmas 

kampaņa 

Apbalvoti 40 tūrisma uzņēmēji par 

iesaistīšanos Vējrades veicināšanā

Pašvaldības Skat. 2.2.1.(1.)-1 Skat. 2.2.1.(1.)-1

4.1.2.(5.) Sekmēt Liepājas atpazīstamību kā unikālas atpūtas, 

veselības atjaunošanas un tūrisma pilsētu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Sadarbībā ar Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļu, gatavot informāciju par 

aktualitātēm publicēšanai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos (gatavota visa 

nepieciešamā informācija un publicēta) 

5 publikācijas nedēļā Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

4.1.2.(5.) Sekmēt Liepājas atpazīstamību kā unikālas atpūtas, 

veselības atjaunošanas un tūrisma pilsētu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "LRTIB" Informācija par Liepājas piedāvājumiem atpūtas, veselības atjaunošanas un tūrisma jomā, tiks 

izplatīta starptautiskās tūrisma izstādēs un mārketinga kampaņās Lietuvā.

Informācija tiks iekļauta arī reklāmas kampaņā un iepazīstināti žurnālisti un tūroperatori.

2017.gads:

Liepāju kā unikāla atpūtas, veselības atjaunošanas un tūrisma pilsēta popularizēta Liepājas 

komunikācijā vietējai un starptautiskai sabiedrībai: 

Laika posmā no 01.05 - 31.08 īstenota Liepājas pilsētas popularizēšanas kaņampa Vējrade, 

kura tiek īstenota ar nacionālo, lokālo un starptautisko mediju (digitālā kampaņa Lietuvā) 

palīdzību. 

Laika posmā no 20.11 - 11.12 īstenota Restorānu nedēļas kampaņa, kura īstenota ar 

nacionālo, lokālo vides un digitālo mediju palīdzību. 

Dalība starptautiskās izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos Latvijas vēstniecībās, kur prezentētas Liepājas 

pilsētas piedāvājums - Lietuvā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā, Gruzijā, Krievijā. 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos ar Liepājas pilsētas stendu. 

Uzņemtas žurnālistu vizītes 

Izdoti tūrisma materiāli (pilsētas kartes, Liepājas un apkārtnes kartes, tūrisma ceļveži, 

pasākumu buklets, gada pasākumu kaleandrs, iknedēļas izdevums ""Šonedēļ Liepājā"") 

piecās valodās"

Informācija publicēta Liepājas tūrisma sociālajos tīkos. 

1 starptautiska reklāmas kampaņa 

1 Latvijas mēroga reklāmas 

kampaņa 

9 starptautiskās izstādes 

9 starptautiskas prezentācijas 8 

prezentācijas Latvijā 

13 žurnālistu vizītes 

249540 gb tūrisma materiāli 

Pašvaldības Skat. 2.2.1.(1.)-1 Skat. 2.2.1.(1.)-1

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu 

kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, 

kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Sadarbībā ar Kultūras pārvaldi, koncertzāli "Lielais Dzintars" un citām kultūras iestādēm, 

gatavot informāciju par aktualitātēm un publicēt plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos.

Ikdienas komunikācijas materiālu gatavošana nacionālajiem, reģionālajiem medijiem, 

mājaslapai www.liepaja.lv, Liepājas pilsētas sociālajiem kontiem, žurnālistu vizīšu 

organizēšana, atbilžu sniegšana medijiem u.c..)

Pieaugošo tūristu skaits. Skat. 

LRTIB 2017. gada datus. Vidēji 60 

dažādas publikācijas nedēļā jeb 

3120 gadā

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 



Atbildīgais

(uzraudzība)

Izpildītājs Darbības

(ar atsauci uz Ēkas/objekta  adresi, pilsētas mikrorajonu)

Rezultāts

(skaitliskā izteiksmē)

Norādīt sasaisti ar 

investīciju projektu 

no AP2020 Investīciju 

plāna

Rīcības 

ID Nr.

Rīcības nosaukums TTT TTT Avots

( Pašvaldības /Valsts/ 

ES/ Privātais/ Pašu)

Plānotā summa 

(eiro)

Faktiskā summa 

(eiro)

Atsauce uz Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015-2020 

pielikuma Nr.2.1. Rīcību plāns 2015-2020

Finansējums

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu 

kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī 

cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "LRTIB" Regulāra informācijas sagatavošana un sniegšana sabiedrībai par Liepājas lielākajiem 

kultūras, sporta un izklaides pasākumiem sociālos tīklos, darbā ar tūrisma aģentūrām un 

žurnālistiem. Komunikācijā par 10 nesezonas mēnešiem izmantot pasākumus kā prioritāti. 

2017.gads:

Informācija par pasākumiem pilsētā iekļauta arī: 

Laika posmā no 01.05 - 31.08 īstenota Liepājas pilsētas popularizēšanas kampaņa Vējrade, 

kura tiek īstenota ar nacionālo, lokālo un starptautisko mediju (digitālā kampaņa Lietuvā) 

palīdzību. 

Laika posmā no 20.11 - 11.12 īstenota Restorānu nedēļas kampaņa, kura īstenota ar 

nacionālo, lokālo vides un digitālo mediju palīdzību. 

Dalība starptautiskās izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos Latvijas vēstniecībās, kur prezentētas Liepājas 

pilsētas piedāvājums - Lietuvā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā, Gruzijā, Krievijā. 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos ar Liepājas pilsētas stendu. Uzņemtas žurnālistu 

vizītes Izdoti tūrisma materiāli (pilsētas kartes, Liepājas un apkārtnes kartes, tūrisma ceļveži, 

pasākumu buklets, gada pasākumu kaleandrs, iknedēļas izdevums ""Šonedēļ Liepājā"") 

piecās valodās"

Informācija publicēta Liepājas tūrisma sociālajos tīkos. 

Žurnālistu vizītes Liepājā

Izdevums "Šonedēļ Liepājā" 

100500gb

pusgada izdevumi par 

pasākumiem 32 440 gb

Iknedēļas informācija (viens 

ieraksts ar 20 pasākumiem) 

sociālos tīklos

1 starptautiska reklāmas kampaņa 

1 Latvijas mēroga reklāmas 

kampaņa 

9 starptautiskās izstādes 

9 starptautiskas prezentācijas 8 

prezentācijas Latvijā 

13 žurnālistu vizītes 

249540 gb tūrisma materiāli 

Pašvaldības Skat. 2.2.1.(1.)-1 Skat. 2.2.1.(1.)-1

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu 

kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī 

cita veida nozīmīgu pasākumu vietu

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Sporta pārvalde Sporta pārvalde 2017.gadā realizēs pasākumu un mārketinga kampaņas - Liepājas kā sporta 

pilsētas, popularizēšanai.

Sporta pārvaldes organizētajos sporta pasākumos izmantots Eiropas sporta pilsētas logo, 

speciāli pasākumi, kas attiektos tikai uz šo goda titulu nav organizēti. 

nav sniegta informācija Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

4.1.2.(7.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā labu investīciju vidi 

jaunu dzīvojamo ēku, izklaides, kultūras, sporta ēku 

izbūvei

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija 

(Sabiedrisko 

attiecību un 

mārketinga daļa)

Sadarbībā ar Attīstības pārvaldi tiks gatavota informācija par aktualitātēm publicēšanai 

plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos.  (Nodrošināta informācija, veidotas prezentācijas)

10 prezentācijas. Vidēji 4 

publikācijas un ieraksti sociālajos 

tīklos nedēļā jeb 832 vienības 

gadā

Amata pienākumu 

ietvaros

 -  - 

4.1.2.(7.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā labu investīciju vidi 

jaunu dzīvojamo ēku, izklaides, kultūras, sporta ēku izbūvei

Priekšsēdētāja vietnieks 

tūrisma un investīciju 

jautājumos 

Pašvaldības Izpilddirektors

SIA "LRTIB" Informācija par Liepājas kultūras, esošiem un topošiem sporta centriem tiks iekļauta tūrisma 

materiālos un popularizēta starptautiskajās tūrisma izstādēs, kā arī sniegta interesentiem 

Tūrisma birojā Rožu laukumā 5/6. 

2017.gads:

Informācija par Liepāju kā potenciālu investīciju vidi iekļauta Liepājas komunikācijā: 

Dalība starptautiskās izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos Latvijas vēstniecībās, kur prezentētas Liepājas 

pilsētas piedāvājums - Lietuvā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā, Gruzijā, Krievijā. 

Dalība Latvijas prezentācijas pasākumos ar Liepājas pilsētas stendu. Uzņemtas žurnālistu 

vizītes Izdoti tūrisma materiāli (pilsētas kartes, Liepājas un apkārtnes kartes, tūrisma ceļveži, 

pasākumu buklets, gada pasākumu kaleandārs, iknedēļas izdevums ""Šonedēļ Liepājā"") 

piecās valodās"

Informācija publicēta Liepājas tūrisma sociālajos tīkos. 

Žurnālistu vizītes Liepājā

1 starptautiska reklāmas kampaņa 

1 Latvijas mēroga reklāmas 

kampaņa 

9 starptautiskās izstādes 

9 starptautiskas prezentācijas 8 

prezentācijas Latvijā 

13 žurnālistu vizītes 

249540 gb tūrisma materiāli 

Pašvaldības Skat. 2.2.1.(1.)-3 Skat. 2.2.1.(1.)-1



2013 2014 2015 2016

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība

(1) Liepājnieki un viņu labklājība

Dzimušo skaits skaits 743 833 838 836 Pieaug

Pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars, kas apmeklē PII (t.sk. privātās 

PII)
skaits 3522 3406 3410 3519 Pieaug

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri reģistrējušies rindā uz PII skaits 1329 1507 1461 1480 Samazinās 

Izglītojamie, kuri pēc 9.klases beigšanas iegūst apliecību par 

pamatizglītību, 
% 96,3 97,9 97,8 98,5 100%

Integrēto izglītojamo skaita ar speciālajām vajadzībām īpatsvars 

vispārizglītojošās izglītības iestādēs no kopējā izglītojamo skaita
% 5,2 2,1 5,8 5,6 Pieaug

Obligātās izglītības vecumā esošo bērnu, kuri nav reģistrēti nevienā 

izglītības iestādē īpatsvars
% 0,25 0,25 0,24 0,3 Samazinās

Obligāto stundu skaits nedēļā mācību priekšmetā ‘Sports’ 

pamatizglītības iestādēs
skaits 2 2 2 2 Pieaug

Renovēto, rekonstruēto Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

sporta bāžu skaits
skaits 0 0 0 0 Pieaug

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

% 36,4 16 (1%) 25 (2%) 134 (9%) Pieaug

PIKC Liepājas Valsts tehnikuma sākotnējā profesionālajā izglītībā 

iesaistīto audzēkņu, kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs, īpatsvars 

no visiem audzēkņiem

% 5 24 (2%) 6 (0,5%) 57 (5%) Pieaug

PIKC Liepājas Valsts tehnikuma profesionālās izglītības 

pedagogu/speciālistu īpatsvars, kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs
% 31 2 (2%) 1 (1%) 6 (5%) Pieaug

Ārvalstu mācībspēku skaita īpatsvars no kopējā akadēmiskā personāla 

skaita Liepājas Universitātē
% 3,4 3,4 2 5 Pieaug

Studentu skaits Liepājas universitātē skaits 1604 1516 1441 1342 Pieaug

Ārvalstu studentu skaits Liepājas universitātē skaits 6 26 25 35 Pieaug

Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītībā iesaistīto personu skaits skaits 2777 3112 3955 3771 Pieaug

Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem skaits 3,1 3 3 3 Pieaug

Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzimušajiem skaits 12 1,3 3,7 5,0 Samazinās

Piesaistītie jauni medicīnas speciālisti skaits 4 4 3 1 Pieaug

Vēlamā 

tendence

1.1. Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju 

paplāšināšana

Tematikas:

- Kvalitatīva pirmskolas izglītība un vietu nodrošinājums pirmskolas izglītības iestādēs

- Skolēnu prasmju attīstīšana un karjeras plānošana vispārizglītojošās skolās, uzlabojot jauniešu 

nodarbinātības iespējas nākotnē

- Efektīvs Liepājas vispārizglītojošo skolu tīkls un konkurētspējīga materiāltehniskā bāze (tai 

skaitā ģimnāzija)

- Sporta infrastruktūras nodrošinājums vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un fizisko 

aktivitāšu pieaugums skolēnu vidū

- Kvalificēti pedagogi (pirmskolas, vispārizglītojošās iestādēs)

- Darba tirgū pieprasītu, kvalificētu speciālistu sagatavošana Liepājas profesionālās izglītības 

iestādēs, palielinot darba tirgus nozīmi apmācību procesā

- Starptautiski konkurētspējīga augstākā izglītība attīstīta pētniecība un tās rezultātu 

komercializācija

- Pieaugušo mūžizglītība un nodarbinātības veicināšana

1.2. Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

Tematikas:

- Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana un veselības veicināšana

- Veselības aprūpes nodrošinājums

- Sociālā drošības sajūta

- Nodarbinātības veicināšana bezdarbnieku vidū, īpaši jauniešu

RĪCĪBPOLITIKU REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

Attīstības virziens/Rīcībpolitikas Rezultatīvie rādītāji Mērvien.

Periods



2013 2014 2015 2016

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība

Vēlamā 

tendence

Attīstības virziens/Rīcībpolitikas Rezultatīvie rādītāji Mērvien.

Periods

Iedzīvotāju vērtējums par veselības aprūpes kvalitāti pilsētā aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi Uzlabojas

Iedzīvotāju pašvērtējums par veselības stāvokli aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk  labs Uzlabojas

Īstenoto informatīvi izglītojošo kampaņu un pasākumu par fizisko 

aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā un veicināšanā skaits
skaits

Veselības mēneša 

aktivitātes un 2 citi 

pasākumi

Veselības mēneša 

pasākumi (61); 13 

pasākumi; 39 

lekcijas skolās 

23 atbalstīti 

projekti, 14 

pasākumi; 38 

lekcijas skolās 

22 atbalstīti 

projekti, 26 

pasākumi, 47 

lekcijas skolās  

Pieaug

Iedzīvotāju īpatsvars, kas nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām 

aktivitātēm vienu vai divas reizes nedēļā un biežāk
aptauja Nav datu Nav datu Nav datu 50% Pieaug

Publisko sporta pasākumu skaits Liepājā skaits 537 581 622 672 Pieaug

Publisko sporta pasākumos iesaistīto personu skaits skaits 202 550 221 050 276 660 293 260 Pieaug

Sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā % 16,4 11,1 11 10,7 Samazinās

Sadarbības līgumu ar NVO skaits (atbalstot NVO aktivitātes) skaits 26 27 52 59 Pieaug

Iedzīvotājiem pieejamie sociālie pakalpojumi (saskaņā ar saistošiem 

noteikumiem)
skaits 19 19 23 24 Pieaug

Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas celšana skaits 47 78 24 53 Pieaug

Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku kopskaitā % 9,5 9,8 8,7 8,1 Samazinās

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku kopskaitā % 21,7 35,0 29,9 31,5 Samazinās

Iedzīvotāju vērtējums par sociālo palīdzību un pakalpojumiem aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi Uzlabojas

Interešu izglītībā, tai skaitā sporta programmās, iesaistīto bērnu skaits skaits 5058 4207 2080 9 641 Pieaug

Pašvaldības finansējums kultūrai uz vienu iedzīvotāju (neskaitot valsts 

mērķdotāciju)
eiro 58,96 43,99 241,9 71,6 Pieaug

Liepājnieku skaits amatierkolektīvos skaits 780 780 711 710 Pieaug

Pašvaldības rīkoto un līdzfinansēto pasākumu apmeklētāju skaits skaits Nav datu Nav datu 616755 748 699 Pieaug

Teātra apmeklētāju skaits (Liepājas teātris un Leļļu teātris) skaits 81829 88289 83624 65 239 Pieaug

Liepājas simfoniskā orķestra apmeklētāju skaits skaits Nav datu Nav datu 44847 38 714 Pieaug

Koncertzāles "Lielais dzintars" pasākumu skaits skaits Nav datu Nav datu 37 193 Pieaug

Koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētāju skaits skaits Nav datu Nav datu 35240 220 760 Pieaug

Liepājas bibliotēku apmeklētāju skaits skaits 241124 252731 177748 177 915 Pieaug

Liepājas bibliotēkas lasītāju skaits skaits 14282 14297 14595 14 847 Pieaug

1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas,tai skaitā - mūsdienīga un 

kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā un 

piederības sajūtas stiprināšana

Tematikas:

- Saistoša interešu izglītība bērniem un jauniešiem, veicinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu

- Kultūras tradīciju saglabāšana un iedzīvotāju pašizpausme brīvā laikā

- Profesionālās kultūras izcilības veicināšana

- Attīstīts augstu sasniegumu sports

- Piederības sajūtas stiprināšana Liepājai

1.2. Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

Tematikas:

- Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana un veselības veicināšana

- Veselības aprūpes nodrošinājums

- Sociālā drošības sajūta

- Nodarbinātības veicināšana bezdarbnieku vidū, īpaši jauniešu



2013 2014 2015 2016

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība

Vēlamā 

tendence

Attīstības virziens/Rīcībpolitikas Rezultatīvie rādītāji Mērvien.

Periods

Iedzīvotāju vērtējums par kultūras pasākumiem Liepājā aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi Uzlabojas

Liepājas muzeju apmeklētāju skaits skaits 46356 34029 41969 45 432 Pieaug

Pasākumu skaits Dārza ielas radošajā kvartālā skaits Nav datu Nav datu 8 3 Pieaug

Pasākumu skaits Kungu ielas kvartālā skaits Nav datu Nav datu 17 53 Pieaug

Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu 

skaits
skaits 1783 2845 3164 3 312 Pieaug

Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensības, kurās 

piedalās Liepāju pārstāvošie sportisti (gadā)
skaits 403 418 453 528 Pieaug

Liepājā sarīkoto starptautisko sporta sacensību skaits (gadā) skaits 68 74 81 120 Pieaug

Iedzīvotāju vērtējums par sporta aktivitātēm Liepājā aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi Uzlabojas

Pašvaldības piedāvāto e-pakalpojumu skaits skaits 7 10 68 81 Pieaug

Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās % 44,08 Nav datu Nav datu 50,86 Pieaug

Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības darbu 
aptauja / 

%
63 Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi Uzlabojas

(2) Dzīves vide Liepājā

Informēšanas pasākumu un kampaņu skaits par videi draudzīgu 

dzīvesveidu un tā sasaisti ar vides kvalitāti
skaits 4 3 4 5 Pieaug

Peldūdeņu kvalitāte (trīs peldvietās) skaits

2 peldvietās 

izcila kvalitāte, 1 

peldvietā laba 

kvalitāte

Visās peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās 

peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās 

peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Uzlabojas

Gaisa kvalitāte PM 10 (pieļaujami pārsniegumi līdz 35 reizes gadā) reizes 13 reizes 19 reizes 11 reizes 9 reizes Samazinās

Rekreācijai piemērotas teritorijas Liepājas ezera piekrastē ha 0,55 1 2 2 Pieaug

Elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam
kWh/

gadā
5262977 4543925 4656361 4 334 499 Samazinās

Iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu apsaimniekošanu aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi Pieaug

Dalītās atkritumu vākšanas punktu skaits skaits 114 221 230 230 Pieaug

Iedzīvotāju vērtējums par ielu, ceļu stāvokli aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi Uzlabojas

Iedzīvotāju vērtējums par sabiedrisko transportu pilsētā aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi Uzlabojas

1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas,tai skaitā - mūsdienīga un 

kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā un 

piederības sajūtas stiprināšana

Tematikas:

- Saistoša interešu izglītība bērniem un jauniešiem, veicinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu

- Kultūras tradīciju saglabāšana un iedzīvotāju pašizpausme brīvā laikā

- Profesionālās kultūras izcilības veicināšana

- Attīstīts augstu sasniegumu sports

- Piederības sajūtas stiprināšana Liepājai

1.4. Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

Tematikas:

- Efektīva funkciju pārvaldība

- Iedzīvotāju līdzdalība

2.1. Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

Tematikas:

- Vides komunikācija un 'zaļa' dzīvesveida popularizēšana

- Teritoriju apsaimniekošana (pludmale, ūdensmalas, ezeru dabas teritorijas)

- Degradēto teritoriju revitalizācija

- Mājokļi un labiekārtota apkārtējā vide

- Enerģētika un energoefektivitāte

- Komunālā infrastruktūra

- Ērta, droša un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā



2013 2014 2015 2016

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība

Vēlamā 

tendence

Attīstības virziens/Rīcībpolitikas Rezultatīvie rādītāji Mērvien.

Periods

Veloceliņi km 40 40 42 42 Pieaug

Dzīvnieku pastaigu laukumi skaits 1 1 1 3 Pieaug

Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās skaits

22 ēkās pabeigts; 

84 ēkās noslēgti 

līgumi

90 110 110 Pieaug

Pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaits skaits 12428581 15806326 14098027 13 243 814 Pieaug

Liepājā nakšņojošo tūristu skaits skaits 69070 73044 68958 87068 Pieaug

Tūrista vidējais uzturēšanās ilgums dienas 1,6 1,7 1,8 1,6 Pieaug

Liepājas tūrisma informācijas biroja apmeklētāju skaits skaits 19783 16077 17094 19 798 Pieaug

Gultas vietu skaits Liepājas tūristu mītnēs skaits 1094 951 942 1 093 Pieaug

Noziegumu skaits skaits 1126 1050 1240 971 Samazinās

Ceļu satiksmes negadījumu skaits skaits 400 449 462 493 Samazinās

(3) Liepājas ekonomikas attīstība un jaunas darba vietas

No jauna reģistrēto uzņēmumu skaits (gada laikā) skaits 348 327 330 264 Pieaug

Bezdarba līmenis % 13,0 12,5 11,6 11,2 Samazinās

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits skaits 2426 2465 2640 2725 Pieaug

Ražošanas teritoriju nodrošinājums ar nepieciešamo infrastruktūru ha 460 460 521,5 530,0 Pieaug

Piesaistītās ārvalstu investīcijas  t.sk. milj.eiro 289,8 328,6 339,54 359,1 Pieaug

Ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā milj.eiro 73,8 107,6 115,6 102,7 Pieaug

SEZ uzņēmumu piesaistītās investīcijas milj.eiro 216 221 223,94 256,4 Pieaug

Ostas kravu apgrozījums milj. t 4,8 5,3 5,6 5,7 Pieaug

Apstrādes rūpniecības izlaides apjoms milj.eiro 285 206,2 255,5 218 Pieaug

2.2. Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās telpas 

infrastruktūras uzlabošana

Tematikas:

- Liepājas kultūrvēsturiskā vide, pilsētas atpazīstamības enkurobjekti, tūrisma piedāvājums

- Liepājas pludmales pievilcība

- Atpūtas iespējas pilsētas ūdensmalās un zaļajās teritorijās (parkos, skvēros)

- Aktīvā tūrisma iespējas

- Tūristiem ērta pilsētvide

- Drošība pilsētvidē un uz ūdeņiem

3.1. Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs 

un vietējai nodarbinātībai svarīgās nozarēs

Tematikas:

- Aktīva uzņēmējdarbības vide

-  Investoru un investīciju piesaiste pilsētai

- Inovatīvi risinājumi Liepājas uzņēmumos 

- Uzņēmējdarbības teritoriju infrastruktūras attīstība

- Ostas attīstība un infrastruktūras pilnveidošana

2.1. Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

Tematikas:

- Vides komunikācija un 'zaļa' dzīvesveida popularizēšana

- Teritoriju apsaimniekošana (pludmale, ūdensmalas, ezeru dabas teritorijas)

- Degradēto teritoriju revitalizācija

- Mājokļi un labiekārtota apkārtējā vide

- Enerģētika un energoefektivitāte

- Komunālā infrastruktūra

- Ērta, droša un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā



2013 2014 2015 2016

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība

Vēlamā 

tendence

Attīstības virziens/Rīcībpolitikas Rezultatīvie rādītāji Mērvien.

Periods

Strādājošo skaits rūpniecībā skaits 6300 6058 6049 6283 Pieaug

Uzņēmumu skaits rūpniecības nozarē skaits 290 294 278 319 Pieaug

Kurortoloģijas nozaru uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaitā
% 5,4 5,6 5,3 5,6 Pieaug

Radošo industriju nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaitā 
% 3,5 3,5 6,7 7,1 Pieaug

Radošo industriju nozarēs strādājošo īpatsvars  % 3,6 3,2 3,6 4,1 Pieaug

Enerģētikas nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaitā
% 1,2 0,5 1,0 1,0 Pieaug

IT nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā % 1,2 1,7 1,6 2,4 Pieaug

(4) Liepājas sasniedzamība un pilsētas atpazīstamība

Starptautiskie avioreisi skaits 0 0 0 0 Pieaug

Prāmju reisu skaits skaits 2 2 2 2 Pieaug

Ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits skaits 9521 7374 6597 7155 Pieaug

Autokravu apgrozījums milj. t 5,3 4,1 4,9 5,5 Pieaug

LRTIB dalība starptautiskās tūrisma izstādēs skaits 12 11 10 14 Pieaug

3.1. Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs 

un vietējai nodarbinātībai svarīgās nozarēs

Tematikas:

- Aktīva uzņēmējdarbības vide

-  Investoru un investīciju piesaiste pilsētai

- Inovatīvi risinājumi Liepājas uzņēmumos 

- Uzņēmējdarbības teritoriju infrastruktūras attīstība

- Ostas attīstība un infrastruktūras pilnveidošana

3.2. Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstība

Tematikas:

- Tūrisma piedāvājuma un infrastruktūras attīstība

- Attīstīt radošās industrijas

- Atbalsts enerģētikas nozarei

- Atbalsts IKT

4.1. Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

Tematikas:

- Savstarpēji saistītas transporta infrastruktūras attīstība Liepājā un tās integrācija Eiropas un 

starptautiskajos transporta tīklos


