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Pirmsskola

16 500
Liepājas skolās no 1. līdz 12. klasei:

bērni un jaunieši

1 370 pedagogi, skolotāji

758 tehniskie darbinieki

24 pirmsskolas izglītības iestādes 
(21 pašvaldības, 3 privātās)

Augstākā izglītība
8 mācību iestādēs var iegūt augstāko 

izglītību

Nodarbinātība/
profesionālā ievirze

350 skolēni strādāja dažādos vasaras 
nodarbinātības projektos

75 ārvalstu studenti uzņemti Liepājas 
Universitātē

15 ERASMUS programmas studenti

10 ārvalstu pasniedzēji Liepājas 
Universitātē

Atklāta jauna studentu dienesta 
viesnīca-hostelis

10 ārvalstu izstādes ar Liepājas 
Universitātes studentu un 
mācībspēku piedalīšanos 
(Azarbaidžāna, Ukraina, Moldova, 
Vācija, Uzbekistāna, Armēnija)

Interešu izglītība
10 talantu skolas

2 mācību uzņēmumu gadatirgi

3 779 cilvēki iesaistīti mūžizglītības apmācībās 

~120 dažādi pasākumi skolēniem un 
pedagogiem, iesaistot vairāk nekā 
50 000 dalībnieku

~800 pedagogi no visas Latvijas piedalījās 
Latvijas izglītības līderu forumā 
“Iespēju tilts” 

135 interešu izglītības programmas īstenotas 
“Liepājas bērnu un jauniešu centrā” 

3 269 bērni un jaunieši iesaistījās Interešu 
izglītībā 

21 skolēnu atpūtas nometne rīkota ar 
pašvaldības līdzfinansējumu

Profesionālā 
vidējā izglītība
388 jauniešiem Valsts tehnikums 

nodrošinājis praksi 221 uzņēmumā

Jūrniecības koledžā atklātas 
mehāniķu darbnīcas

50 semināri, kursi un meistarklases 
"Liepājas mākslas, mūzikas un 
dizaina vidusskolā" (1400 
audzēkņiem un 100 pedagogiem)

3 452 bērni apmeklēja bērnudārzu

Reorganizēta speciālā pirmsskolas 
izglītības iestāde “Cīrulītis”, 
pievienojot to Liepājas Līvupes 
pamatskolai – attīstības centram

Vidējā izglītība
339 skolēniem nodrošināts atbalsts un 

individuālas konsultācijas

17
22

skolās turpināts īstenot iekļaujošo izglītību

1,36 miljoni eiro ieguldīti, lai mācību procesā 
nodrošinātu moderno tehnoloģiju 
izmantošanu

Izveidota mūsdienīga mācību vide Liepājas 
Raiņa 6. vidusskolā, Liepājas Aleksandra 
Puškina 2. vidusskolā un Draudzīgā 
aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā

skolēni guvuši izcilus panākumus valsts 
mēroga mācību olimpiādēs un zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumos

1.1. Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātība

Izveidota Pozitīvo sajūtu telpa mazajiem 
liepājniekiem

modernizētas sporta zāles un sporta laukumi4 3



1.2. Aktīvi, veseli, sociāli aizsargāti liepājnieki

bezdarbnieka iesaiste algotos pagaidu 
sabiedriskajos darbos

Rentgena, ultrasonogrāfijas un 
datortomogrāfijas iekārtu iegāde

masu sporta pasākumu norise visām 
vecuma grupām

Veselība
84

pilsētas mikrorajonos notikušas:4

metru garumā izveidota Zirgu salas 
dabas taka

Vide
820

Uzbūvēta LOC Manēža

Pilnveidots ielu vingrošanas laukumu tīkls 

skolās īstenota 2. klašu skolēnu peldētapmācība17
piesaistīti ārsti (divi traumatologi, infektologs, 
rehabilitologs) un 2 rezidenti4

4

631

vingrošanas nodarbības 240
494 publiskas vingrošanas (t.sk. 36 

vingrošanas jaunajām māmiņām, 
48 vingrošanas bērniem)

148 veselības veicinoši pasākumi, nodarbības, 
lekcijas, nometnes dažādām 
mērķauditorijām un vecuma grupām

audžuģimenes22
aizbildņi128
viesģimenes16

Bērnu aprūpi nodrošina:

Ģimene

bez vecāku gādības palikušiem bērniem 
nodrošināta droša un ģimeniska vide53

6
100

jauni pabalsti, paplašināts sociālo 
pakalpojumu klāsts (turpinās 9 esošo 
pabalstu sniegšana)

unikālas augsta līmeņa medicīnas 
pakalpojumu programmas (invazīvā 
kardioloģija, mugurkaula ķirurģija, 
jaundzimušo reanimācija, mikroķirurģija)

jaunieši iesaistīti programmā 
“PROTI un DARI”, veicinot 
konkurētspējīgu prasmju apgūšanu



1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas

pasākumi gadā jeb aptuveni 160 
pasākumi mēnesī

Kultūra
1 824

valstu kultūras pārstāvētas pasākumos70
cilvēku apmeklējuši lielākos publiskos 
kultūras pasākumus 152 411

9

4

232
49

863

18

augsta līmeņa turnīros nodrošināta elites 
sportistu dalība ~50
Liepājas sportistu piedalījušies aptuveni 
50 pasaules un Eiropas līmeņa pasākumos 548
sporta skolās darbu uzsāka           jauni treneri4 17

120

3 100

Sports

izglītības iestādēs (17 skolās un 19 bērnudārzos) 
nodrošināta interešu izglītība36
Iedzīvotāji izmantoja bibliotēku pakalpojumus20,6%
Liepājas tūrisma biroja novadītas ekskursijas128

Izglītība un pilnveide
dalībnieki no 34 kolektīviem piedalījās 
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkos

notikuši pasākumi Liepājas Latviešu 
biedrības namā 

jauniestudējumi Liepājas teātrī 
(nospēlētas 200 izrādes, kuras 
apmeklējuši 60 160 apmeklētāju)

atbalstītas idejas kultūras projektu 
konkursā (40 000 eiro apjomā)

realizēti notikumi koncertzālē “Lielais 
dzintars” (apmeklējuši 259 209 cilvēku)

pirmizrādes Liepājas Leļļu teātrī 
(nospēlētas 120 izrādes, apmeklējuši 
5079 cilvēku)

sportistu dalībai pasaules un Eiropas 
čempionātos nodrošināts pašvaldības 
līdzfinansējums

tribīņu krēsli nomainīti stadionā “Daugava” 
un uzstādīts LED ekrāns



1.4. Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

pašvaldības iestāžu mājaslapu integrēšana 
www.liepaja.lv lapā

Informācijas pieejamība
4

Vienota pašvaldības e-pasta domēna 
@liepaja.lv izveide

sabiedriskās apspriešanas, 5 iedzīvotāju 
aptaujas, 1 iedzīvotāju telefonaptauja

Saziņa ar sabiedrību
6

no visiem iepirkumiem 
integrēti “zaļā iepirkuma” nosacījumi

Cits
48%

Regulāra komunikācija ar iedzīvotājiem 
par aktuāliem jautājumiem

Jaunas, viegli uztveramas un iedzīvotājiem 
pieejamas pašvaldības mājaslapas 
www.liepaja.lv izveide



2.1. Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

hektāru platībā veikta Liepājas ezera 
aizauguma un piekrastes pļavu izpļaušana 

Vides labiekārtošana
73

m2 teritorija revitalizēta bijušajā izgāztuvē Zirgu salā17 500
metru garumā izbūvēts ielu apgaismojums867
metru garumā veikta tramvaja līnijas un tai 
pieguļošās teritorijas (no Tramvaja tilta līdz 
Graudu ielai) pārbūve

600

dzīvojamo māju energoefektivitātes projekta 
dokumentācijas izstrādei piešķirts pašvaldības 
līdzfinansējums

Energoefektivitāte
14

daudzdzīvokļu ēkās norisinās siltināšana 
(divi projekti pabeigti)11
Pabeigta bērnudārza "Dzintariņš" un stadiona 
“Daugava” ģērbtuvju energoefektivitātes 
paaugstināšana

uzstādīti veloturētāji pie skolām un sabiedriskām
iestādēm un atjaunotas 122 velosipēdu novietnes57
m2 platībā atjaunotas/ izbūvētas ietves1 322

atjaunoti pašvaldības dzīvokļi27
privātmājas pieņemtas ekspluatācijā
(9 jaunbūves un 16 pārbūves)25

256,6
13

Būvniecība

pilsētas peldvietām piešķirti Zilie karogi3
308

Citi

dzīvnieki  uzņemti dzīvnieku patversmē 
(186 kaķi, adoptēti – 106; 122 suņi, 
adoptēti – 40)

teritoriju labiekārtošanām izsniegtas 
būvatļaujas

tūkstoši eiro atvēlēti kultūrvēsturisko 
pieminekļu saglabāšanai 



2.2. Iedzīvotājiem un tūristiem draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

metru garumā uzsākta Vecās ostmalas krasta 
daļas nostiprināšana

Būvniecība
750

Uzsākta Hoijeres viesnīcas restaurācija

Izbūvēts laukums pie Muitas mājas

Uzsākta Vētru ielas izbūve

Labiekārtota Zirgu sala – uzstādīti āra trenažieri, 
skatu platformas un atpūtas vietas

Vides labiekārtošana

Turpinās Beberliņu teritorijas labiekārtojums

Projektēts veloceļš 14. novembra bulvārī 
(posms no Grīzupes līdz Pulvera ielai)

Izbūvēti veloceļi gar Grīzupes, Krūmu un Kapsēdes ielām

139
pilsētas peldvietām piešķirti Zilie karogi3
Veikta tūrisma jomas inventarizācija

Tūrisms
vietējie tūrisma nozares uzņēmēji 
sadarbojušies ar pašvaldību



3.1. Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana

darbojošies uzņēmumi

Uzņēmējdarbība
2 659

reģistrēti jauni uzņēmumi273
milj. eiro realizētās produkcijas apjoms 
(+2,5% jeb 7,1 milj. eiro) 287
milj. tonnu kravas pārkrautas Liepājas ostā 
(ostas kravu apgrozījuma rekords)7,54

samazinājies bezdarba līmenis 

Nodarbinātība
0,2%

(par 107 personām) samazinājies
reģistrēto bezdarbnieku skaits4,2%
eiro vidējā bruto darba samaksa 
(+7,9% vairāk nekā 2017. gadā)776 

jaunas ražotnes un viena ostas noliktava2
Atklāts "Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera" 
energoefektivitātes centrs

noslēgti līgumi par investīcijām LSEZ 24
uzņēmējiem mazo un vidējo uzņēmēju 
konkursa atbalsts18
ārvalstis investējušas Liepājas uzņēmumu 
pamatkapitālā47
valstis palielinājušas investīciju apjomus 
Liepājas uzņēmumos15

Investīcijas un atbalsts



3.2. Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstība

jauni IKT jomas uzņēmumi

Attīstība
6

metru garumā rekonstruētas siltumtrases4 600
megavatu kopējā slodze jaunajiem klientiem, 
izmantojot atjaunojamos enerģijas resursus4,759
Uzsākta projektēšana Roņu ielai ar izeju uz jūru

Pabeigts stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums pludmalei

ceļvežos 5 valodās izvietota informācija par 
SPA piedāvājumu Liepājā

Piedāvājumi
33 000

Izveidots veselības piedāvājums 
ārvalstniekiem



4.1. Liepājas starptautiskā atpazīstamība

Tūrisms

Starptautiskās aktivitātes

publikācijas medijos par Liepāju kā labu 
investīciju vidi416
ieraksti sociālajā tīklā Facebook par Liepāju1 460
Izveidots vienots pilsētas mārketinga 
komunikācijas plāns

Komunikācija

metru garumā izbūvēts dzelzceļa pievedceļš1 527
Ceļa posma Liepāja–Nīca pabeigšana

Vide

nakšņojošie tūristi (+10% vairāk nekā
 2017. gadā)99 228
ārvalstu tūristi (+18% vairāk nekā 2017. gadā) 33 753
ar prāmi pārvadātie pasažieri gada laikā 
(+13,6% vairāk nekā 2017. gadā)

Atjaunota lidostas darbība. 
60 savienojošie reisi ar airBaltic galamērķiem

46 713
tūroperatoru vizītes Liepājā8

Pilsētas atpazīstamību veicinoši sporta pasākumi: 

Eiropas čempionāts rallijā
U18 basketbola čempionāts
Pasaules čempionāts vindsērfingā

starptautiskas izstādes8
Liepājas starptautiskās prezentācijas20
ārvalstu žurnālistu vizītes Liepājā

Starptautiskas reklāmas kampaņas Lietuvā, 
Skandināvijā, Vācijā, Krievijā, Norvēģijā, 
Somijā un Dānijā

15
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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 
priekšsēdētājs 
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 
pirmsskolas izglītības iestādēs ("Saulīte")
Papildināta materiāltehniskā bāze 
(spēles, darba galdi, sporta aprīkojums 
u.c.).

1.Sekojošās pirmsskolas izglītības iestādēs ir ieviesta 
sistēma ELIIS:
Kristīgā (11 gr.), Delfīns (12), Dzintariņš (5), Liepiņa (11), 
Pienenīte (5), Rūķītis (6), Sauleszaķis (6), Zīļuks (2), Gulbītis 
(4)
2.Sekojošās pirmsskolas izglītības iestādēs ir ieviesta 
sistēma e-klase:
Mazulītis, Liesmiņa, Sprīdītis
Ir noslēgti līgumi, sistēmas lieto administrācija, pedagogi un 
vecāki.
3.Ir iepirkti gaismas galdi, datori, interaktīvās sistēmas, 
dažādas spēles, kopā 21 pirmsskolas izglītības iestādes.
4.Ar SEB bankas atbalstu (ziedoti vecie) iegūti datori, 
nodrošinot visas grupas ar tiem (Pasaciņa)

Pašvaldība; 
valsts  89 956€ Pr_23

Pr_31 Plānotā summa bija indikatīva.

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 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" 
plānotais projekts.
Privāto izglītības iestāžu un aukļu dienesta 
finansējums.
Rotaļu grupu finansēšana pirmsskolas izglītības 
iestādē "Liepiņa", 2.Mūzikas skolā, Liepājas 3.
pamatskolā.

Pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" 
projekta uzsākšana (skiču projekts, 
tehniskā projekta izstrāde)
Turpināt atbalstu aukļu dienestam un 
privātajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm, rotaļu grupām.

1.Veikta ēku Veidenbauma iela 16  tehniskā apsekošana. 
Sagatavoti priekšlikumi un prezentācijas pirmsskolas 
izglītības iestādes "Kriksītis" plānotajai piebūvei.
2.Nodrošināts pašvaldības finansiāls atbalsts aukļu 
dienestam  (3 privātajām iestādēm), privātajām pirmsskolas 
izglītības iestādēm, kā arī rotaļu grupām (2 iestādēs).

Pašvaldības bērnudārzus apmeklēja kopumā 3 452 bērni.

Pašvaldība; 
valsts  398 474€ Pr_31

Pr_279

1.9.1. aukļu 
dienests;
3.3.1. b/d 
“Kriksītis”

Pirmsskolas izglītības iestādes 
"Kriksītis" tehniskā projekta izstrāde 
nav uzsākta. Tiek meklēti alternatīvi, 
finansiāli lētāki risinājumi rindas 
mazināšanai.
Norādīts kopējais finansējums ar 
pašvaldības atbalstu aukļu 
dienestam, privātajām pirmsskolas 
izglītības iestādēm un rotaļu grupām.

1.1.1.(3.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju 
labiekārtošana.
* Netika piešķirts plānotais finansējums -

1.Pirmsskolas izglītības iestādes Rūķītis celiņu atjaunošana
2.Pirmsskolas izglītības iestādes, savu budžetu ietvaros un ar 
dažādu projektu palīdzību, ir iegādājušās jaunas rotaļu 
celtnes pagalmā (Margrietiņa, Kāpēcītis, Rūķītis), sajūtu taka 
(Pienenīte), atjaunotas nojumes (Pasaciņa).
3.Renovēta pirmsskolas izglītības iestāde Dzintariņš (ERAF 
projekts).

Pašvaldība
ERAF

5 469.42
489 654,93
 (Dzintariņš)

Pr_29
Pr_31

Pr_279
Plānotā summa bija indikatīva.

1.1.2.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Mūsdienīgu inforācijas tehnoloģiju 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.

1. 17 izglītības iestādēs nodrošināta mūsdienīgu tehnoloģiju 
izmantošana mācību procesā.
2. Ģimnāzijai, 6.vidusskolai un 2.vidusskolai informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas (IKT)  tika iegādātas ERAF (SAM 
8.1.2.) projekta ietvaros.

Pašvaldība; 
ERAF 1 365 629€

Pr_22
Pr_23
Pr_28
Pr_34

Plānotā summa bija indikatīva.

1.1.2.(10.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Liepājas Bērnu un jauniešu centra 
struktūrvienības "Jauniešu māja" dalība 
brīvprātīgo darba koordinēšanā.

Turpināta dalība brīvprātīgo darba 
koordinēšanā. 

1.Projektā "Capture Youth Reality" - piedalījās Liepājas 
jaunietes Agneses Timbares 1. gada Eiropas Brīvprātīgā 
darba projekts Armēnijā.
 Jauniete strādāja kā brīvprātīgā organizācijā HUJ- Voluntary 
Seicve of Armenia.
2. Projektā "Create vs. Consume" - piedalījās Vācijas 
jaunietes Emmas Loses 1. gada Eiropas Brīvprātīgā darba 
projekts Liepājā. Jauniete piedalījās dažādās aktivitātēs, 
vadot dažādas darbnīcas un pasākumus Liepājas jauniešiem.

ES projektu 
finansējums  15 152€ Piesaistīts ārējais finansējums, 

piedaloties projektu konkursos.

1.1.2.(11.)

Paplašināt iespējas 
vasaras nodarbinātībai 
un dažādu prasmju 
attīstīšanai

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Pašvaldības 
aģentūra 
"Nodarbinātība
s 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

100 personas
250 personas

NVA budžets; 
pašvaldība  94 687€ Pr_93

Pr_94

Faktiskā izpildes summa no plānotās 
atšķiras, jo netika izpildīti visi 
plānotie darbi, kā arī ne visi skolēni 
pilnībā nostrādāja plānoto darba 
laiku (darba kavējumi slīmības dēļ, 
neattaisnoti darba kavējumi, darba 
līguma pārtraukšana pirms termiņa).

1.1.2.(2.)

Attīstīt pieeju darbam ar 
talantīgiem jauniešiem 
viņu spēju attīstībā 
pilsētas mērogā

Domes 
priekšsēdētājs 
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.

Tika organizētas vairākas talantu skolas:
1.Programmēšanas pamati valodā Python, 6.-12.klašu 
skolēniem
2. Roboti un to programmēšana, 2.-6.klašu skolēniem
3. Matemātika sākumskolas skolēniem, 
4. Jauno ģeogrāfu skola
5. Jauno ķīmiķu skola
6. Matemātika 7.-8. klašu skolēniem, 
9. Matemātikas olimpiādes praktikums (10.-12.klase)
10.Valodas un Kultūras skola
* skolēniem ar talantiem tiek nodrošināts atbalsts no ESF 
projekta SAM 8.3.2.2.ietvaros.

Pašvaldība; 
ESF  5 772€

Pr_27
Pr_23
Pr_24

Pr_276

Plānotā summa bija indikatīva.
Daļu no aktivitāšu izmaksām tika 
segtas no ESF projektiem.

1.1.2.(3.)

Izvērtēt iespēju 
diferencēt mācību 
programmas Liepājas 
vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs

Domes 
priekšsēdētājs 
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)

1. 7 izglītības iestādēs īstenots ES fonda projekts SAM 8322, 
nodrošināts atalgojums ~150 pedagogiem, pedagogu 
palīgiem, interešu izglītības nodarbībām un citām aktivitātēm.
2. ES fonda projekts SAM 834 tiek īstenots 12 izglītības 
iestādēs, nodrošināts atalgojums ~ 160 pedagogiem un 
atbalsta personālam, tiek nodrošināts atbalsts un individuālas 
konsultācijas 339 skolēniem.

Pašvaldība; 
ESF  388 166€

Pr_24
Pr_277
Pr_278

Plānotā summa bija indikatīva.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

1.1.2.(4.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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.

Notika aprobācija vienā sākumskolas 3.klasē bez eksperta 
piesaistes.
3.klases audzinātājs 5xnedēļā vadīja bilingvālas mācību 
stundas latviešu valodā, dabaszinībās, sociālajās zinībās 23 
skolēniem.

Amata 
pienākumu 

ietvaros.
- 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 
priekšsēdētājs 
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

1. Tiek turpināts īstenot iekļaujošu izglītību 17 izglītības 
iestādēs.
2. Nodrošināta vides pieejamība Ģimnāzijā, 6.vidusskolā, 2.
vidusskolā, ERAF projekta ietvaros.
Nodrošināta vides pieejamība sanitārajos mezglos 5.
vidusskolā,  10.vidusskolā un 12.vidusskolā.

Pašvaldība, 
valsts; 

ES fondi; 
ERAF,ESF

25 000 (WC)
51 859 (asistenti)

Pr_21
Pr_29

Pr_279
Pr_280
Pr_281

Plānotā summa bija indikatīva. 
Tika paveikts mazāks apjoms kā 
plānots.

1.1.2.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Mērķtiecīgi organizēti zinātniski pētniecisko darbu 
(ZPD) lasījumi pilsētā, reģionā.
Sadarbības veicināšana ar Liepājas Universitāti. 
Sadarbība ar centru ZINOO.

Palielinājies skolēnu skaits zinātniski 
pētniecisko darbu (ZPD) lasījumos un 
palielinājies apbalvoto vietu skaits - 1., 2. 
un 3.pakāpes.

Liepājas pilsētas konferencē piedalījās 67  10.-12.klašu 
jaunieši; 30 - 7.-9.klašu skolēni un 28 - 4.-6.klašu skolēni. 
Kurzemes reģiona konferencē piedalījās 57 jaunieši un Valsts 
42.konferencē piedalījās 42 jaunieši.Valsts konferencē 9 
godalgotas vietas - 1.pakāpe-3;2.pakāpe-5; 3.pakāpe -1
* Nodrošināts atbalsts ESF projekta SAM 8321 ietvaros.

22 skolēni guvuši izcilus panākumus valsts mēroga mācību 
olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos

Pašvaldība; 
valsts; ESF   820€

P_23
P_27
P_34

P_276

Plānotā summa bija indikatīva.
Daļu no aktivitāšu izmaksām tika 
segtas no ESF projekta.

1.1.2.(7.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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.

Liepājas pilsētas 2 sākumskolās, 2 pamatskolās un 10 
vispārējās izglītības iestādēs ir nodrošināta karjeras 
konsultanta vai pedagoga karjeras konsultanta darbība.

Pašvaldība; 
valsts; ESF  142 442€ Pr_26

Plānotā summa bija indikatīva.
Finansējums piesaistīts no ESF 
projekta SAM 8.3.5.

1.1.2.(8.)

Veicināt izglītojamo 
iesaistīšanos mācību 
uzņēmumu veidošanā un 
biznesa iemaņu iegūšanā

Domes 
priekšsēdētājs 
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.

1. Noorganizēti 2 mācību uzņēmumu gadatirgi - 14.aprīlī un 
1.decembrī.
2. Ir turpināta dalība Junior Achievement. Sadarbība ar 
Liepājas Biznesa inkubatoru un Coworking Liepāja. Projekta 
ietvaros atbalstītas 2 nometnes ar profesijas ievirzi.Ar 
pašvaldība satbalstu 21 nometne no 24 projektā startējošām

Pašvaldība; 
ESF  4 430€ Pr_23

Pr_26

 2.6.3. Junior 
Achievement 

Latvija 
programma

Plānotā summa bija indikatīva.

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 
priekšsēdētājs 
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.

Noorganizētas 4 ekskursijas uz metālapstrādes uzņēmumiem 
un 15 ekskursijas uz Liepājas Speciālo ekonomisko zonu 
(LSEZ). 
Veiksmīga dalība projektā SAM 8.3.5.

Pašvaldība; 
ESF  10 000€ Pr_23

Pr_26 Plānotā summa bija indikatīva.

1.1.3.(1.)

Sakārtot un reorganizēt 
vispārizglītojošo skolu 
tīklu, veicinot 
konkurētspējīgu skolu 
darbību

Domes 
priekšsēdētājs 
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, 
informāciju tehnoloģijas (IT) aprīkojums.

1.Uzsākts darbs pie Liepājas izglītības tīkla sakārtošanas un 
attīstības.Izveidota darba grupa. 
2.Darba grupas darbs pie skolu tīkla sakārtošanas-notikušas 
četras sanāksmes, kurās analizēts Skolu optimizācijas tīkls, 
izstrādāti priekšlikumi, sagatavota informācija par esošo un 
maksimālo piepildījumu Liepājas izgl.iestādēs, izskatīti 
varianti internātpamatskolas tālākai attīstībai, precizēta 
informācija par mācību telpu kopējo platību, klašu skaitu un 
iespējamo maksimālo skolēnu skaitu
3.Reorganizēta speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 
“Cīrulītis”, pievienojot Liepājas Līvupes pamatskolai – 
attīstības centram.
4. Modernizēta skolu infrastruktūra Ģimnāzijai, 6.vidusskolai, 
2.vidusskolai, 5.vidusskolai, tai skaitā pilnveidots mācību 
aprīkojums ERAF SAM 8.1.2. projekta ietvaros.

Pašvaldība; 
valsts; ES fondi

1211320 
(Ģimnāzija)
5101887 

(skolu 
modernizācija)

Pr_33
Nav pabeigts skolu tīkla un skolu 
modernizēšanas process.

1.1.3.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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 informāciju un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) aprīkojuma iegāde un brīvpieejas 
interneta (wi-fi) 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 informāciju un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) aprīkojums.
Izveidota ergonomiska mācību vide.
Izveidoti jauni dabaszinību kabineti.
Modernizēts skolas sporta laukums.

1.Izveidots un aprīkots reģionālais metodiskais centrs.
2.Iegādāts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
aprīkojums - datortehnika, interaktīvie ekrāni, foto un video 
tehnika, aprīkojums dabas zinību kabinetiem.
3.Izveidota ergonomiska mācību vide - mēbeles mācību 
procesa nodrošināšanai, apgaismojums.
4.Modernizēts skolas sporta laukums. 
Metodiskā centra piedāvājumu izmanto 67 Ģimnāzijas 
pedagogi un citu Liepājas izglītības iestāžu pedagogi.
Modernizētajā skolas infrastruktūrā mācās 676 izglītojamie.

Pašvaldība; 
valsts; ES fondi

Attiecināmie 
izdevumi 

1679914,23 EUR

ERAF 1427927,10 
EUR

Valsts budžeta 
dotācija 62996,78 

EUR

Pašvaldības 
finansējums 188 

990,35 EUR

Pr_22 3.4.1. 1.
ģimnāzija

Projekta ietvaros neattiecināmie 
izdevumi.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
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Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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 
priekšsēdētājs 
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. Informāciju un komunikācijas tehnoloģiju (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.

1.Izveidota mūsdienīga mācību vide 6.vidusskolā, 2.
vidusskolā un 5.vidusskolā.
10.vidusskolā un 12.vidusskolā turpinās būvniecības process 
ERAF SAM 8.1.2. projekta ietvaros.
2.Modernizētas 2 sporta zāles, 1 sporta laukums.
3.Iegādāts informāciju un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
aprīkojums.

Pašvaldība; 
valsts; ES fondi 5 101 887€

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.)

Projekts nav noslēdzies. Notiek 
dokumentu saskaņošana ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

1.1.3.(4.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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.

1.Veikta jumtu nesošo konstrukciju pastiprināšana - 5.vsk., 
10.vsk., 12.vsk
2. Veikta grīdas seguma flīzēšana - 7 vsk.
3. Izbūvēta pacelšanas platformas Liepājas Līvupes 
pamatskolā-attistības centrā.       

Pašvaldība  286 476€

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.)

Plānotā summa bija indikatīva.
Nav veikti visi plānotie darbi 
finansējuma trūkuma dēļ.

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 
priekšsēdētājs 
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".

Divas skolas - Liepājas A.Puškina 2.vidusskola un Liepājas 8.
vidusskola turpina dalību projektā "Sporto visa klase".
No jauna projektā iesaistās Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.
vidusskola.
No katras skolas piedalās pa vienai klasei, kopā 84 skolēni.

Pašvaldība  4 190€ Plānotā summa bija indikatīva.

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 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Sporta 
pārvalde

1. Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Liepājas 
sporta skolotāju metodisko apvienību, katru 
mācību gadu organizē starpskolu sacensības 11 
sporta veidos un disciplīnās.
2. 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 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 
pilotprojektā “Sporto visa klase”, kurā skolu 1 
klasei tiek nodrošināta 1 sporta stunda katru 
dienu.

Divu sporta stundu vietā, palielināt sporta 
stundu skaitu uz 3-4 stundām nedēļā

Vispārizglītojošās skolās joprojām ir 2 sporta stundas nedēļā. 
Papildus sporta stundu realizē projektā "Sporto visa klase" 
iesaistītās klases. 
Sporta pārvalde nodrošina peldētapmācības programmas 
finansējumu tehniskam programmas nodrošinājumam - 
transporta noma, telpu un baseinu noma (46 266,00 EUR 
apmērā).

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 -  - 

1.1.4.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
būvniecības 
jautājumos 

Izglītības 
pārvalde

Izglītības iestāžu sporta laukumu atjaunošana, 
skolu sporta zāļu atjaunošana. Atjaunoti sporta laukumi - Ģimnāzijai, 6.

vsk.

Atjaunotas sporta zāles - 2.vidusskola, 6.vidusskola, 
Ģimnāzija, 5.vidusskola (Liepājas Olimpiskā centra (LOC) 
manēža) un atjaunoti sporta laukumi - Ģimnāzija, 2.
vidusskola (Valsts finansējums), 6.vidusskola.

Pašvaldība; 
ERAF  588 426€ Pr_21

Pr_22
3.6.1. sporta 

laukumi
Plānotajā summā norādīts projekta 
kopējais finansējums.

1.1.4.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
būvniecības 
jautājumos 

Sporta 
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.

Sporta pārvalde ir piesaistītās personas statusā, jo 
vispārējās izglītības un skolu sporta segmenta 
uzraudzību un attīstību nodrošina Izglītības 
pārvalde. 

Nodrošināts lielāks sporta bāžu skaits, to 
daudzveidība (4 gab.)

  

Uzsākta vispārizglītojošo skolu sporta programmas realizācija 
Liepājas Olimpiskā centra (LOC) vieglatlētikas manēžā.
2018.gadā uzsākta un 2019.gadā tiks pabeigta tenisa halles 
celtniecība.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 - 

Pr_139
Pr_142
Pr_202

3.6.1. sporta 
laukumi  - 



48/12/2019 8:58:23

Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

1.1.5.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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.

1. 03.10.2018. tika apbalvoti konkursa Gada skolotājs nominanti: 
Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem 
izglītojamiem Baiba Lāma 10.vidusskola
Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un 
vadību Jeļena Kovzeļeva 3.pamatskola, Dina Jaunzeme PII“Saulīte”.
Par mūža ieguldījumu Valda Dorša Valsts 1.ģimnāzija
Par veiksmīgu debiju pedagoga darbā Rimma Pugačova 2.
vidusskola
Par kvalitatīvu darbu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Gita 
Iļče PII ”Rūķītis”
Kaiva Žīmante Līvupes pamatskola-attīstības centrs
Par prasmīgu klasvadību Anete Jansone PII “Kāpēcītis”
Foršākais skolotājs Artūrs Ausējs 5.vsk.
2. Sporta spēles skolotājiem notika 30.08.2018., kurās piedalījās 15 
skolotāju komandas 8 cilvēku sastāvā
3. Pieredzes apmaiņas braucieni pirmssklas izglītības iestāžu 
vadītājiem un vadītāju vietniekiem/ metodiķiem uz Igauniju, Jelgavu 
un Ikšķili.
4. Skola 2030 organizētās mācības pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadības komandām “Kompetenču pieeja mācību saturā”.
5. Pieredzes apmaiņu brauciens direktoru vietniekiem uz Baltkrieviju.

No 1-12 klasei kopumā 16 500 bērnus un jauniešus skolo 1 370 
pedagogi.

Pašvaldība  135 893€

1.13.1. 
dzīvesvieta 
pedagogiem;

1.13.2. 
stipendijas 
pedagogiem

Plānotā summa bija indikatīva

1.1.5.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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.

1.Pieredzes apmaiņas braucieni pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītājām un vadītāju vietniekiem/metodiķiem uz 
Igauniju, Jelgavu un Ikšķili.
2. Skola 2030 organizētās mācības pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadības komandām “Kompetenču pieeja mācību 
saturā”.
3. Metodiskā diena.
4. Kursi “Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču 
veicināšanai pirmsskolā”.
5. Sociālā pedagoga kovīzijas pedagogiem.
 6. Dažādi kursi tiek rīkoti iestādēs pedagogu profesionālai 
pilnveidei.
 7. Konkursā Gada skolotājs vairākās nominācijās uzvarēja 
pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji, kā arī pirmsskolas 
izglitības iestādes“Saulīte” vadītaja D. Jaunzeme
8. Profesionālās pilnveides kursi Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
projektu ietvaros

Latvijas izglītības līderu forumā “Iespēju tilts” piedalījās vairāk 
nekā 800 pedagogi no visas Latvijas

Pašvaldība, 
valsts, ESF  35 000€

Pr_23
Pr_24

Pr_277
Pr_278

Plānotā summa bija indikatīva

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 
priekšsēdētājs 
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.

1. Sakārtota Iekļaujošā izglītības atbalsta centra darbība, 
izveidojot to kā Liepājas Izglītības pārvaldes (LIP) nodaļu, ar 
centralizētu sadarbību un administratīvajām funkcijām. 
2. Uzsācis darbu pirmsskolas izglītības iestāžu sociālais 
pedagogs, kurš sadarbojas arī ar IIAC psihologu, iestāžu 
vadības komandām un arī pedagogiem, novērojot darbu 
grupās, atbalstot pedagogu darbu iekļaujošās izglītības 
kontekstā, vadot kovīzijas pedagogiem un arī konsultējot 
vecākus, iesaistoties vecāku sūdzību izskatīšanā, pārrunu 
veikšanā.
3. Liepājas pedagoģiski medicīniskā komisija 2018.gadā ir 
izsniegusi 244 atzinumus un speciālistu slēdzienus 
izglītojamajiem no pirmsskolas, vispārējās un speciālajām 
izglītības iestādēm.
4. Uzsākts īstenot projektu "Pozitīvo sajūtu telpa mazajiem 
liepājniekiem".

Pašvaldība, 
valsts, ESF  26 990€

Plānotā summa, tehniska kļūda. Bija 
plānoti 10 000 eiro.
Finansējums izlietots "Pozitīvā 
telpa".

1.1.6.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde nav sniegta informācija nav sniegta informācija

Šobrīd netiek atvērta neviena jauna programma. 
Liepājas Valsts tehnikums (LVT) - Izglītības programmu 
izstrādē piedalījās 7 darba devēji.
2018./19.mācību gadā sekmīgi uzņēmām izglītojamos 
izglītības programmās: 
- Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās 
gāzes vidē
- Programmēšanas tehniķis. 
Aktualizētas izglītības programmas: 
- Pavāra palīgs
- Konditora palīgs
- Kokapstrādes iekārtu operators
- Pavārs.  
Nozarē strādājošo un citu personu neformālās izglītības un 
profesionālās tālākizglītības programmas 100 pers.

nav sniegta 
informācija  44 344€

2.6.1. darba 
tirgū 

pieprasītas 
izgl.progr.-
izvērtējum

Summa pēc faktiskās izpildes. 
Programmu aktualizēšana ir budžeta 
ietvaros.

1.1.6.(10.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Profesionālās izglītības kompetenču centrs 
"Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina 
vidusskola"
Absolventu aptaujas veikšana.

1 aptauja Veikta 1 aptauja 39 absolventiem mākslas 
studijās un 11 absolventiem mūzikas studijās.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
-  -  -  - 
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

1.1.6.(10.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Liepājas Universitāte
Absolventu aptaujas veikšana.
Informācijas apkopošana par absolventu 
nodarbinātību.

1 aptauja
1 datu bāze

Veikta ikgadējā absolventu aptauja Liepājas Universitātes 
Kvalitātes vadības sistēmā 56 absolventiem.
Papildināta 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 
priekšsēdētājs 
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.gadā tiks pārbūvēta 
1 ēka (mehāniķu darbnīcas), 2018.g. tajā tiks 
aprīkotas mehāniķu darbnīcas un STEM 
laboratorijas/klases, LAT-LIT projektu ietvaros: 
2018.-2019.gadā tiks instalēta 1 simulatoru 
laboratorija "Navigācijas, manevrēšanas un 
mašīntelpas vadības laboratorija" un ierīkota 
jauna 1 mašīntelpas simulatoru klase. 
2. SAM 4.2.1.2. ietvaros: (2018.-2021.) koledžas 
galvenās ēkas energoefektivitātes pasākumi.

2 projekti

Īstenots Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju 
mācību vides uzlabošana (SAM 8.1.4.) projekts.

Valsts, ES (ESF 
SAM 8.1.4.)

604 426,51 euro, 
no tiem ERAF 

finansējums veido 
285 701,15 euro, 

Valsts 
līdzfinansējums – 
50 417,85 euro, 

Liepājas 
Jūrniecības 

koledžas 
līdzfinansējums  – 
268 307,51 euro.

3.6.1. sporta 
laukumi

Plānotā summa - tehniska kļūda.
Plānots bija 1 200 000

Projekts "Energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumi Liepājas 
Jūrniecības koledžā" (SAM 4.2.1.2.) - 
uzsākts 2019.gadā.

1.1.6.(2.)

Veicināt Liepājas 
profesionālo izglītības 
iestāžu pedagogu 
kvalifikācijas 
paaugstināšanu atbilstoši 
aktualitātēm 
tautsaimniecībā

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Profesionālās izglītības kompetenču centrs 
"Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina 
vidusskola" regulāri pedagogu kvalifikācijas 
celšanas kursi., semināri.

40 semināri, kursi Realizēti 50 semināri, kursi un meistarklases 1400 
audzēkņiem un 100 pedagogiem.

VKKF, valsts, 
ES

5 000 eiro KM, 
8 832 eiro VKKF 

Faktiskā summa no plānotās 
atšķiras, jo tika piesaistīti projektu 
konkursos iegūtie līdzekļi.

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 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Profesionālās izglītības kompetenču centrs 
"Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina 
vidusskola" 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

MK 2016.gada  17.novembra rīkojums Nr.  681 "Par  PIKC 
statusa piešķiršanu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolai".
ERAF projekts "Profesionālās izglītības un kompetences 
centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" 
kultūrizglītības mācību vides modernizēšana"" Nr.8.1.3.0
/17/I/002
Kultūras ministrijas papildu piešķīrums apstiprinātās 
stratēģijas īstenošanai, kura ietvaros tika sakārtota skolas 
infrastruktūra Ausekļa ielā un Alejas ielā.

Valsts, ES 
(ERAF SAM 

8.1.3.)

2 129 619 eiro 
(ERAF projekts)

380 000 eiro 
(KM papildu 
piešķīrums)

Kultūras ministrijas papildu 
piešķīrums apstiprinātās stratēģijas 
īstenošanai

1.1.6.(4.)

Veikt priekšdarbus 
profesionālās un 
koledžas līmeņa 
izglītības programmu 
izveidošanai

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Profesionālās izglītības kompetenču centrs 
"Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina 
vidusskola" - darbs pie jaunas starpdisciplināras 
izglītības programmas izveides (virziens - māksla, 
dizains, mūzika)

1 studiju programma  Programma netika izveidota 2018.gadā. Valsts  - Plānotā darbība netika īstenota, jo 
netika piešķirts finansējums.

1.1.6.(5.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Profesionālās izglītības kompetenču centrs 
"Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina 
vidusskola"
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 

Profesionālās izglītības kompetenču centrs "Liepājas 
mākslas, mūzikas un dizaina vidusskola" Audzēkņa Valtera 
Krētaiņa dalība Latvijas Dizaina savienības rīkotajā konkursā.  nav sniegta 

informācija -
Dalība konkursā tiek finansēta no 
Latvijas Dizaina savienības 
līdzekļiem.

1.1.6.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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 
(profesionālā prakse) 5 studentiem un 6 
audzēkņiem.

Nodrošināta prakses dažādās ārvalstīs 5 studentiem un 14 
audzēkņiem. Valsts, ES  30 000€ Piesaistīts projektu konkursos 

iegūtais finansējums.

1.1.6.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Profesionālās izglītības kompetenču centrs 
"Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina 
vidusskola"
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. Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) programmas "Jauniešu garantija" ietvaros. 
Audzēkņu prakse Latvijas Simfoniskā orķestra 
(LSO) sastāvā, Nacionālo Bruņoto spēku (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

Erasmus+ partnerības projekts noslēdzās 2018. Bija dalība 
divos partnerības projektos ar Grieķiju, Somiju, Portugāli un 
Latviju. Tika organiēti apmaiņas pieredzes braucieni un 
vienotas prakses ECVET sistēmas izstrāde.
Erasmus+ mobilitātes (prakses) audzēkņiem turpinās līdz 
2019.gada maijam.  Ap 30 jaunieši un 10 pedagogi piedalījās 
pieredzes un prakses apmaiņā uz partneru skolām un 
uzņēmumiem.

Valsts, ES fondi  48 115€ Pr_200 Summa pēc fakta, piesaistot projekta 
konkursos iegūto finansējumu.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
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Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

1.1.6.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Profesionālās izglītības kompetenču centrs 
"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

221 uzņēmums - prakses vietas, 388 izglītojamie.
Darba vidē balstītās mācībās - 15 uzņēmumi, 31 izglītojamais

informācija nav 
sniegta  4 427€ Summa pēc faktiskā izlietojuma, 

piesaistot projektu finansējumu.

1.1.6.(7.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Karjeras izvēles centra darbības pilnveidošana 
Profesionālās izglītības kompetenču centrs 
"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

1 informatīvā diena            
320 dalībnieki                       
8 tematiskās ekskursijas                 
8 tematiskās ekskursijas vispārizglītojošo skolu skolēniem                             
4 nozaru semināri                    
6 meistardarbnīcas

ESF SAM 8.3.5.  2 790€
Summa pēc faktiskā izlietojuma, 
piesaistot ESF SAM 8.3.5. 
finansējumu.

1.1.6.(8.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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.

2018.gadā modernizētas izglītības iestādes un ekspluatācijā 
nodotas: Ģimnāzija un Liepājas Raiņa 6.vidusskola. 

2018.gadā vēl noritēja būvniecības darbi:
2.vidusskolā, 10.vidusskolā, 12.vidusskolā, 5.vidusskolā
 
1-12 klašu grupās mācās 16 500 bērni un jaunieši, kurus 
skolo 1370 pedagogi. Par skolām rūpējas 758 tehniskie 
darbinieki. Interešu izglītībā iesaistīti 3 269 bērni un jaunieši.

Pašvaldība, 
ESF, Valsts 6 798 539€

Pie plānotās summas norādīts 
Liepājas pašvaldībai pieejamais 
ERAF kopējais finansējums izglītības 
iestāžu modernizācijai.

1.1.6.(9.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
būvniecības 
jautājumos 

Izglītības 
pārvalde informācija nav sniegta informācija nav sniegta

Profesionālās izglītības kompetenču centrs "Liepājas 
mākslas, mūzikas un dizaina vidusskola" ir sadarbība ar 
Profesionālās izglītības kompetenču centrs "Liepājas Valsts 
tehnikums", Liepājas Jūrniecības koledžu un Liepājas 
Universitāti par 50 audzēkņu izmitināšanu minēto iestāžu 
dienesta viesnīcās.
Liepājas Jūrniecības koledža - 2018.gadā nav veikti 
ieguldījumi dienesta viesnīcā.
Profesionālās izglītības kompetenču centrs "Liepājas Valsts 
tehnikums" - tiek veikti sistemātiski ieguldījumi dienesta 
viesnīcā Vānes ielā 4A, Liepājā, 50 audzēkņu izmitināšanai.

Valsts, Privātais -

PIKC "LMMDV" audzēkņu 
līdzfinansējums.
PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" 
valsts budžeta ietvaros.

1.1.7.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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

Iesniegti, apstiprināti un tiek īstenoti 2 ERAF projekti un 8 ESF projekti, 
Īstenoti 5 valsts pētījumu programmas projekti.
1)1.1.1.2/VIAA/1/16/001 “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz 
skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes 
uzlabošanu skolēniem”       133 805EUR*
2) 1.1.1.5/18/I/018 Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības 
zinātnē veicināšana Liepājas Universitātē  104510,59 EUR
3)  8.2.3.0/18/A/017 Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas 
Universitātē   757 100,00EUR
4)8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un 
resursu koplietošanas stiprināšana LiepU 300 000 EUR
5) 8.2.2.0/18/A/021 Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko 
personālu stratēģiskās specializācijas jomās Liepājas universitātē  
591642,96EUR
6) 8.2.2.0/18/I/003 Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide 
stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un 
sākumizglītība 474130EUR
7) 8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU 
466782EUR
8) 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” VISC vadošais 
partneris 
9)  
8.3.2.1/16/I/002 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu organizēšana 
Kurzemes reģionā  
10) 8.4.1.0/16/I/001 neformālās izglītības programmas “Datorprogrammas 
interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati” 
īstenošana

11) LiepU īstenojusi 5 Valsts pētījumu programmas projektus.  69442 EUR

*Norādītas projekta kopējā finansējuma summas (visos gadījumos)

Liepājā Augstāko izglītību var iegūt 8 mācību iestādēs.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
2 792 902€

Projekta vadītāja alga amata 
pienākumu ietvaros, faktiskā summa 
piesaistītie projektu līdzekļi.

1.1.7.(10.)

Veikt uzlabojumus 
augstskolu studentu 
izmitināšanas jomā, 
nodrošinot kvalitatīvus 
dzīves apstākļus

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
būvniecības 
jautājumos 

Izglītības 
pārvalde

Liepājas Universitāte
Optimizēt dienesta viesnīcas apsaimniekošanu.

Izvēlēts ēkas ekonomiskāks 
apsaimiekošanas modelis

Liepājas Universitātes dienesta viesnīcas ēka (Ganību ielā 
36/48, Liepāja, LV-3401) 2018.gada beigās nodota 
apsaimniekošanā un ir izveidots studentu hostelis, ieguldīts 
privātais kapitāls un izremontētas telpas, būtiski uzlaboti 
studentu dzīvošanas apstākļi.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 100 000€ Faktiskā summa - privātais 

finansējums.

1.1.7.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Liepājas Universitāte
Uzlabota starpaugstskolu doktorantūras 
prograramma. 

1 programma

Jaunas doktorantūras programmas izveide e-studijās, 
sadarbībā ar Rīgas tehnisko universitāti (RTU). Amata 

pienākumu 
ietvaros

- Programmas izstrāde tika veikta 
amata pienākumu ietvaros.

1.1.7.(3.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Liepājas Universitāte
Dalība izglītības izstādēs ārvalstīs.
Skat rīcību Nr.1.1.7.(1.)

10 izstādes

Projektu ietvaros nodrošināts:
75 ārvalstu studenti, 
15 ERASMUS programmas studenti. 
10 Ārvalstu pasniedzēji,  
Dalība 10 izstādēs (Azarbaidžāna, Ukraina, Moldova, Vācija, 
Uzbekistāna, Armēnija)

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 230 000€

Projekta vadītāja alga amata 
pienākumu ietvaros, faktiskā summa 
piesaistītie projektu līdzekļi.
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Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Liepājas Universitāte
Uzsākti priekšdarbi studiju programmu  ieviešanai.
Skat rīcību Nr.1.1.7. (1.)

2 projektu pieteikumi

Iesniegti, apstiprināti un tiek īstenoti 4 ESF projekti, studiju 
programmu pilnveidei un tautsaimniecībā nepieciešamo programmu 
izveidē.
1)8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas 
samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU
2) 8.2.2.0/18/A/021 Stiprināt augstākās izglītības institūciju 
akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Liepājas 
universitātē
3) 8.2.2.0/18/I/003 Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla 
pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, 
pirmsskolas izglītība un sākumizglītība
4) 8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana 
LiepU

Amata 
pienākumu 

ietvaros

1) 300 000,00                  
2) 591 642,96       
3) 474 130,59    
4) 466 782,00

2.6.1. darba 
tirgū 

pieprasītas 
izgl.progr.-
izvērtējums

Projekta vadītāja alga amata 
pienākumu ietvaros, faktiskā summa 
piesaistītie projektu līdzekļi.

1.1.7.(5.)

Attīstīt sadarbību starp 
Liepājas augstākajām 
izglītības iestādēm 
efektīvākai resursu 
izmantošanai

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Liepājas Universitāte
Skat rīcību Nr.1.1.7.(1.) Skat rīcību Nr.1.1.7.(1.)

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu ietvaros jaunu 
programmu izstrādē notiek sadarbībā ar Latvijas augstākajām 
izglītības iestādēm. 

ESF 2 792 902€ Plānotā summa bija indikatīva.

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 
priekšsēdētājs 
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 Rīgas tehnisko universitāti (RTU), 
Rīgas tehnisko koledžu (RTK), Biznesa 
augstskolu Turība, Profesionālās izglītības 
kompetenču centrs "Liepājas Valsts tehnikums", 
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 zinātniski pētniecisko darbu 
(ZPD) lasījumiem

~1000 dalībnieki (Zinātnieku Nakts 
pasākums)

Nodrošinātas Robotikas, programmēšanas un Dabaszinību 
nodarbības skolēniem un notikuši matemātikas/fizikas 
olimpiāde, Datorzinātņu olimpiāde, 3 Robotikas konkurss
Noorganizēts Kurzemes reģiona zinātniski pētniecisko darbu 
(ZPD) lasījumu pasākums, kur izvērtēti 176 pētījumu, kurus 
veikuši 228 skolēni no 29 skolām.
Noslēgti sadarbības līgumi un nodomu protokoli par studentu 
praksēm Liepājas vispārizglītojošās skolās, kā arī sadarbību 
kopumā

ES projektu 
finansējums  4 825€

Projekts apstiprināts uz 2 gadiem - 
2018. un 2019.gads.
2018.gadā izlietots finansējums 
~60% apmērā.

1.1.7.(7.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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 

Notiek regulāra sadarbība ar Kurzemes Biznesa inkubatoru 
(1x ceturksnī). 
Tiek nodrošināta dalība Latvijas Investīciju attīstības 
aģentūras Liepājas biznesa inkubatora konsultatīvajā 
padomē (1x ceturksnī).
Notiek skolēnu mācību uzņēmumu konsultēšana. 
Tiek nodrošināts ap 230 skolēniem atbalsts zinātniski 
pētniecisko darbu izstrādes konsultēšanā un pieejamība 
pētniecības infrastruktūrai skolēniem un Kurzemes reģiona 
skolām. 
Sadarbība ar uzņēmējiem prakses nodrošināšanā. 40 
mācībspēku stažēšanās pasākumos, 27 vieslekciju un 
mācību 12 ekskursiju organizēšana.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
- Darbības tiek veiktas amata 

pienākumu ietvaros.

1.1.7.(8.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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

1) Īstenots 1 STEM studiju programmu modernizācijas 
projekts. 
2) Īstenots 1 Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts.  
3) Tiek īstenots pēcdoktorantūras pētījums “Skaņu 
pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss 
slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes 
uzlabošanu skolēniem”  
4) Vaučeru programmai pieteikums apstiprināts.  
Jauno uzņēmēju pieprasījums nav bijis atbilstošs 
universitātes pētījumu specifikai.

ERAF  133 805€ -

1.1.7.(9.)

Sekmēt kvalitatīvai 
studiju procesa apguvei 
nepieciešamo materiāli 
tehniskās bāzes 
nodrošinājumu

Domes 
priekšsēdētājs 
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.

Īstenots 1 STEM studiju programmu modernizācijas projekts.
Īstenots 1 Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts.
Vaučeru programmai pieteikums apstiprināts.         
Iesniegts un apstiprināts 1 fundamentāli lietišķo pētījumu 
projekts

ERAF

602000
(STEM 

modernizācijas 
projekts)
 970500

(energoefektivitāte
s projekts)

 - 
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

1.1.8.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Liepājas Universitāte  
Apmācības mūžizglītības jomā organizēšana. 
Dalība iepirkumu kursu organizēšanā.

2 iepirkumi Īstenoti 4 iepirkumi, kuros iegūtas tiesības organizēt 
mūžiglītības apmācības kursus. Valsts  112 584€ Pēc faktiskās summas.

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 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde 2018.gadā nav plānotas aktivitātes Nav plānotas aktivitātes Nav notikušas aktivitātes, jo nebija plānotas  - - Plānotā darbība nav aktuāla.

1.1.8.(3.)

Paplašināsim atbalsta 
pasākumus 
pārkvalifikācijas 
iegūšanai strādājošajiem, 
uzlabojot iedzīvotājiem 
nodarbinātības iespējas

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Liepājas Universitāte  
skat. rīcību Nr.1.1.8.(1.)  - 

Aktivitāte tiek īstenota caur mūžiglītības piedāvātajām 
apmācībām.
Mūžizglītības apmācībās iesaistīto personu skaits: 3779 
personas.

 -  200 000€ Pēc faktiskās summas.

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
Notikuši 2 (divi) semināri Latvijas investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) biznesa inkubatorā par minēto tēmu.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
  - Pr_96

2.4.1. sociālā 
uzņēmējdarbī

ba - ESF 
projekts;

2.4.2. sociālo 
uzņēmumu 

skaita 
pieaugums

Pēc konsultācijām ar komersantiem 
ir zināms, ka 2019. gadā tiks 
reģistrēti vismaz 2 komersanti 
sociālo uzņēmumu reģistrā.

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

Atbalstīti 14 projektu konkursi. 
Notiek ESF projekta "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" 
īstenošana. 2018.gadā notikuši šādi pasākumi (148 veselibas 
veicināšanas un 494 fizisko aktivitāšu nodarbības):
- sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākumi 
(Noorganizēti un novadīti 4 publiski pasākumi un 10 
nodarbības senioriem un jauniešiem, 1 informatīvs pielikums 
izdevumā "Katram Liepājniekam; 6 pasākumos darbojusies 
Veselības izziņas telts), 
- garīgo saslimšanu profilakses pasākumi (Noorganizēts 
viens pasākums 4 dienu garumā, notikusi 1 atbalsta grupas 
nodarbība);
- onkoloģisko slimību profilakses pasākumi (Noorganizēts 1 
publiskas pasākums, notikušas 7 atbalsta grupas nodarbības 
un 3 informatīvas nodarbības, 20 nodarbības Liepājas 
izglītības iestāžu 12.klāsu audzēknēm par krūts 
pašizmeklēšanu);
- atkarību mazināšanas pasākumi (Uzsākti smēķēšanas 
mazināšanas pasākumi visās Liepājas skolās 7.klašu vecuma 
grupā, notikušas 5 nodarbības riska grupas jauniešiem, 1 
diskusija Jauniešu mājā),
- veselīga uztura veicināšanas pasākumi (Notikušas 5 
nodarbības skolās 5.-6.klašu audzēkņiem, 6 publiskas 
lekcijas, 3 meistarklases un 2 nodarbības senioriem), 
- seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas 
pasākumi (Notikušas 15 nodarbības 10.klašu audzēkņiem, 7 
lekcijas riska grupas jauniešiem)
- mātes un bērna veselības veicināšanas pasākumi 
(Noorganizēti 4 topošo vecāku nodarbību cikli, kopā 24 
nodarbības; 3 informatīvo nodarbību cikli vecākiem ar 
bērniem, kopā 12 nodarbības, 3 atbalsta nodarbību cikli, kopā 
40 nodarbības). 
 -Notikušas 2 nometnes bērniem ar invaliditāti un 2 nometnes 
riska grupas bērniem, 1 veselības dienas pieaugušajiem ar 
invaliditāti.  Noorganizēts Ģimenes veselības dienas 
pasākums.
- fiziskās aktivitātes veicinoši pasākumi  (4 Liepājas 
mikrorajonos notikušas 60 mikrorajona vingrošanas 
nodarbības, kopā 240 nodarbības; notikušas 50 nodarbības 
pludmalē; 50 pludmales fitnesa nodarbības; 5 nūjošanas 
apguves nodarbību cikli, kopā 15 nodarbības; 36 nodarbības 
jaunajām māmiņām; 25 nodarbības senioriem; 29 nodarbības 
personām ar invaliditāti; 48 nodarbības bērniem. 
Noorganizēts 1 nūjošanas festivāls ).

Pašvaldības 
budžets  6 711€ Pr_173

1.10.2. 
veselīgs 

dzīvesveids - 
projektu 
konkurss

Faktiskā izpildes summa no plānotās 
atšķiras, jo projektu konkursā tika 
apstiprināti projekti par 6711 euro.

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

Notikuši 2 (divi) semināri Liepājas un apkārtējo novadu 
ģimenes ārstiem. 3 (trīs) semināri PII un VII skolu 
pedagogiem un medicīnas māsām. Īstenots 10 (desmit) 
nodarbību cikls PII audzēkņu vecākiem par bērnu mutes 
veselību. Turpinās deleģējuma līguma izpilde par 
tuberkulozes pacientu transporta izdevumu kompensāciju

Pašvaldības 
budžets  6 900€ Norādītas faktiskās izmaksas par 

organizētajiem semināriem.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Sporta 
pārvalde

Sporta pārvalde, sadarbībā ar sporta nevalstiskām 
organizācijām (NVO)  un citiem pasākumu 
organizatoriem, 2018. gadā veido jaunus 
pasākumus, kā arī vairāk strādā pie jau esošo 
pasākumu dalībnieku skaita palielināšanu. 

Nav sniegta informācija

2018.gadā Sporta pārvalde sadarbībā ar nevalstiskām 
organizācijām (NVO) ir nodrošinājusi dažāda veida 84 masu 
sporta pasākumu norisi Liepājā, lai aptveru visas vecuma 
grupas un fiziskās attīstības līmeņus

Pašvaldība  43 179€

Pr_138
Pr_141
Pr_262
Pr_263

Realizēti visi plānotie projekti 
saskaņā ar klubu/biedrību finanšu 
pieprasījumiem, pārējais finansējums 
novirzīts citu sporta projektu 
realizācijai

1.2.1.(4.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Sporta 
pārvalde 2018.gadā nav plānotas aktivitātes. Nav plānotas aktivitātes. Nav notikušas aktivitātes, jo nebija plānotas  - -  - 

1.2.1.(5.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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.

2018.gadā sagatavots iekšējo normatīvo aktu projekts, 
izvirzīti kritēriji, sagatavots projektu konkursa materiāls, ko 
plānots ieviest, uzsākot 2020.gada budžeta projektu.

nav sniegta 
informācija -  - 

1.2.1.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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.

1) Zirgu salā ir izveidota dabas taka 820m garumā;
2) Raiņa parks; Liedaga iela 7 (pie atpūtas laukuma Vaiņodes 
ielas galā);
3) Izstrādāts plāns loku šaušanas aktivitāšu uzsākšanai;
4) Tiek sagatavota tehniskā specifikācija, lai izsludinātu 
iepirkuma procedūru par BMX trases izveidi                                                                              
5) Beberliņos izveidota baskāju taka, realizēta ap 20 dažādi 
pasākumu projekti, sacensības

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 
pilsētas 
attīstības un 
sadarbības 
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.

1. Atjaunoti 3 sporta laukumi un 4 sporta zāles. Liepājas 
Olimpiskā centra (LOC) manēža.
2. Dalība Olimpiskajā dienā, sporta svētku organizēšana 
sagatavošanas grupu bērniem no iestādēm, kurās ir sporta 
skolotāji, sporta svētku organizēšana Ziemeļu priekšpilsētas 
PII audzēkņiem.
3. Sporta dienu norise 17 izglītības iestādēs Liepājā.
4. Divu skolu dalība projektā "Sporto visa klase".
5. Obligātā peldētapmācība 17 Liepājas izglītības iestādēs (2.
klasēs) - organizē Sporta pārvalde.

Pašvaldība, 
valsts  20 290€ Pr_23 Tehniska kļūda nenorādot plānoto 

finansējumu.

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).

1. Īstenotas 45 nodarbības skolās pašvaldības finansēta 
amata pienākumu ietvaros. 
2. Veselīgo skolu pārstāvji piedalījušies Nacionālo veselīgo 
skolu tīklu sanāksmē. 
3. ESF projekta ietvaros skolās notikušas 51 
pasākums/nodarbības seksuālās veselības, onkoloģijas 
profilakses, sirds un asinsvadu slimību profilakses un 
veselīga uztura jomās.

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 projekta ietvaros noslēgti 3 līgumi par atkarību 
mazināšanas pasākumu īstenošanu. Darbības uzsāktas 
2018.gadā, turpināsies 2019.-2020.gadā.

ESF 
finansējums  41 922€ Pr_173

Pr_174

1.10.1. 
veselīgs 

dzīvesveids - 
ESF projekts

Norādītas faktiskās izmaksas par 
noslēgtajiem līgumiem atkarību 
profilakses pasākumu īstenošanai.

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 

2018.gadā nodrošināta iespēja piedalīties 1 nevalstisko 
organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā.  Notikušas 5 
nodarbības skolās 5.-6.klašu audzēkņiem, 6 publiskas 
lekcijas, 3 meistarklases un 2 nodarbības senioriem

ESF 
finansējums  5 414€ Pr_174

1.10.1. 
veselīgs 

dzīvesveids - 
ESF projekts

Norādītas faktiskās izmaksas 
pasākumu īstenošanai.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

2018.g. piesaistīti - 4 speciālisti (traumatologs (2 speciālisti), 
infektologs, rehabilitologs). 
Piešķirtas stipendijas 16 stipendiātiem (3 jauni stipendiāti, 13 
turpina saņemt stipendijas)

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.

1. Piesaistīti 4 ārsti, 2 rezidenti
2. Atbalstīti medicīnas darbinieku iesniegumi kvalifikācijas un 
tālākizglītības nodrošināšanai.

Pašvaldības
Kapitālsabiedrīb

as budžets
 33 366€ Pr_177

Piesaistīto speciālistu skaits, 
atbilstoši faktiskai situācijai. 
Finansējums - faktiskais izlietojums 
2018.gadā no pašvaldības 
finansētas programmas 
"Cilvēkresursu piesaistes programma 
veselības aprūpei Liepājā 2016.
-2020.g." 

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 Vecliepājas primārās veselība aprūpes 
centra un Jaunliepājas primārās veselības 
aprūpes centra vidēja termiņa darbības stratēģijai 
2018.-2020.gadam.  Šobrīd notiek stratēģiju 
izstrāde

Jaunliepājas primārās veselības aprūpes 
centram izstrādāta stratēģija 2018.-2020.
gadam. 

Apstiprināta SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes 
centrs" stratēģija 2018-2020.gadam. 
Turpinās PSIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes 
centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam 
ieviešana.

Kapitālsabiedrīb
as budžets -

Pr_18; 
Pr_20; 
Pr_169

Atbilstoši kapitālsabiedrību 
budžetam.

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 
Vecliepājas primārās veselība aprūpes centra un 
Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centra 
mājas lapās, atbilstoši Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības 
likumam. 
3. Regulāra informācija aktualizēšana pašvaldības 
mājas lapā.

2 semināri Notikuši 2 semināri Liepājas un apkārtējo novadu ģimenes 
ārstiem Pašvaldības   600€  - -

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

1. Aprīkotas darba vietas - 77 ĀB licences, 16 Horizon
2. Ieviesta E-veselības sistēmas normatīvos noteiktā apmērā 
- darba nespējas lapa un e-recepte.

Iestādes 
budžets  3 877€ ĀB licenču noma 10 gab - 6 

mēnešiem no 07.2018.

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

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 Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru (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 

1.1. Uzsākta projekta realizācija (01.02.2018. noslēgts līgums 
par projekta īstenošanu.
1.2. Iegādātas 3 medicīnas tehnoologijas - rentgena iekārta, 
ultrasonogrāfias iekārta, datortomogrāfijas iekārta
2. Ambulatoro talobnu skaits  - 121 834
3.1. Medicīnas pakalpojumu programmas - 37
3.2. Unikālas augsta līmeņa medicīnas pakalpojuma 
programmas - 4 (Invazīvā kardioloģija, mugurkaulu ķirurģija, 
jaundzimušo reanimācija, mikroķirurģija)
4. Vidējais ārstēšanās ilgums (dienās) stacionārā - 6 dienas 

Iestādes 
budžets; valsts; 

ERAF
2 348 009€ Pr_289

1.20.1. 
slimnīcas 

modernizācija, 
ERAF

1.1. Faktiskā summa - faktiski ERAF 
projekta ietvaros apstiprinātie avansa 
un starpposma maksājuma 
pieprsaījumi 2018.gadā, 
4. Ārstēšanās ilgums pieaudzis līdz 6 
dienām. Skaidrojums - ņemot vērā 
pēdējo gadu demogrāfijas 
tendences, pieaug hroniski slimo 
pacientu īpatsvars, kā arī pacientu 
skaits ar sarežģītām un ielaistām 
saslimšanām. Diemžēl šādu pacientu 
kvalitatīva un pilnvērtīga ārstēšana 
nevar tikt nodrošināta īsā termiņā, 
neskatoties uz operatīvu slimības 
diagnostiku un ātru terapijas 
uzsākšanu. Stacionārā tiek ārstēti 
dažāda profila stacionāra pacientu 
un atsevišķu profilu ārstēšanas 
ilgums atšķirās to specifikas dēļ. 
Atsevišķu ārstniecības profilu 
(Aprūpes nodaļas, Rehabilitācijas 
nodaļa un tuberkoluzes profilu) 
pacientu ārstēšanas ilgums tos 
specifikas dēļ ir ievērojami lielāks, 
salīdzinot ar citām stacionāra 
nodaļām, un var ilgt par 12 mēnešus. 
Turklāt šo ārstniecības profilu 
pakalpojumu nodrošināšana ir lielā 
mērā sociāli atbildīgs solis. 
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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 Atjaunots kūrorta statuss daļai Liepājas teritorijas.

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 Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru (CFLA) par projekta 
īstenošanu

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

budžets; valsts; 
ERAF

2 348 009€

1.20.1. 
slimnīcas 

modernizācija, 
ERAF

Faktiskā summa - faktiski ERAF 
projekta ietvaros apstiprinātie avansa 
un starpposma maksājuma 
pieprsaījumi 2018.gadā,

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:
1. ieviest 2 pabalstus pamatvajadzību 
apmierināšanai krīzes un ārkārtas situācijās;
2. turpināt esošā līmenī 9 pabalstu sniegšanu 
īpašās dzīves situācijās (piem. bērna 
piedzimšana, skolas uzsākšana);
3. turpināt sniegt atbalstu bāreņiem pēc 
pilngadības sasniegšanas un ieviest 4 jaunus 
pabalstus audžuģimenēm;
4. izstrādāt saistošo noteikumu projektu par 
pabalstu uzsākot pirmskolas izglītības iestādes 
apmeklēšanu.

Ieviesti 6 jauni pabalsti;
Turpina 9 pabalstu sniegšanu;
1 izstrādāti saistošie noteikumi.

1. Ieviesti 2 jauni pabalsti (1. Pabalsts krīzes situācijā, 2. 
Materiālā palīdzība atsevišķā situācijā)
2. Turpinās 9 pabalstu sniegšana.(1. bērna piedzimšanas 
pabalsts, 2. pabalsts pirmklasniekam, 3. pabalsts skolas 
piederumu iegādei akcijā "Skolas soma", 4. pabalsts Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienā, 5. Ziemassvētku pabalsts, 
6.pabalsts 100 vai vairāk gadu jubilejā, 7. 
3. Ieviesti 4 jauni pabalsti (Bāreņiem turpinām norošināt šādu 
pabalstu izmaksu: 1.vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai; 2.vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei; 3.pabalstu ikmēneša izdevumiem 
bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē; 4.
vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei.) (Un ieviesti 4 
jauni pabalsti audžuģimenēm - 1. pabalsts sadzīves apstākļu 
uzlabošanai; 2. pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu; 3. pabalsts bērna veselības 
uzlabošanai; 4. pabalsts individuālo mācību piederumu 
iegādei.)
4. Nav izstrādāts.

Sociālais 
dienests
Valsts

ES fondi

2 115 594€ Pr_121

1.6.1. 
piedzimšanas 

pabalsts;
1.7.1. atbalsts 

b/d;
1.7.2. atbalsts 

1.klasei;
1.17.1. 
atbalsts 

audžuģimenē
m

* Samazinājies pabalstu saņēmēju 
skaits.

4. Lēmums par  jaunu saistošo 
noteikumu izstrādi nav pieņemts, 
tādēļ noteikumi nav izstrādāti.

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:
1. turpināt nodrošinātos pakalpojumus 
pašvaldības institūcijās, ieviests jaunas aktivitātes 
Karostas pensionāru dienas centrā;
2. paplašināt pašvaldības pirkto pakalpojumu 
klāstu (tajā skaitā no NVO), sagatavojot 
grozījumus saistošos noteikumos par sociālo 
pakalpojumu piešķiršanu;
3. nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanās pasākumus, ieviešot jaunu pabalstu 
par vides pieejamību nodrošināšanu (nometnes, 
atbalsta grupas, pasākumi invalīdiem);
4. 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.

1. Ieviestas 2 jaunas aktivitātes Karostas pensionāru dienas 
centrā - līnijdejas un vingrošana senioriem);
2. Paplašināts pirkto sociālo pakalpojumu klāsts (izstrādāti un 
virzīti domes sēdē apstiprināšanai 2 saistošo noteikumu 
grozījumi) - samazināta īslaicīgās sociālās aprūpes 
pakalpojuma ārstniecības iestādē saņemšanas maksa kopā 
dzīvojošiem pensionāriem, atcelts pienākums vecākiem, kuru 
bērns ir saņēmis Atbalsta grupas pakalpojumu, maksāt par šo 
pakalpojumu, paaugstināts ienākumu līmenis aprūpes mājās 
pakalpojuma saņemšanai līdz 370 euro; paplašināts portidžas 
mācībsistēmas pakalpojuma saņēmēju loks (var saņemt 
bērns, kuram diagnosticēta bērnu cerebrālā trieka, vai vidēji 
smagas pakāpes garīgās attīstības atpalicība un ir izsniegts 
atzinums īpašas kopšanas nepieciešamībai); palielināta 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izdevumu summa 
bērnam ar invaliditāti līdz 300 euro un palielināts ienākumu 
līmenis pakalpojuma saņemšanai līdz 500 euro uz personu 
ģimenē; paplašināts ģimenes asistenta pakalpojuma 
saņēmēju loks, paredzot tiesības saņemt pakalpojumu 
ģimenei, kurā vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības 
tiesības, un bāriņtiesa ir devusi atļauju bērnam uzturēties 
ģimenē, kā arī noteikt visiem pakalpojuma saņēmējiem 
vienādu pakalpojuma saņemšanas laiku - līdz 15 stundām 
nedēļā; paplašināts sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 
dzīvesvietā (psihologa konsultācijas) saņēmēju loks, nosakot, 
ka pakalpojumu var saņemt bērns no ģimenes, kurā pastāv 
riski bērna drošībai un attīstībai. 
3. Ieviests 1 jauns pabalsts, izstrādājot saistošos noteikumus 
- Pabalsts mājokļa ārējās vides pieāgošana personai, kura 
pārvietojas riteņkrēslā.
4. Dalība projekts - "Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās" divās aktivitātēs - supervīzijas sociālajiem 
darbiniekiem un metodiku aprobēšana.

Sociālo pakalpojumu realizēšana tiek realizēta sadarbībā ar 
Bāriņtiesu, izglītības iestādēm, pašvaldības un valsts policiju, 
NVU un sadarbības partneriem.

Sociālais 
dienests Valsts 

ES fondi
3 190 948€ Pr_269

Pr_114

Kollonā "Plānotā summa (eiro)" 
sākotnēji netika iekļauts finansējums, 
kas nepieciešams, lai turpinātu 
nodrošinātos pakalpojumus 
pašvaldības institūcijās (~2 200 000 
eiro).
Projektā "Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās" bija plānota 
summa 200 000 eur periodam no 
2016. - 2022.gadam. 2018.gadā - 
3080 eur.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
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Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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
Tika paaugstināts finansējums par ēdināšanu PII (no 
01.08.2018.g. par 0.58 EUR) , finansējuma palielinājumu 
sedz Pašvaldība un vecāki.

pašvaldība,
valsts  82 200€

Faktiskā izpilde no plānotā 
finansējuma atšķiras, jo Domes 
lēmums stājās spēkā no 2018.gada 
1.augusta. (Plānots tika no 2018.
gada 1.janvāra).
Papildus norādām, ka skolēniem no 
1.-4.klasei ēdināšanas izmaksas 
sedz valsts, kura arī plānoja 
palielināt finansējumu1 ēdienreizei, 
taču līdzekļu trūkuma dēļ, tas netika 
īstenots. 

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.

2018.gadā jauno atvieglojumu saņēmēju skaits ir:   
1) 
   a)polistiski represētās personas - 1232 biļetes; 
   b)Černobiļas atomelektrotacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
rezultātā cietušajām personām - 287 biļetes.      
2) bāreņiem un bez vecāku gādības paliekušie bērni, kuri ir 
ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes 
beigšanās līdz 24 gadu vecumam, ja viņi nepārtraukti klātienē 
turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko 
izglītību un sekmīgi apgūst mācību procesu 615 izsniegtas 
biļetes.

Aģentūras 
budžets  81 092€

1.14.1. 
braukšanas 

maksas 
atvieglojumi

Tika veikti grozījumi budžetā. 
Summa tika palielināta līdz 799 962 
EUR.

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

1. Veikta 1 datu analīze (par termina daudzbērnu ģimenes 
lietošanu pašvaldības saistošajos noteikumos)
2. Veikta 1 iedzīvotāju aptauja - Sociālā dienesta mājas lapā. 
Mājas lapa slēgta integrējot to portālā www.liepaja.lv
3. Dalība LM organizētajos pētījumos sniedzot nepieciešamo 
informāciju un iesaistots dienesta speciālistus pēc LM 
aicinājuma.
4. Uzsākta 50 Liepājas bērnu ar FT izvērtēšana, turpināsies 
arī 2019.gadā, kad tiks pilnībā pabeigta.

Sociālais 
dienests,

Pašvaldība,
Valsts,

ES fondi

 32 482€

1.17.2. 
infrastruktūra 

GRT un 
bāreņiem;

Projekta finansējums kollonā 
"Plānotā summa (eiro)"  norādīts par 
visu projektu. 

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

1. 52 konsultācijas bērniem vienā mēnesī, 4 konsultācijas 
pieaugušajiem vienā mēnesī                                                                                                       
2. 22 audžuģimenes informētas par pieejamiem 
pakalpojumiem                                                              3. 
Bāriņtiesa veikusi 22 audžuģimeņu uzraudzību                                                                        
4. Droša un ģimeniska vide nodrošināta 53  bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem

Amatu 
pienākumu 

ietvaros
 - Pr_114

 1. Konsultācijas bērniem un 
pieaugušajiem tika nodrošinātas pēc 
nepieciešamības, izvērtējot 
individuālās vajadzības un ņemot 
vērā personu motivāciju.                                                                                                                                                                                                                
4. Bez vecāku gādības esošo bērnu 
nodrošināšana ar ārpusģimenes 
aprūpi ģimeniskā vidē ir prioritāte. 
Ģimeniska vide nodrošināta 
vairākiem bērniem, kuri atradās 
institucionālā aprūpē, kā arī tiem, 
kuri pirmreizēji šķirti no vecākiem.

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 nevalstiskām organizācijām (NVO) - Martas 
projekts "Sievietes un bērni - pasargāti savā 
pilsētā"

3 pakalpojumi

2 pakalpojumu sniegšana

1 projekts

1. 3 pakalpojumu sniegšana (psihologa konsultācijas, sociālā 
darbinieka konsultācijas, jurista konsultācijas)
2. 2 pakalpojumu sniegšana (psihologa konsultācijas, grupu 
nodarbības)
3. Notiek atbalsta grupas personām ar onkoloģisku 
saslimšanu, APC vismaz 4 veidu atkarību atbalsta grupas.
4.1 projekta realizācija

Sociālais 
dienests;

Pašvaldība;
Valsts;

ES fondi

 59 120€
Pr_270
Pr_119
Pr_270

Agrīnās intervences pakalpojuma 
saistošie noteikumi pieņemti 2018.
gada nogalē un pakalpojuma 
nodrošināšana  uzsākta 2019.gadā.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

Atbilstoši 2017.gada 14.septembrī apstiprinātajam 
Audžuģimeņu atbalsta plānam 2018.-2019.gadam, Sociālo 
pakalpojumu agentūra nodrošinājusi sekojošus 
pakalpojumus: 
1. Individuālas psihologa,psihoterapeita konsultācijas 
audžuvecākiem; 
2. Individālas konsultācijas pie speciālistiem (smilšu terapija, 
psihologs, psiholoģiskā izpēte u.tml.) bērnam, kurš ievietots 
audžuģimenē; 
3. Atbalsta grupas audžuģimenēm; 
4. Profesionālā asistēšana laikā, kad bērns tiekas ar 
bioloģisko ģimeni neitrālā telpā/drošā vidē.                          

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 nevalstiskās organizācijas (NVO);

6 esošie pakalpojumi, 
5 jauni sociālie pakalpojumi.

1. Turpinās sadarbība ar nevalstiskā, organizācijām (NVO) 2 
projektu realizācijā, tiek plānoti jauni projekti kopā ar NVO.
2. Vismaz 10 nevalstisko organizāciju (NVO)  tiek atbalstītas - 
Valmieras SOS ciemats, Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu 
aģentūra", Biedrība "Liepājas diakonijas centrs", Biedrība 
"Liepājas Neredzīgo biedrība", Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo 
savienība" Liepājas nodaļa, Biedrība "Cerību spārni", 
Biedrība "Cerība ticība mīlestība", "Latvijas kaulu locītavu un 
saistaudu slimnieku biedrība" Liepājas nodaļa, Biedrība 
"House of Hope", "Liepājas diabētu biedrība" u.c.
3. Tiek pirkti jauni un esošie sociālie pakalpojumi no NVO:
- Esošie pakalpojumi - Ģimenes asistenta pakalpojums, 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam ar invaliditāti, 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums lauku vidē, Ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
bērniem, Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar 
invaliditāti un viņu vecākiem, deinstucionalizācijas (DI) 
ietvaros sniegtie sabiedrībā balstīties sociālie pakalpojumi.
- Jauni pakalpojumi - Sociālā atbalsta programma 
audžuģimenei kas ietver - individuālas psihologa vai 
psihoterapeita konsultācijas audžuģimenei, individuālas 
konsultācijas pie speciālistiem audžuģimenē ievietotam 
bērnam, speciālista asistēšana audžuģimenē ievietota bērna 
un bioloģiskā vecāka tikšanās laikā, atbalsta grupa 
audžuģimenēm.)

Pašvaldība;
Valsts; ES fondi  212 226€

1. Abi nevalstisko organizāciju (NVO) 
projekti turpinās arī 2019.gadā.
Sievietes un bērni - 1 092 eur
3 darbība - 211 134 eur

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

Atbalstīti 5 projektu pieteikumi - biedrība "Liepājas Diakonijas 
centrs", Liepājas Neredzīgo biedrība, nodibinājums "Fonds 
"AGAPE"", biedrība "Dižvanagi", biedrība "Karostas Kids".

Pašvaldība  80 000€

2.5.2. sociālās 
jomas NVO 

projektu 
konkurss

Īstenots pēc plāna

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

1.Audžuģimenēs ievietoti 25 bērni, aizbildnis iecelts 27.
bērniem.                                                               2. vecumā 
līdz 3 gadiem visiem bez vecāku gādības esošiem bērniem 
nodrošināta ģimeniska vide, savukārt pārējiem 
institucionājajā aprūpē esošajiem bērniem reizi 6 mēnešos 
izvērtēta iespēja tikt nodrošinātiem ar ārpusģimenes aprūpi 
ģimeniskā vidē.                           3. Viesģimenes statuss 
piešķirts 4 ģimenēm, līdz ar to kopumā ir 16 viesģimenes.                                                                                                
4. Audžuģimenes 22, aizbildņi 128.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 - 

 4.Ņemot vērā, ka 2018.gadā bija 
plānots izveidot audžuģimeņu 
atbalsta centrus, tika plānots, ka 
audžuģimeņu skaita pieaugums būs 
straujāks. Tā kā atbalsta centri savu 
darbību uzsāka gada otrajā pusē, tad 
iecerētais mērķis netika sasniegts. 

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 
deinstucionalizācijas (DI) projekta objektiem, 
projekta mērķagrupām, sabiedrībā balstītiem 
pakalpojumiem. Izsludināt tehniskās 
dokumentācijas izstrādi.

1 plāns

Tehniskā dokumentācija 4 objektiem.

Izstrādāts 1 plāns.
Tiek veikta pilngadību sasniegušo bāreņu uzraudzība.
Uzlaboti asistentu/mentoru pakalpojumi.
Tiek realizēts Audžu ģimeņu atbalsta plāns.

Pašvaldība; 
Valsts; ES fondi

1) 101 961

2)Sociālā dienesta 
darba algu ietvaros

3) 945 294 

4) 217 107

Pr_119
Pr_121
Pr_112

1.17.1. 
atbalsts 

audžuģim.;
1.17.2. 

infrastruktūra 
GRT un 
bāreņiem

Projekts 'Kurzeme visiem" tiek 
realizēts no 2016.-2023.gadam.
Tehniskā dokumentācija plānotajiem 
objektiem nav izstrtādāta, jo pārcēlās 
deinstucionalizācijas (DI) plāna 
izstrādes termiņš. Tehniskās 
dokumentācijas izstrāde uzsākta 
2018.gada beigās un turpināsies 
2019.gadā.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

1. Bāriņtiesas loceklis -1                                                                              
2. 9 bāriņtiesā strādājošie speciālisti piedalījušies 
profesionālās pilnveides kursos                                                                                                        
3. 11 speciālistiem nodrošinātas 7 supervīzijas

Bāriņtiesas 
budžets  3 260€

Vakantajā bāriņtiesas locekļa amata 
vietā tika ievēlēts speciālists, kurš 
apguvis profesionālās pilnveides 
izglītības programmu "Bāriņtiesas 
vadība un organizācija". Ņemot vērā 
minēto, nebija nepieciešams nosūtīt 
jaunievēlēto bāriņtiesas locekli apgūt 
izglītības pilnveides programmu, kā 
tas noteikts Bāriņtiesu likuma 10.
panta piektajā daļā. 

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

Projekta ietvaros realizētas 2 supervīziju grupas.
Visi Sociālā dienesta sociālie darbinieki pilnveidojuši 
zināšanas un cēluši savu kvalifikāciju - 79

Pašvaldība;
ES fondi  8 963€ Pr_114

Plānotā summā 200 000 eur norādīti 
kā plānotie projekta līdzekļi periodā 
no 2016.-2022. gadam.

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 
Izpilddirektors

Bāriņtiesa Transportlīdzekļa nomaiņa Bāriņtiesas darba 
nodrošināšanai 1 transportlīdzeklis Iegādāts viens transportlīdzeklis Pašvaldība  40 404€ Summa pēc faktiskās izpildes.

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 
Izpilddirektors

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

1. Daļēji veikti uzlabojumi 8 Sociālā dienesta institūcijās 
(Nakts patversme, Veco ļaužu dzīvojamā māja, Sociālās 
dzīvojamās mājas Flotes ielā 14, Viršu ielā 9/11, Bērnunams, 
APC, Dienas centrs personām ar garīgās attīstības 
traucējumiem, Sociālā dienesta ēka)
2. Iegādāts viens transporta līdzeklis.
3. Nodrošinātā pašvaldības administrācijas izdoto normatīvo 
aktu ieviešana attiecībā uz datu aizsardzību, ar rīkojumu 
nozīmēts datu aizsardzības koordinātors, inventāra 
pielāgošana atbilstošai dokumentu glabāšanai.

Pašvaldība  197 365€ Pr_286 un 
Pr_287

Nav veikti plānotie uzlabojumi Veco 
ļaužu dzīvojamā mājā (Investīciju 
plāna projekts Nr. Pr_287) un 
atsevišķi remontdarbi daļēji pārnesti 
uz 2019.gadu.

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 un DARI!". Projektā 
iesaistīti 55 jaunieši. Veicamās darbības: 
1. Jauniešu profilēšana.
2. Individuālā rīcības programmas izstrādāšana.
3. Individuālās rīcības programmas īstenošana. 

166 jaunieši

100 jaunieši
Projekta īstenošanas laikā nodrošina līdz 10 programmu 
vadītāju un līdz 35 mērķa grupas jauniešu mentoru iesaisti. 
Projektā tika iesaistīti 100 mērķgrupas jaunieši. No 100 
iesaistītajiem jauniešiem, kuriem pabeigtas programmas, 
sasniegto rezultātu sadalījums ir sekojošs:
1. Iestājās darbā - 22 jaunieši jeb 22 %,
2. Atsāka mācības - 19 jaunieši jeb 19 %,
3.Iesaistījās nevalstisko organizāciju (NVO) / jauniešu centru 
darbībā - 24 jaunieši jeb 24 %,
4. Iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 
piedāvājumā un ieguva bezdarbnieka statusu - 11 jaunieši jeb 
11 %,
5. Ieguva pašnodarbinātā statusu – 3 jaunieši jeb 3 %,
6. Bez formālā rezultāta (aizbraukuši uz ārzemēm, 
invaliditāte, ilgstošas atkarības u.c.) - 21 jaunieši jeb 21 %.

ESF 107478,35 Pr_25 Izmaksas par 2018.gadu.

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

1. Nodrošināta 631 bezdarbnieku iesaiste algotos pagaidu 
sabiedriskajos darbos.
2. Dota iespēja iegūt vai uzturēt darba iemaņas 631 
bezdarbniekam caur apgotiem pagaidu sabiedriskajiem 
darbiem Liepājas pilsētā.

Valsts  253 240€ Pr_92
2.8.2. 

bezdarba % 
līmenis

NVA samazināja plānoto 
bezdarbnieku skaitu algotos pagaidu 
sabiedriskajos darbos. 

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 garīga 
rakstura traucējumiem (GRT).

Projekts sagatavots un iesniegts vērtēšanai līdz 2019.gada 
25.martam. Tiks Izsludināti projektēšanas darbi - 
specializētās darbnīcas izveidei personām ar garīga rakstura 
traucējumiem (GRT) (20 personām) T.Breikša ielā 16/20, 
Liepājā, kur tiks pārbūvēta sētā esošā garāža.

Pašvaldība; 
ERAF  - 

Projekta īstenošanas laiks tika 
pagarināts līdz 2020.gada 31.
oktobrim. Projekta  pieteikumā 
finansējuma saņemšanai, 
specializēto darbnīcu pārbūvei 
paredzēts 144 tk. EUR. Faktiskā 
summa tiks precizēta pēc tehniskās 
dokumentācijas izstrādes un 
parbūves darbu veikšanas.

1.3.1.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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.

17 vispārizglītojošās izglītības iestādes un 19 pirmsskolas 
izglītības iestādes nodrošina interešu izglītības pieejamību 
bērniem un skolēniem.

“Liepājas bērnu un jauniešu centrs” īstenoja 135 interešu 
izglītības programmas. Interešu izglītībā iesaistīti 3 269 bērni 
un jaunieši.

Pašvaldība, 
valsts - Pr_33

*Interešu izglītības piedāvājums 
skolā tiek finansēts no 
mērķdotācijām un ESF projektu 
līdzekļiem pedagogu atalgojumam. 
Nav iespējams nodalīt faktisko 
summu. Tāpat ir noteikta vecāku 
maksa par attiecīgo interešu 
izglītības pulciņu.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

1.3.1.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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.

1. Ik dienas ZINOO centrā bērniem notiek nodarbības STEM 
jomas priekšmetos, kopā 2018.gadā (kopš 2018.gada 10.
septembra) notikušas 54 nodarbības.
2. Liepājas izglītības iestāžu skolēniem tika sniegta iespēja 
apmeklēt ZINOO centru atvērto durvju dienās (gūstot 
priekšstatu par fizikas un ķīmijas principiem), un šo iespēju 
izmantoja - 1687 skolēnu.
3. Tika organizētas meistarklases STEM jomas priekšmetos 
un šīs meistarklases apmeklēja 700 Liepājas skolu skolēni, 
kopā 26 meistarklases.
4. Nometni rudens skolēnu brīvlaikā apmeklēja 36 skolēni.

Pašvaldība, 
ESF  35 000€

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 
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.

Bērnu-jauniešu interešu izglītības programmu realizācijai 
2018.gadā piešķirts un izlietots finansējums 31 930 eur, 
programmā iesaistīti 634 Liepājā deklarēti sportisti.

Pašvaldība  31 930€  -  - Summa pēc faktiskās izpildes.

1.3.2.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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

1.Lieldienas
2.Liepājas Kultūras balva
3.Goda un gada liepājnieks
4.4. maijs
5.Mātes diena
6.14. jūnija deportāciju piemiņas pasākums
7.Līgo svētki
8.Muzeju nakts
9.Kurzemes dejas svētki
10.Līvas ciema svētki
11.Jūras svētki
12.Bērnu rīti Jūrmalas parkā (12 pasākumi)
13.Starptautiskā ielu teātra mākslinieku programma
14.LV100 – Latvijas Goda aplis
15.LV100 – Latvijas valsts simtgades zaļumballe
16.Jāņa Čakstes laukuma koncerts 1
17.Jāņa Čakstes laukuma koncerts 2
18.Jāņa Čakstes laukuma koncerts 3
19.Senā uguns nakts
20.Ērģeļmūzikas festivāls
21.Egona Līva piemiņas balvas “Krasta ļaudis” ceremonija
22.Dzejas dienas
23.Nacionālpatriotisko un citu NVO draudzības pasākums 
“Vienoti Latvijai”
24.LV100 – Somu jēgeri Latvijā
25.LV100 – Jauniešu lielkoncerts Liepāja izaicina
26.LV100 – Brīvības ielas stāsts
27.LV100 – Latvijas pagaidu valdības seši mēneši Liepājā
28.Lāčplēša diena 11. novembris
29.LR proklamēšanas gadadiena 18. novembris
30.Egles iedegšana
31.Adventes pasākums
32.Ziemassvētki
33.Tradicionālais vecgada koncerts baznīcā
34.Jaunā gada sagaidīšana

Pašvaldība,
Kultūras 

ministrijas 
deleģētais 
Valsts 100-

gades svinību 
finansējums

 661 840€

Pr_53
Pr_55
Pr_59
Pr_52

Papildus piešķirts pašvaldības un 
valsts finansējums; Šis Rīcības 1. 
Darbība atbilst Liepājas Tautas 
mākslas un kultūras centra 
uzdevumiem.

1.3.2.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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 Liepājas Latviešu biedrības namā telpas nodrošinātas 18 
amatiermāklas kolektīviem (no 25)

SIA "Liepājas 
Latviešu 

biedrības nams" 
budžets

 13 409€

"Liepājas Tautas mākslas un kultūras 
centrs" amatierkolektīvu nodarbību 
nodrošināšana arī Liepājas 
Universitātes, SIA Renta Baltic, 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas, 
Liepājas NĪP telpās (7 kolektīvi). Gan 
SIA "LLBN", gan citviet - finansu 
avots ir pašvaldības iestādes 
budžeta līdzekļi
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
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Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

1.3.2.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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

ATBALSTĪTI 18 PROJEKTI
1.        Biedrība "Liepājas radošo industriju klasteris" - “Starptautiskas 
rezidences "Creative Freespace. Liepaja context" īstenošana”
2.        Melngaiļskolas atbalsta biedrība - “Jam Session džeza mūzikas 
vakari”
3.        Melngaiļskolas atbalsta biedrība - “Starptautiskas meistarklases 
mūzikā”
4.        Biedrība Jaunās mūzikas festivāls ARĒNA - “Festivāla Arēna koncerti 
Liepājā”
5.        Karostas glābšanas biedrība - “Radošā nometne fotogrāfiem “Karosta 
– foto osta 2018” un brīvdabas foto izstāde”
6.        IK LABS CILVĒKS - “Izstādes War-Games realizācija”
7.        Melngaiļskolas atbalsta biedrība - “Liepaja Lake Music koncertu 
realizācija”
8.        Biedrība "Rīgas fotogrāfijas biennāle" - Marīe Šēvoldas 
personālsizstāde ‘‘Sajust tēva miegu"
9.        LAFA biedrība - „Tradīcijas – mūsu mantojums”, sešu gadskārtu 
svētku realizācija”
10.        I/K Liepājas Baleta un Deju studija - “Liepājas Baleta un deju studijas 
15 gadu jubilejas koncerts”
11.        Nepieradinātās mūzikas un mākslas biedrība Skaņu mežs - “Skaņu 
meža jaundarbi Latvijas valsts simtgadei – Liepājas versija”
12.        SIA "Kurzemes Vārds" - “Andžila Remesa grāmatas "Liepājas 
rūdījums" izdošana”
13.        Austras biedrība - “Nodrošināt kvalitatīvu kultūras pasākumu 
programmu "Austras istabā"”
14.        SIA "TV Kurzeme" - “30 TV sižetu cikls "Tā tolaik dzīvojām"”
15.        Biedrība „Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs” - “Zelta 
Griezums 2018”
16.        Fonds INITIUM - “Mūzikls "Brīnumputns" Liepājā”
17.        Biedrība "Radi Vidi Pats" - “Alternatīvs velokustības un kultūras 
pasākums "Nakts Kino Rats"”
18.        Biedrība ''Mākslas Pasāža RADI'' - “Bērnu un jauniešu plenērs – 6 
dienu radošās darbnīcas pilsētvidē”

8 VEICINĀŠANAS BALVAS:
1.        Egona Līva balva “Krasta ļaudis” prozas darbiem
2.        Egona Līva balva jauniešu darbiem
3.        Goda un gada liepājnieks
4.        Liepājas Kultūras balva
5.        Balva teātra mākslā – skatītāju balsojums
6.        Voldemāra Caunes balva bibliotekāriem
7.        Kultūras pārvaldes balva glezniecības plenērā “Liepājas Marīna”
8.        Vizuālās mākslas Rudens kopizstādes balva

Pašvaldība  106 284€
Pr_56
Pr_57
Pr_58

Tehniski precizēta summa

1.3.2.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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

Norisinājušies 267 pasākumi un 2 662 regulārās nodarbības. 
Pašu organizētie pasākumi ir 46:
6 ziedu izstādes, 1 dzīvnieku izstāde, 7 koncertprogrammas, 
14 mākslas izstādes, 18 filmas

SIA "Liepājas 
Latviešu 

biedrības nams" 
budžets, 

ieņēmumi no 
ieejas biļešu 
tirdzniecības, 
ieņēmumi no 

kultūras 
projektu 

konkursiem

 29 765€

Sakarā ar Valsts simtgades 
svētkiem, palielinājās izdevumi filmu 
demonstresanai, Valsts svētku ballei 
un mākslas un vēsturisko izstāžu 
organizēšanai.

1.3.2.(3.)

Paplašināt kultūrizglītības 
pakalpojumu 
piedāvājumu un 
pieejamību pamata un 
vidējās izglītības 
skolēniem  

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Mācību saturā tiek izmantots visas iespējas, ko 
piedāvā Liepājas kultūrvide - teātris, Liepājas 
Olimpiskais centrs, 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.

17 izglītības iestādēs un 19 pirmsskolas izglītības iestādēs 
tiek nodrošināta Liepājas kultūrvides un sporta iespēju 
izmantošana.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 - 

Izmaksas atbilstoši Liepājas pilsētas 
sabiedriskā transporta abonementa 
biļešu cenām

1.3.2.(3.)

Paplašināt kultūrizglītības 
pakalpojumu 
piedāvājumu un 
pieejamību pamata un 
vidējās izglītības 
skolēniem  

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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

Tērpi 4 koru kolektīviem; 5 deju kolektīviem, 2 ansambļiem. 
Gatavojoties 2018.gada svētkiem, laikā no 2016.-2018.
gadam papildināti  tērpu komplekti un iegādāti aksesuāri 
koriem "Līva", "Lauma", "Laiks", "INTIS", deju kolektīviem 
"Vaduguns", "Sidrabvilnis", TDA "Rucavietis", "Krustiņi", 
"Kvēle", skatuves tērpi un aksesuāri tautas dziesmu 
ansamblim "Voļņica", vokālajiem ansambļiem "Šokolāde"un 
"Pērlītes".

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 
piedalījās 34 kolektīvi jeb 863 dalībnieki

Pašvaldība

2017.gadā - 27848 
eiro ; 

2018.gadā - 57405 
eiro

Pr_53
Pr_55 Piešķirts papildus finansējums

1.3.2.(3.)

Paplašināt kultūrizglītības 
pakalpojumu 
piedāvājumu un 
pieejamību pamata un 
vidējās izglītības 
skolēniem  

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Liepājas 
teātris" Iestudēt bērnu un jauniešu izrādes 1 bērnu izrāde bērniem un jauniešiem 

"Smaragda pils@ta.Enter"
Iestudēta 1 izrāde bērniem un jauniešiem "Smaragda 
pils@ta. Enter" Pašvaldība  29 725€

Finansējums tika plānots trīs gadu 
griezumā, bet, katru gadu atjaunojot 
un aktualizējot nepieciešamā 
finansējuma apjomu, izmaksas 
bijušas mazākas nekā plānots.

1.3.2.(3.)

Paplašināt kultūrizglītības 
pakalpojumu 
piedāvājumu un 
pieejamību pamata un 
vidējās izglītības 
skolēniem  

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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

Kopš sezonas sākuma (2018.gada septembra) ir notikušas 
vairāk kā 10 tikšanās ar skolēniem izglītības iestādēs, teātris 
aktīvi iesaistās Karjeras dienās, kā arī piedalās Ēnu dienā. 
Teātra ekskursijas apmeklējuši 1449 skolēni

Pašvaldība Amatu pienākuma 
ietvaros  - 
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

1.3.2.(3.)

Paplašināt kultūrizglītības 
pakalpojumu 
piedāvājumu un 
pieejamību pamata un 
vidējās izglītības 
skolēniem  

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Liepājas 
teātris"

Organizēt diskusijas/ tikšanās pēc izrādēm 
jaunajai paaudzei - potenciālajam teātra 
skatītājam

Vismaz 4 diskusijas

1 diskusija par izrādi "Liepāja - Latvijas galvaspilsēta" kopā ar 
izrādes veidotāju komandu
1 diskusija kopā ar aktieri Egonu Dombrovski Liepājas 1.
ģimnāzijā par izrādes tapšanu
1 diskusija Latvijas Radio raidījumā "Šņorbēniņi" par izrāžu 
veidošanu jauniešiem
1 diskusija ar Rīgas skolēniem Rīgas 3.vidusskolā par bērnu 
izrāžu tapšanu Starptautiskas pro
grammas ietvaros

Pašvaldība Amatu pienākuma 
ietvaros  - 

1.3.2.(4.)

Atbalstīt mazākumtautību 
kultūras tradīciju 
saglabāšanu un veicināt 
starpkultūru pasākumu 
norisi

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Kultūras 
pārvalde

Nodrošināt mazākumtautību kultūras programmu 
vasaras sezonai teritorijā pie Gulbju dīķa. 11 pasākumi

2. jūnijs – Ukraiņu kopiena “Svitanok”
9. jūnijs – Multinacionālais kultūras centrs “Unisons” - 2 
koncerti
16. jūnijs – Normunds Kapričs
30. jūnijs – Krievu biedrība “Posoloņ”, ansamblis “Ļubava”
7. jūlijs – Baltkrievu kopiena “Mara”
21. jūlijs – Vācu biedrības ansamblis ”Zusammensein”
28. jūlijs – Kultūrizglītības biedrība “Slavjaņe”
11. augusts – Liepājas poļu biedrība “Vanda”, ansamblis 
“Burtsztynki”
18. augusts – Liepājas lietuviešu biedrība “Rūta”, ansamblis 
“Senoliai”
25. augusts – Vācu kultūras centrs, ansamblis “Saule”

Pašvaldība  2 719€ Summa pēc faktiskās izpildes.

1.3.2.(4.)

Atbalstīt mazākumtautību 
kultūras tradīciju 
saglabāšanu un veicināt 
starpkultūru pasākumu 
norisi

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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.

Tehnisku iemeslu dēļ titru nodrošināšana 2018.gadā nebija 
iespējama. Pašvaldība  - Titri tiks nodrošināti izrādēm113.

sezonā (2020.gada pavasarī)

1.3.2.(5.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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.

Veikta inventarizācija ikdienas darba ietvaros visās 
bibliotēkas filiālēs
Bibliotēkās pakalpojumus izmantoja 20,6% iedzīvotāji.
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēkā (LCZB) un filiālēs 
noticis 291 pasāums (tikšanās ar autoriem, grāmatu 
atvēršana, literāri un muzikāli pasākumi, izstādes). 
Organizētas 282 tematiskās literatūras izstādes.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
-  - 

1.3.2.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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

1. Grāmata ir nodota tipogrāfijā un tiks plānots grāmatas 
atvēršanas pasākums.
2. Tehniski uzlabotas ērģeles (tā ir ikgadējā apkope). 
3. Novadītas 202 nodarbības un tās apmeklējuši 4589 
klausītāju

Pašvaldība  54 898€
Pr_51
Pr_54

Pr_218

Finansējums pie izpildes lielāks, jo 
finansējums grāmatai tika pārcelts 
viena gada ietvaros

1.3.2.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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

3 izstādes:

1.Agra Dzelmes fotoizstāde "Trauksmainais cerību un 
neziņas laiks" 
2.Izstāde "Stāstu sega", veltīta Latvijas Simtgadei
3.Dainas Dagnijas mākslas darbu izstāde

SIA "Liepājas 
Latviešu 

biedrības nams" 
budžets

 2 833€
Izdevumi palielinājās sakarā ar 
transporta pakalpojumiem un tā 
biežāku izmantošanu nekā plānots.

1.3.2.(7.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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

1. Ekspozīcija "Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā" 
atklāšanas pasākums 2018. gada 2. novembrī piedaloties 
Ministru kabinetam, Francijas, Anglijas un ASV vēstniecību 
pārstāvjiem. 
2. Rakstu krājumu neizdeva, jo nepiešķīra finansējumu 
ikgadējā budžeta ietvaros.                
3. E. Dajevska veltītā rakstu krājuma izdošana (4500 eiro) 
500eksemplāri, 1 izdevums un papildus ekspozīcijai 5000Eur 
Kavaliera ordeņa stendam

Pašvaldība  45 639€

Pr_61; 
Pr_63; 

Pr_245; 
Pr_67; 
Pr_68; 
Pr_73; 
Pr_74; 
Pr_75

Izdevumi samazinājās, jo Liepājas 
muzeja krājumam " Liepāja 
neatkarības kara laikā" netika 
piešķirts finansējums
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

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

Atbalstīti 8 profesionālās mākslas pasākumi un noorganizētas 
3 izstādes. 
Liepājas muzeja un Aleksandra Vasiljeva koizstāde "Art 
Deko" Liepājas muzejā, Dienvdkurzemes izstāde Minskā, 
Kazahstānas mākslinieces Leylas Mahatas izstāde Liepājas 
muzejā

Kultūras pasākumos uzstājušies mākslinieki no 70 valstīm

Kultūras pasākumus apmeklējuši 152 411 apmeklētāju

Liepājas tūristu apmeklētākie objekti 2018.gadā:
- Koncertzāle "Lielais dzintars";
- Liepājas muzejs;
- Karoatas cietums.

Pašvaldība  218 956€
Pr_52
Pr_71
Pr_67

Tehniski precizēta summa

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Leļļu 
teātris"

Leļļu teātra uzturēšanas nodrošināšana

Nav sniegta informācija Nodrošināta Leļļu teātra uzturēšana. Uzturēšana (t.
sk. atalgojumi)  210 331€ Pr_64 Summa pēc faktiskās izpildes.

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Leļļu 
teātris"

Gaismu operatora un uzvedumu daļas vadītāja 
amatu vietu izveide 2 štata vietas 0 štata vietas Pašvaldība  - Netika piešķirts finansējums

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Leļļu 
teātris" Četru jaunu izrāžu iestudēšana 4 jauniestudējumi Iestudēti 4 jauniestudējumi.

Nospēlētas 120 izrādes

Pašvaldība,
iestādes 

finansējums
 25 006€  - 

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Leļļu 
teātris" Mikroautobusa iegāde 1 mikroautobuss 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 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Leļļu 
teātris"

Aktiermeistarības, skatuves runas, horeogrāfijas 
un vokālās mākslas meistarklašu nodrošināšana 2 
reizes gadā

2 meistarklases 1 meistarklase Pašu 
finansējums   200€

Saspringta darba grafika dēļ, bija 
iespēja noorganizēt tikai 1 
meistarklasi

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Leļļu 
teātris" Dalība starptautiskā festivālā "Eju meklēt" 1 festivāls 1 festivāls

 
pašu 

finansējums   312€

Organizatori piesaistīja Valsts 
kultūrkapitālfonda līdzekļus, tāpēc 
dalībnieki tika atbrīvoti no dalības 
maksas

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Leļļu 
teātris"

Mārketinga programmas ieviešana - jauna mājas 
lapa, programmiņas izrādēm, afišu stendi pie 
ārdurvīm, suvenīri, reklāma radio, TV, presē

Ieviesta 1 mārketinga programma

Izvietoti 2 apgaismoti afišu stendi, visām izrādēm (8) 
izveidotas programmiņas, izveidots suvenīrs - pildspalva, 
izvietots reklāmas rullītis radio Skonto,2 sižeti TV Kurzeme un 
LTV1, 3 raidījumi Rietumu radio.

Pašu 
finansējums  3 047€

Realizēta daļa programmas. Mājas 
lapas izstrāde tiek pārcelta uz 2020.
gadu, jo tiek izstrādāts jauns Leļļu 
teātra logo.

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

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"

2018.gada septembrī iestudēta izrāde "Liepāja - Latvijas 
galvaspilsēta"

Pašvaldība;
Kultūras 

ministrija (10 
000)

 30 082€

Par 10000 eur samazināta teātra 
budžeta izdevumu pozīcija 
"Jaunuzvedumu izdevumi - 
honorāri", jo šī valsts finansējuma 
saņēmējs ir Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde “Kultūras 
pārvalde”, kas arī finansējumu 
izlietoja, slēdzot līgumus ar autoriem 
un pārskaitot tiem honorārus.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

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

Iestudēta izrāde "Kur pazuda saimnieks" koncertzāles "Lielais 
Dzintars" Liepājas teātra Mazajā zālē Pašvaldība  9 985€  - 

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

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

Iestudēti 9 jauniestudējumi un Ziemassvētku koncerts:
1. Izrāde bērniem "Smaragda pils@ta enter" - 29725,47 EUR
2. Izrāde "Zilā istaba" - 28398,31 EUR
3. Izrāde "Biļete uz Tranaju" - 29398,55 EUR
4. Izrāde "Mizantrops" - 39283,84 EUR
5. Izrāde "Kur pazuda saimnieks?" (Mazā zāle) - 9985,35 
EUR
6. Izrāde "Paldies Tev, draudziņ!" - 27122,96 EUR
7. Izrāde "Liepāja-Latvijas galvaspilsēta" - 30082,29 EUR
8. Izrāde "Kleo-kleo-Kleo-Patra" - 34068,84 EUR
9. Izrāde "Bernardas Albas nams" - 39720,09 EUR
10.Ziemassvētku koncerts " Ziema" - 35562,29 EUR

Pašvaldība  303 348€ Summa pēc faktiskās izpildes.

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Liepājas 
teātris"

Nodrošināt teātra izrāžu piedāvājumu dažādām 
mērķauditorijām, pilsētas iedzīvotājiem un tās 
viesiem

Vismaz 190 nospēlētas izrādes gadā 
stacionārā un viesizrādēs

Nospēlētas 209 izrādes stacionārā un viesizrādēs ar 
kopējiem biļešu ieņēmumiem 793 102 EUR. 9 
jauniestudējumi.

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 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Liepājas 
teātris"

Vismaz reizi gadā apmeklēt festivālu, nodrošinot 
starptautisko atpazīstamību un māksliniecisko 
attīstību

3-5 tikšanās ar festivālu organizētājiem Regulāri notiek tikšanās ar festivālu organizētājiem (Lietuva, 
Baltkrievija, Norvēģija, Igaunija, Krievija u.c.)

Amata 
pienākumu 

ietvaros

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 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Liepājas 
teātris"

Vismaz reizi divos gados atrast projektu, kura 
ietvaros tulkot lugu 1 iztulkotā luga Tulkojums paredzēts 2020.gadā

Ziemeļvalstu 
projekta 

finansējums
 - Tulkojums paredzēts 2020.gadā

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

SIA "Liepājas 
teātris"

Iesaistīties uz tūrismu orientētajos pasākumos, 
veicinot kultūrtūrisma pieejamību Liepājā 

Dalība vismaz 8 pasākumos - izstādēs, 
konferencēs, tīklošanās pasākumos

Teātris ir piedalījies Latvijas investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) un Coworking Liepāja organizētajos 
tīklošanās pasākumos, konferencēs - RIGA.COMM, 
SUBJECT:CREATIVITY, Cilvēkfaktors u.c.

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 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

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.

2018.gada augustā notika Atvērtā teātra diena, tika īstenoti 
pieredzes apmaiņas braucieni uz Dailes un Nacionālo teātri, 
tika veidotas diskusijas ar skolēnu un pedagogu grupām,kā 
arī tūrisma nozares speciālistiem.

Pašvaldība  2 000€  - 

1.3.3.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

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

2018. gadā realizēta SIA “Lielais Dzintars” mākslinieciskā 
programma – 73 notikumi:
- 11 pasākumi bērnu, jauniešu auditorijai;
- 2 deju un 1 teātra izrādes;
- 2 mūzikas un dejas meistarklases;
- 7 mākslas izstādes;
- 7 kino seansi;
- 1 radošā darbnīca;
- 32 dažādu žanru koncerti;
- 10 improvizācijas sesijas sadarbībā ar profesionālās 
izglītības kompetenču centrs "Liepājas mākslas, mūzikas un 
dizaina vidusskola" .

Pašvaldība;
VKKF  381 465€ Summa pēc faktiskās izpildes.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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) Liepājas muzejs sava budžeta ietvaros iepircis priekšmetus 
interjera muzeja satura nodrošināšanai (10 500 eiro) Pašvaldība  10 500€

Pr_56
Pr_110
Pr_239
Pr_240
Pr_217

Pēc fakta iztērētais - interjera muzeja 
satura nodrošināšanai

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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 Nodrošināta regulāra un aktuāla informācijas pieejamība.

SIA "Liepājas 
Latviešu 

biedrības nams" 
budžets

 5 698€

Objekts tiek apsaimniekots, nerīkojot 
kultūras pasākumus. Plānojot 2018. 
gada budžetu, bija iekļauti lielāki 
apsaimniekošanas izdevumi, bet 
faktiskajā izpildē tas nenotika, tādēļ 
konstatējama izmaksu 
samazināšanās.

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras 
dzīves izaugsmes 
tendencēm atbilstošu un 
pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
būvniecības 
jautājumos

Kultūras 
pārvalde

1. Tehniskā projekta izstrāde Liepājas Centrālās 
zinātniskās bibliotēkas (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

9 galda spēles 
2 pieredzes apmaiņas braucieni 
7 sanāksmes 
5 pasākumi 
6 informatīvi pasākumi. 
Vārti (3 gab.) un pašapkalpošanās iekārta nav iegādāta, jo 
turpinās iepirkums.

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 
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                 
2. Restaurēti 5 zelmeņi

1. Izstrādāts muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos"
rekonstrukcijas tehniskais projekts. 
2. Restaurēti 5 zelmeņi.

Muzeja 
budžets,

pašvaldība, 
valsts budžets.

15 000 
(Zelmeņu 

restaurācija un 
atjaunošana, 
uzstādīšana)

Pr_60
Pr_68
Pr_73
Pr_74

Zelmeņu restaurācijai 15 000 eiro 
Valsts budžeta,
4000 no Liepājas muzeja budžeta.

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras 
dzīves izaugsmes 
tendencēm atbilstošu un 
pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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

1. Ēkas apsaimniekošanai un uzraudzībai izsludināti 4 iepirkumi. 
2. Veikata ēkas inženiertehnisko iekārtu apkope un uzraudzība, 
noslēgti 11 līgumi. 
3. Par komunālo pakalpojumu saņemšanu noslēgti un kontrolēti 12 
līgumi. 
4. Samazināts ēkas energopatēriņš par 6 % gadā. 
5. Veikts audits energopārvaldības  sisitēmas ieviešanai un veikta 
serifikācija uz ISO 50001. 
6. Uzstādītas mikroklimata ierīces LSO telpās (6.gab.). 
7. Aprīkota Kamerzāle atbilstoši korporatīvā segmenta vajadzībām:
 - Projektora instalācija  - 1 gab.
 - Iebūvēts ekrāns – 1 gab.
 - Viedā tribīne – 1 gab.
 - LED profilstarmeši 10 – gab.
8. Uzlabots koncertzāles pakalpojuma piedāvājums – iegādāts 
projekcijas ekrāns Lielajā zālē (1 gab), izmantots īstermiņa un 
ilgtermiņa nomniekiem 10 reizes (5 mēnešu laikā kopš iegādes)
9. Ilgtermiņa nomnieks SIA “Tinto Liepāja” veic projekta izstrādi 
virtuves telpu vienkāršotai atjaunošanai.
10.  Veikta līgumsaistību uzraudzība ar ilgtermiņa nomniekiem:
 - LSO – realizēti 20 koncerti, 129 mēģinājuma dienas, ierakstu 
realizēšana - 25 dienas, sastādīti ikmēneša akti par telpu un 
pakalpojumu izmantošanas laiku un apjomu (12 gab); 
 - LMMDV – realizēti 30 pasākumi, sastādīti ikmēneša akti par telpu 
un pakalpojumu izmantošanas laiku un apjomu (12 gab);
 - Liepājas teātris – realizētas 11 teātra izrādes, sastādīti ikmēneša 
akti par telpu un pakalpojumu izmantošanas laiku un apjomu (12 
gab);
 -TINTO Liepāja.
11. 2018. gadā noslēgti īstermiņa telpu nomas līgumi, kuros sniegti 
speciālistu (gaismu, skaņu režisora u.c. darbinieku) pakalpojumi – 
50 gab.

SIA " Lielais 
Dzintars" 
budžets

 497 864€ -
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras 
dzīves izaugsmes 
tendencēm atbilstošu un 
pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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

Ikdienas darbs, ungunsdrošības standartu un apsardzes 
nodrošināšana (17 620 EUR), veiktie remontdarbi (11 762 
EUR),  skaņas un gaismas tehnikas modernizēšana un 
digitalizācija (17 665 EUR).

SIA "Liepājas 
Latviešu 

biedrības nams" 
budžets

 47 047€

Izmaksas palileinājās sakarā ar 
skatuves gaismas nomaiņu, 
modernizāciju, kā arī skaņas 
tehnikas digitalizāciju. 

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras 
dzīves izaugsmes 
tendencēm atbilstošu un 
pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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.

Plāns ir pārcelts uz 2019.gada vasaru, ņemot vērā 
nepieciešamību veikt būvkontrukciju kontrolmērījumus. Pašvaldība -

Plāns ir pārcelts uz 2019.gada 
vasaru.
Netika piešķirts nepieciešamais 
finansējums.

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras 
dzīves izaugsmes 
tendencēm atbilstošu un 
pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
būvniecības 
jautājumos

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.

1. Izstrādāts un būvvaldē akceptēts būvprojekts "Muzeja ēkas 
pārbūve, Klāva Ukstiņa 7/9, Liepājā".
2. Izstrādāts un būvvaldē akceptēts būvprojekts  "Ēkas 
pārbūve Siļķu ielā 7, Liepājā" izstrāde.

Pašvaldība  38 316€ Pr_60
Pr_68

Sadārdzinājums saistīts ar to, ka 
sākotnēji netika paredzēta 
būvprojektu ekspertīzes 
nepieciešamība un papildus Siļķu 
ielas 7 projekts tika sadalīts kārtās.

1.3.3.(4.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde

Profesionālās izglītības kompetenču centrs 
"Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina 
vidusskola"investīciju attīstības stratēģijas un 
infrastruktūras attīstības projekta sagatavošana, 
SAM 8.1.3. finansējuma piesaistei.

nav sniegta informācija

ERAF projekts "Profesionālās izglītības un kompetences 
centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" 
kultūrizglītības mācību vides modernizēšana"" Nr.8.1.3.0
/17/I/002
Projekta mērķis ir PIKC LMMDV modernizācija, t.sk. mācību 
procesa nodrošināšanai nepieciešamo telpu pārbūve un 
dienesta viesnīcas izbūve, nodrošinot kvalitatīvas vidējās 
profesionālās kultūrizglītības pieejamību mūzikā, mākslā un 
dizainā.

PIKC LMMDV projekta ietvaros īstenos sekojošas aktivitātes: 
1. būvprojektu izstrāde (t.sk. neatkarīga būvekspertīze) un 
būvdarbu autoruzraudzība; 
2. mācību ēku, t.sk. dienesta viesnīcas, infrastruktūras 
atjaunošana: pārbūve Ausekļa ielā 11/15 un jaunbūve Alejas 
ielā 18/20; 
3. būvuzraudzības paredzētajiem būvniecības darbiem 
nodrošināšana; 
4. ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas 
profesionālās vidējās kultūrizglītības vides izveide - 
koncertzāles aprīkojuma iegāde; 
5. projekta publicitātes nodrošināšana; 
6. projekta vadība un īstenošana.

nav sniegta 
informācija

Projekta kopējais 
finansējums: 

2 129 619,00 eiro,
ERAF finansējums: 
1 810 176,15 eiro 

valsts budžeta 
finansējums: 

319 442,85 eiro.

 - 
Plānotais projekta īstenošanas laiks 
no 2017. gada jūnija līdz 2019. gada 
decembrim.

1.3.3.(5.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Izglītības 
pārvalde nav sniegta informācija nav sniegta informācija

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs ir papildinājis 3 esošās 
kultūrizglītības programmas mūsdienu dejā, tautas dejās, 
mūzikā.

nav sniegta 
informācija - Darbības veiktas amatu pienākumu 

ietvaros.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
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Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

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

1. 2018. gadā SIA “Lielais Dzintars” notikuši pasākumi 
kopumā 232, no tiem realizēta SIA "Lielais Dzintars" 
mākslinieciskā programma – 73 notikumi:
- 11 pasākumi bērnu, jauniešu auditorijai;
- 2 deju un 1 teātra izrādes;
- 2 mūzikas un dejas meistarklases;
- 7 mākslas izstādes;
- 7 kino seansi;
- 1 radošā darbnīca;
- 32 dažādu žanru koncerti;
- 10 improvizācijas sesijas sadarbībā ar profesionālās 
izglītības kompetenču centru "Liepājas mākslas, mūzikas un 
dizaina vidusskola".
Pasākumos piedalījušies 95 individuāli mākslinieki un 32 
dažādi kolektīvi.
2. Liepājas mākslas forums – 11 pasākumi (koncerti, dejas 
izrāde, multimediāli uzvedumi, izstāde, sienas apgleznošana)
3. Koncertcikls “Pasaule Lielajā Dzintarā” – 11 dažādu žanru 
koncerti un dejas izrādes, kamerzāles sērija “Personīgi” - 6 
koncerti.

Pašvaldība,
Valsts 

Kultūrkapitāla 
fonds (VKKF)

 381 465€ -

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 
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

Nodrošināta Liepājas "ELITES SPORTISTU" dalība aptuveni 
50 (piecdesmit) augsta līmeņa turnīros, kā arī citu Liepājas 
sportistu dalība Pasaules un Eiropas līmeņa sacensībās Pašvaldība  52 084€

Realizēti visi plānotie projekti 
saskaņā ar Liepājas sportistu 
pieprasījumiem, nodrošinot to dalību 
Pasaules un Eiropas līmeņa 
sacensībās. Pašvaldības 
finansējums ieekonomēts, jo 
papildus tika piešķirts valsts 
finansējums

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 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Sporta 
pārvalde

Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde, 
sadarbībā ar Liepājas sporta izglītības iestādēm 
un nevalstiskām organizācijām (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)

2018.gadā Liepājas profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādēs (četrās sporta skolās) darbu uzsāka 17 jauni treneri

Iestādes 
budžeta 
ietvaros

- Iestādes budžeta ietvaros

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Sporta 
pārvalde

Atbalsts Liepājas labāko sportistu dalībai Eiropas 
un Pasaules čempionātos un augsta līmeņa 
sacensībās.

nav sniegta informācija

Saskaņā ar sportistu pieprasījumiem, nodrošināts 
pašvaldības līdzfinansējums dalībai Pasaules un Eiropas 
čempionātos bmx frīstailā, skeitbordā, sporta vingrošanā, 
loka šaušanā, mākslas vingrošanā, vieglatlētikā veterāniem, 
brīvajā cīņā sievietēm, džudo, airēšanā, aptuveni 50 
pasākumos piedalījušies ap 120 Liepājas sportistu
Kopumā pasaules un Eiropas līmeņa pasākumos 
piedalījušies ap 548 Liepājas sportistu vairākos sporta veidos

Pašvaldība  52 084€

Realizēta Liepājas sportistu dalība 
Pasaules un Eiropas čempionātos, 
nepārdalītais finansējums no citām 
budžeta programmām pārcelts uz 
budžeta programmu "dalībai 
Pasaules un Eiropas čempionātos", 
lai nodrošinātu nepieciešamo 
finansējumu

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 
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

Futbolla halles būvniecībai ir izstrādāts BP minimālais 
sastāvs, kas sadalīts trīs daļās: 
1) futbola halle; 
2) tiltiņš pāri kanālam;
3) stāvlaukumi.
Noslēgts līgums par stāvlaukumu projektēšanu un 
būvniecību. 

Valsts, 
pašvaldība, 

Latvijas Futbola 
federācija

1 160 230€

3.14.2. 
slēgtais 
futbola 

stadions - 
uzsākta tehn.
dok.izstrāde

Izglītības ministrija ieskaitīja 800 tk. 
euro projekta īstenošanai. Par 
piešķirto finansējumu ir izstrādāts BP 
minimālais sastāvs, veikti 
nepieciešamie topogrāfiskie 
uzmērījumi, teritorijas ģeoloģiskā un 
ģoetehniskā izpēte, kā arī noslēgts 
līgums par stāvlaukumu 
projektēšanas un izbūves darbiem. 
Lai veiktu minētos darbus bija 
nepieciešams papildus finansējums 
360 229,51 euro, kas ir ņemts kā 
kredīts valsts kasē. Futbola halles 
projektēšana un celtniecība patreiz 
nenotiks, jo nav piešķirst valsts 
finansējums. Līdz ar to kopējais 
plānotais ieguldījums patreiz kopā 
sastāda 1 160 229,51 euro.

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 
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

Tenisa halle un tās teritorijas labiekārtojumstiks nodots 
ekspluatācijā 2019.gada martā.

Valsts, 
pašvaldība 8 050 000€

3.13.1. Slēgtie 
tenisa korti un 

2.vsk., 
Liedaga 5

Izmaksas mainījušās, precizējot 
veikto būvdrabu apjomu.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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 
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).

1. Iegādāts un uzstādīts jauns LED ekrāns, kas spēs 
nodoršināt ne tikai sporta sacensību vajadzības, bet būs 
pielietojams arī citu pasākumu norisēm.    
2. Nomainīti 3100 skatītāju krēsli stadiona "Daugava" 
Rietumu tribīnēs. 

        
5.Iegādāti 2 (divi) jauni velotrenažieri, hanteļu komplekts, cits 
aprīkojums. 

        
6. Izbūvēta kanalizācijas sistēma, lai uzlabotu stadiona 
"Daugava" ģērbtuvju ēkas kapacitāti.

Pašvaldība

1) 38 182,52   
2) 62 143,48         

5) 6 787,36               
6) 12 709,28

LED ekrāna iegādei, Pašvaldība 
piešķīra 20 000 EUR, faktiski, 
iepirkuma rezultātā iegādāts LED 
ekrāns par summu 30 977,21 EUR. 
Papildus izmaksas, kas saistīts ar 
vecā ekrāna demontāžu, metāla 
konstrukciju nostiprināšana, u.c. 
darbiem.                       
Papildus izdevumi radās saistībā ar 
veco krēslu demontāžu, jaunu koka 
brusu iegādi. Atbilstoši iepirkumam, 
3100 krēslu iegādei izlietoti 44 
074,25 EUR.                           
Uzsākta trenažieru zāles aprīkojuma 
pakāpeniska atjaunošana, kas tiks 
turpināta arī 2019., 2020.gadā.

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 
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

1. Veikta Tenisa sporta skolas ģērbtuvju jumta nomaiņa.                                                                   
2. Iegādāta jauna automašīna VW Transporter sportistu 
pārvadāšanai.                                                                    
3. Ir sagatavota tehnsikā specifikācija būvprojekta izstrādei.

Pašvaldība

Amata 
pienākumu 

ietvaros

1) 43 959,51  
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.

Tenisa sporta skolai budžetā jumta 
remontam piešķirti papildus līdzekļi

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 
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) Projekts ir pabeigts. Valsts, 

pašvaldība, ES  139 398€ Pr_256
Finansējums palielinājās, jo 
iepirkuma rezultātā pieauga 
būvniecības izmaksas.

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 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

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

1. Ekskursijas organizētas ne tikai laika periodā 2018.gada 
janvāris - maijs, bet arī 2018.gada septembris - decembris. 
2. Kopā organizētas 37 ekskursijas ar 139 cilvēkiem, kā arī 
laikā no 2018.gada jūnija līdz augustam -  91 ekskursijas 
Rožu laukumā, kurā kopā apmeklēja 333 cilvēki. 

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 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

Organizēt četras reizes gadā tūrisma uzņēmēju 
tikšanos, iepazīstinot ar Liepājas piedāvājumu un 
papildinot zināšanas par Liepājas vēsturisko 
attīstību un nākotnes redzējumu. 

nav sniegta informācija Organizētas uzņēmēju tikšanās 6 reizes gadā 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 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

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

1. Liepājas pasākumos veidots Liepājas tūrisma stends - 
Piekrastes pārgājiens, Līvas ciems, Jūras svētki, Summer 
Sound
2. Ieviesta Liepājas Dāvanu karte,  līdz ar ko par 9,3% 
pieaudzis tūrisma informācijas birojā apkalpoto vietējo 
iedzīvotāju skaits.

Pašvaldības 
dotācija  4 354€

Pasākuma tehniskās izmaksas 
atkarīgas no konkrētā pasākuma 
vietas izvietojuma un 
organizatoriskām niansēm, kurām 
jāpielāgojas. 
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

Izdoti 8 izdevuma "Katram liepājniekam" numuri
Kampaņas ietvaros izveidoti 20 video sociālajos tīklos par 
liepājnieku sasniegumiem

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 -  - 

1.3.5.(3.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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

Noorganizētas šādas aktivitātes un pasākumi:
- Radošuma dienas, piedalījās 8000 izglītojamie, 
- Karjeras dienas, piedalījās 8300 izglītojamie,
- Ģimenes dienas, piedalījās 3500 dalībnieku un skatītāju,
- Pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu koncerts Lielajā 
dzintarā “Es esmu Latvija!”, piedalījās 400 audzēkņi.
- u.c.

Organizēti kopumā vairāk nekā 120 dažādi pasākumi 
skolēniem un pedagogiem, iesaistot vairāk nekā 50 000 
dalībnieku

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 21 743€

Darbības īstenotas pašvaldības 
budžeta ietvaros.
Pirmskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu koncerts Lielajā dzintarā 
“Es esmu Latvija!” saņēmis daļēju 
finansiālu atbalstu 918 eiro apmērā 
izglītības projektu konkursā.

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

Katru dienu vismaz 8 ieraksti sociālajos tīklos, gadā vidēji 
2800 ieraksti par dažādām aktualitātēm. Facebook sekotāju 
skaits 20929, Twiter 6376, Draugiem.lv - 5703

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 Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde nodrošina informācijas 

sniegšanu un konsultēšanu pēc nepieciešamības.

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

Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija 
(Vides, 
veselības un 
sabiedrības 
līdzdalības 
daļa)

Sniegta informācija par darba iespējām pilsētā, 
par skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu 
pieejamību, kā arī brīvā laika pavadīšanas 
iespējām Liepājā.

nav sniegta informācija

1. Sagatavoti vairāk nekā 20 personalizēti piedāvājumi 
ģimenēm, kuras vēlas atgriezties uz dzīvi Liepājā - par 
sadzīves jautājumiem, par bērnu integrācijas atbastu atbalstu 
skolās un par darba iespējām. 4. Izveidota atbalsta grupa, lai 
reaģētu uz remigrantu vajadzībām un piedāvātu atbalsta 
iespējas - SEZ, Kurzemes plānošanas reģions, pašvaldība. 5. 
Noorganizēts 1 pasākums remigrantu ģimeņu piederības 
Liepājai veicināšanai - Ziemassvētku pasākums. 
2. 52 nedēļas nogales aktivitāšu apkopojumi, kas izsūtīti 
medijiem par brīvā laika pavadīšanas iespējām.
3. Vidēji 50 publikācijas nedēļā jeb 2600 publikācijas gadā 
par brīvā laika pavadīšanas iespējām Liepājā.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 - -

1.3.5.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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.

1. Valodu apmācības 7.vsk, 2.vsk. un 3.psk. (3 grupas)
2. Ģimnāzija, Centra ssk., 7.vsk., Vakara maiņu vidusskola, 
6.vsk un 5.vsk organizējusi pieredzes apmaiņu braucienus  
skolēniem un pedagogiem.

Pašvaldība; 
ERASMUS 

projekti

3127 (valodu kursi)
75469 (ERASMUS 

projekti)
-

1.4.1.(1.)

Stiprināt Liepājas lomu 
Baltijas jūras reģionā un 
veicināt Liepājas 
atpazīstamību

Priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
9 Liepājas starptautiskās prezentācijas
12 žurnālistu vizītes Liepājā
3 Tūroperatoru vizītes Liepājā
6 Liepājas prezentācijas Latvijā  
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
 -  - 

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 Izmanto grāmatvedība pašvaldības Nekustamo īpašumu 
uzskaitē.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 - 

3D modeļa izstrāde tika atcelta, jo 
mainoties likumdošanai par apbūves 
tiesībām, rodas virkne papildus 
juridisku apstākļu, kurus ir jāanalizē, 
lai varētu piedāvāt komersantiem 
priekšlikumu par šādu ēku 
iekļaušanu savos investīciju 
projektos un to nosacījumiem.

1.4.1.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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
2018.gadā noslēgts Sadarbības līgums ar Rīgas domes 
Informācijas tehnoloģiju centru par sadarbību projekta 
īstenošanā.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
-

3.2.1. 
sadraudzības 

pilsētas - 
izvērtēt

Darbība tiks turpināta arī 2019.gadā. 
Juridiskajā daļā nav saņemti jauni 
reģistrējami līgumi ar sadraudzības 
pilsētām.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

1. Katru mēnesi tiek publicēts normatīvo aktu apkopojums 
INTRA;  
2. INTRA ievietas vadlīnijas saistošo noteikumu un iekšējo 
normatīvo aktu izstrādei (Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstūbas ministrija) un vadlīnijas vēstuļu sagatavošanai 
(Valsts kanceleja)

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 100 darbinieki Pašvaldība  14 989€  -  -  - 

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 2018. gadā notika 35 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)

Kopīgi ar Personāla daļu sagatavot amatu 
aprakstu projektu paraugu. 1 paraugs gan iestādēm, gan aģentūrām Darbība turpinās 2019.gadā.

Amata 
pienākumu 

ietvaros 
-

1.2.1. 
komunikācija 

pašvaldībā

Apzināta citu institūciju pieredze. 
Tiek izvērtēts labākais risinājums 
visām institūcijām, tāpēc darbs tiek 
turpināts 2019.gadā.

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

1. Iegādāti papildus 2 serveri un disku masīvs.
2. Ieviests e-pasta risinājums vienotam pašvaldības e-pasta 
domenam @liepaja.lv.

Pašvaldība  29 869€ Pr_99 Plānotajā summā nebija ierēķināts 
papildus serveris

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

Iedzīvotāju un darbinieku informēšana par iespējām 
piedalīties Vides aizsardzības un reģionālas attīstības 
ministrijas un Latvijas informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācijas (LIKTas) organizētajā Digitālajā 
nedēļā 2018.
Liepājā iedzīvotājiem Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka 
organizēja 8 pasākumus par iespējām iedzīvotājiem izmantot 
digitālos rīkus.

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

1. Ieviesta autonomo maksājumu sistēma AMIS Sabiedriskā 
transporta aģentūrā
2. Ieviesta Vienota dokumentu vadības sistēma LIETVARIS 
visā pašvaldībā.
Skolas un bērnudārzi sistēmas lietošanu uzsāk ar 
01.01.2019.

Pašvaldība  6 000€
Dokumentu vadības sistēmai netika 
2018.gadā pabeigts domes sēžu 
modulis, pabeigts tiks 2019.gadā

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

Naudas izteiksmē izpilde ir aptuveni 48,43% Amata 
pienākumu 

ietvaros
7 645 417€

Jāņem vērā, ka lielākā daļa no 
iepirkumu līgumiem tiek slēgti uz 
vairākiem gadiem un summa attiecas 
uz visiem gadiem kopā.

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

2018.gadā publicēti 24 jauni pakalpojumi, atjaunoti 45 
pakalpojumi

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

Vidēji nedēļā 8 tikšanās ar aktīvākajiem pilsētas uzņēmējiem, 
nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem
Komunikācijā ar sociālajiem tīkliem vidēji dienā 5 atbildes uz 
vēstulēm
1 sabiedriskās domas aptauja
6 sabiedriskās apspriešanas

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 -  - 



268/12/2019 8:58:23

Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
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Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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 nav paredzētu darbību  -  -  - 

1.4.2.(3.)

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

Domes 
priekšsēdētājs 
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

1.Sadarbība ar Bērnu un jauniešu centra (BJC) vadītāju un 
informācijas aprite iknedēļas tikšanās. 
2.Līdzdalība 25 Bērnu un jauniešu centra (BJC) "Jauniešu 
māja" organizētajos pasākumos.

Pašvaldība  - 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

Priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
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

Atjaunota mājas lapa www.liepaja.lv
Sociālo tīklu apmeklētāju pieaugums - FB sekotāju skaits - 20 
929, TW - 6376, draugiem.lv - 5703 
Izsūtītas 325 ziņas medijiem
Katru dienu sociālajos tīklos ir vismaz 8 ieraksti par 
aktualitātēm  pilsētā. Vidēji 50 publikācijas nedēļā jeb 2600 
publikācijas gadā par brīvā laika pavadīšanas laika iespējām 
Liepājā.
Kopumā atlasītas 8111 publikācijas un sižeti, kuros pieminēts 
Liepājas vārds
4 iestāžu mājaslapas apvienotas vienā www.liepaja.lv

Pašvaldība  43 000€
1.3.1. 

caurspīdīgum
s

Iepirkuma rezultātā lielāka summa.

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 Veikta aptauja Pašvaldība  4 000€ 1.5.2. iedz-u 

aptauja  - 

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
1 aptauja (telefonaptauja)
5 iedzīvotāju aptaujas
6 sabiedriskās apspriešanas

Pašvaldība  4 000€ 1.5.2. iedz-u 
aptauja Faktiskā izpilde.

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. Nevalstisko organizāciju (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.

1. Notikuši 2 pasākumi - brīvprātīgā darba dienas (maijs, 
oktobris). 
2. Koordinēts brīvprātīgo darbu 4 pasākumos - ģimeņu 
orientēšanās pašākumā "Liepājas pēdas Latvijā", pasākumā 
"Senās Uguns nakts", ģimeņu pasākumā "Nūjo ar vēju", 
kristīgājā konferencē. 
3. Noticis 1 nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkurss, 
atbalstīti 22 projekti. Īstenots Sociālās iekļaušanas projektu 
konkurss, atbalstīti 5 projektu pieteikumi.

pašvaldības 
budžets  106 510€  - 

 2.5.1. NVO 
projektu 
konkurss Norādītas faktiskās izmaksas.

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

1. Spodrības mēnesis no 02.04. līdz 30.04. 2018. Lielā talka 
28.04.2018                                                    
2. Vides dienas aktivitātes - Glābšanas stacijas betona žoga 
apgleznošana                                                           
3. Informatīvie materiāli iedzīvotājiem:                                                                                            
3.1.Buklets "Jūrmalas parka kokaugu izziņas taka"                                                            
3.2.. e-vides aplikācija www.jurmalasparkakoki.lv

Pašvaldības 
budžets  8 148€  - Norādītas faktiskās izmaksas.

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

1. Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumi:                                                                                                          
1.1. Uz darbu ar sabiedrisko transportu un velosipēdu 17.09. 
un 19.09.2018.
1.2. Diena bez auto 22.09.2018.         
2. Dzīvnieku aizsardzības diena: Informācija par atbildību 
mājdzīvnieku un bezsaimnieka kaķu aprūpē  "Katram 
liepājniekam"  28.08.2018

Pašvaldības 
budžets  4 403€  - Norādītas faktiskās izmaksas.

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

Sagatavots un nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringa 
ziņojums par Attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un 
Attīstības programmu 2015.-2020.gadam 

Amata 
pienākumu 

ietvaros
-  -  - 
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

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

1. Iegūti 2 ekosertifikāti - Zilais karogs peldvietai Pie stadiona 
un Dienvidrietumu peldvietai.
2. Veikta regulāra pludmales inventāra un Glābšanas stacijas 
apsaimniekošana un ikdienas uzturēšana.
3. 1 izejas uz pludmali regulāra attīrīšana no smilšu 
sanesumiem Pērkones ielas galā,
4. 13 izeju uz pludmali koka laipu ikdienas apsekošana un 
slaucīšana, remonts pēc nepieciešamības, sakārtošana, 
izvietošana peldsezonas sākumā un novākšana tās 
noslēgumā,
5. 4 velo novietņu komplektu attīrīšana no smilšu 
sanesumiem un ikdienas uzturēšana,
6. 1 pārģērbšanās kameras un dušas uzturēšana Glābšanas 
stacijas teritorijā,
7. 40 soliņu izvietošana un uzturēšana liedaga zonā pie 
Glābšanas stacijas,
8. 400 m kopgarumā peldēšanas zonas norobežojošo boju 
izvietošana divās peldvietās pie Glābšanas stacijām,
9. 21 pārvietojamās tualetes izvietošana un ikdienas 
uzturēšana peldsezona as laikā no Roņu ielas līdz Nūdistu 
pludmalei un novākšana sezonas beigās,
10.1 Pludmales pieejamības kompleksa apsaimniekošana.

Pašvaldība.  80 235€

Plānojot kapitālieguldījumus 
pludmales infrastruktūrā no ES fondu 
līdzekļiem, nedaudz tika samazināts 
veicamo uzturēšanas remontdarbu 
apjoms.

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

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

1. 3x nedēļā pludmales konteineru 
izvešana, kā rezultātā tiek nodrošināta
pastāvīga atkritumu savākšana un 
sanitāro normu prasības;
2. Pludmales liedaga zonas smilšu 
mehanizēta ikdienas tīrīšana pludmales 
aktīvās atpūtas sezonas laikā, jūras 
zāļu savākšana un izvešana.;
3. 1 monitoringa ziņojums.

Pašvaldība.  35 093€

Finansējuma ietaupījums uz 
izskaloto jūraszāļu savākšanas 
apjoma samazinājumu attiecībā pret 
sākotnēji plānoto.

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

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)

1.veikts iepirkums par tualetes moduļa uzstādīšanu, līgums 
noslēgts 2019.g.janvārī
2. izstrādāta topogrāfija un skices dokumentācija: Teritorijas 
labiekārtojuma atjaunošana pie Ziemeļu mola,Atmodas 
bulvāris 21,Katedrāles 7/13, Liepājā.

Pašvaldība.  1 660€
2.1.1. Ziemeļu 

mols - tehn.
dok.

Tualetes moduļa piegāde un 
uzstādīšana tiks veikta 2019.gada 
aprīļa sākumā. Finansējums pārcelts 
uz 2019.gada budžetu.

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

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

1. Iztrādāta projekta dokumentācija "Glābšanas stacijas ēkas 
"Jūrmalas parks 2", Liepājā atjaunošana", tai skaitā veikta 
ēkas tehniskā apsekošana;
2. Veikti būvdarbi objektā: Glābšanas stacijas ēkas "Jūrmalas 
parks 2", Liepājā atjaunošana (ēkā veiktie galvenie būvdarbi: 
telpu apdares (sienu, grīdu, griestu) atjaunošanas darbi 1., 2., 
un 3.stāvā; Vārtu, durvju un logu ierīkošana; Kāpņu ar 
margām un pamatiem izbūve; Cokola atjaunošana, 
hidroizolācijas ierīkošana; Cokola apmales atjaunošana; 
Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas izbūve), tai skaitā 
būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Pašvaldība.  62 711€

Atlikušais finansējums pārcelts uz 
2019.gadu un par to tiks veikta 
Glābšanas stacijas moduļa 
pārcelšana no izejas 
Vaiņodes ielā pretim izejai Liedaga 
ielas galā.

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

1. Izvietotas navigācijas zīmes, 
2. Izpļauts laivu ceļš  un teritorija ezera dienvidu galā 8 ha, 
nopļautas ezerkrasta pļavas ~20 ha platībā,
3. Izvietota un uzturēta peldošā laivu piestātne Ezermalas 
ielā. 
4. Īstenots Latvijas vides aisardzības fonds (LVAF) finansēts 
projekts "Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas 
pasākumu īstenošana" - laivu ceļa aizauguma izpļaušana 
42,3 ha, ezera krastam piegulošo ūdens daļu izpļaušana 2,75 
ha, izpļauto ūdens augu izvešana krastā un utilizācija

Pašvaldības 
budžets,

Latvijas vides 
aisardzības 
fonds (LVAF)

33 182,47 
(pašvaldības 

budžets) 
26 827,34 (LVAF) 

Pr_182
Pr_183 Norādītas faktiskās izmaksas 

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

Komunālā 
pārvalde

Laivu ielaišanas vietas Liepājas ezerā izbūve 
Ezermalas ielā, pirms iebrauktuves uz Zirgu salu.

1 izbūvēta laivu nolaišanas vieta 
Liepājas ezerā.

Izstrādāta projekta dokumentācija: Laivu ielaišanas vietas 
Liepājas ezerā izbūve Ezermalas ielā (projektētājs SIA 
"Kokile") .

Pašvaldība  3 800€ Pr_182

Projekta realizācija tika atlikta, jo 
iepirkumā piedāvātā līgumcena 
būtiski (gandrīz divas reizes) 
pārsniedza projektētāja 
aprēķinātās izmaksas. 
Projekta realizācija atlikta uz laiku, 
kad tiks veikta Ezermalas 
ielas rekonstrukcija.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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. 2015.gads - 48955,97 EUR; 
2. 2016.gads - 81479,08 EUR; 
3. 2017.gads - 119695,94 EUR; 
4. 2018.gads - 255617,43 EUR

1.
Pašvaldības/Pri

vātais
2.Amata 

pienākumu 
ietvaros

1. 2015.gads - 
45821,58 EUR; 

2016.gads - 
75418,72 EUR; 

2017.gads - 
105609,59 EUR; 

2018.gads - 
16260,59 EUR

 - 
3.8.1. 

vēsturisko ēku 
sakārtošana

Faktiskā izpilde ir pēc noslēgtajiem 
līgumiem.

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

Sadarbībā ar Liepājas Speciālo ekonomisko zonu (LSEZ), 
Būvvaldi un juristiem notikušas sarunas par atbilstoša 
piedāvājuma izstrād, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas, 
attiecībā uz apbūves nomas tiesībām.

Pašvaldība  - 
Izpilde atšķiras, jo tika pieņemts 
lēmums neizstrādāt 3D vizuālo 
materiālu.

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. 2018.gadā realizēts projekts, revitalizējot 17550 kv.m. bijušās 
izgāztuves teritorijas Zirgu salā 

skat. rīcību Nr.
2.2.4.(2.) 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 Atjaunoti 27 pašvaldības dzīvokļi, tai skaitā kvalificētiem 
speciālistiem 8 dzīvokļi. Pašvaldības  204 180€

Tika piešķirts papildus finansējums 
kvalifificētiem speciālistiem izīrējamo 
dzīvokļu atjaunošanai.

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  - 

Pieņemts Domes lēmums par atsevišķas pilsētas teritorijas 
pielāgošanu savrupmāju būvniecībai (2018.gada 5.decembra 
lēmums Nr 148).
Veikti priekšdarbi izbūvējot nepieciešamo publisko 
infrastruktūru Grīzupes ielā, Vētru ielā, kur saskaņā ar 
Teritorijas plānojumu pieļaujama privātmāju būvniecība.
2018.gadā pieņemtas ekspluatācijā 25 privātmājas, no kurām 
16 ir pārbūvētas un 9 ir jaunbūves.

 - -
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)

Realizēti 11 projekti. Pašvaldības  762 415€

3.7.1. 
mikrorajonu 

pagalmu 
labiekārtošan
a (īpaši zaļās 

zonas )

Piešķirts papildus 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

Būvvalde
Izskatīt un akceptēt būvprojektus
Izsniegt būvatļaujas Pēc fakta

Izsniegtās būvatļaujas: 
1. Skvēra labiekārtojums Republikas un K.Valdemāra ielu 
krustojumā (23/2018); 
2. Pagalma labiekārtojuma pārbūve Alejas ielā 37/39 (33/2018); 
3. Teritorijas labiekārtošana Ventās ielā 2 un Klaipēdas ielā 59/63 
(39/2018); 
4. Iekšējā pagalma teritorijas labiekārtojums, automašīnu novietne 
Dzintaru ielā 84, 86,88 (54/2018); 
5. Teritorijas labiekārtošana un atkritumu konteineru nojumes 
novietošana Slimnīcas ielā 6, 7, 9, 13, 15 (61/2018); 
6. Teritorijas labiekārtojums Mežu ielā 43,45 (62/2018); 
7. Automašīnu stāvvietu izbūve dzīvojamās mājas Siguldas ielā 13 
vajadzībām (64/2018); 
8. Teritorijas labiekārtojuma izbūve Baznīcas ielā 23 (65/2018); 
9. Teritorijas labiekārtojuma izbūve Graudu iela 20 (66/2018); 
10. Teritorijas labiekārtojuma pārbūve E.Veidenbauma ielā 2A, 
Siena ielā 3 (68/2018); 
11. Teritorijas labiekārtojuma un atkritumu konteineru nojumes 
novietošana Klaipēdas ielā 124,126,128,130,132,134 (110/2018); 
12. Teritorijas labiekārtojums Klaipēdas ielā 78 (119/2018); 
13. Teritorijas labiekārtošana un atkritumu konteineru nojumes 
novietošana Dzērves ielā 17, E.Tisē ielā 54 (197/2018)

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 
apsaimniekotāj
s"

Dalība mikrorajonu labiekārtošanas programmā, 
izsludināts konkurss. Konkurss nav noslēdzies Konkurss noslēdzies.Tika iesniegti 5 projekti.  -  - Finansējums netika piešķirts
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Eduarda Veidenbauma ielā 2A, Liepājā, 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Procesā Izpildīts 03.09.2018.

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 228 653€
Faktiskā summa ir rmazāka , jo 
nebija nepieciešams izpildīt visus 
līgumā atrunātos darbus.

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Aldaru ielā 8, Liepājā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Procesā Procesā

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 - Faktiskā summa tiks norādīta pēc 
nodošanas ekspluotācijā

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Mežu ielā 55, Liepājā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Procesā Procesā

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 - Faktiskā summa tiks norādīta pēc 
nodošanas ekspluotācijā

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Strazdu ielā 16, Liepājā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Procesā Procesā

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 - Faktiskā summa tiks norādīta pēc 
nodošanas ekspluotācijā

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Atmodas bulvārī 8, Liepājā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Procesā Izpildīts 29.10.2018.

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 570 131€
Faktiskā summa ir rmazāka , jo 
nebija nepieciešams izpildīt visus 
līgumā atrunātos darbus.

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Atmodas bulvārī 10A, Liepājā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Procesā Procesā

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 - Faktiskā summa tiks norādīta pēc 
nodošanas ekspluotācijā

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Siena ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Procesā Procesā

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 - Faktiskā summa tiks norādīta pēc 
nodošanas ekspluotācijā

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Eduarda Tisē ielā 56, Liepājā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Procesā Procesā

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 - Faktiskā summa tiks norādīta pēc 
nodošanas ekspluotācijā

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Lielajā ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Procesā Procesā

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 - Faktiskā summa tiks norādīta pēc 
nodošanas ekspluotācijā

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Roņu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Procesā Procesā

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 - Faktiskā summa tiks norādīta pēc 
nodošanas ekspluotācijā

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Dzērves ielā 13, Liepājā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Procesā Procesā

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 - Faktiskā summa tiks norādīta pēc 
nodošanas ekspluotācijā

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Dzintaru 97/99, Liepājā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Procesā Procesā

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 - Faktiskā summa tiks norādīta pēc 
nodošanas ekspluotācijā

2.1.5.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

SIA "Liepājas 
namu 
apsaimniekotāj
s"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas 
Ugāles 11, Liepājā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Procesā Procesā

ES finansējums, 
dzīvokļu 

īpašnieku 
budžets

 - Faktiskā summa tiks norādīta pēc 
nodošanas ekspluotācijā

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

Līdzfinansētā projekta dokumentācijas izstrāde 14 dzīvojamo 
māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
veikšanai.

Pašvaldības, ja 
to paredzēs 

budžeta 
grozījumi

 32 426€ Atbilstoši saņemtajiem pieteikumiem.

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.

1. Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas 
izglītības iestādē "Dzintariņš", Dzintaru ielā 90, Liepājā" ir 
pabeigts.
2. Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona 
"Daugava" ģērbtuvju ēkā, Liepājā" ir pabeigts. 
3. Projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas 
pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā" iesniegts 
vērtēšanai 2018.gada 1.oktobrī.

ES, Valsts, 
pašvaldība

1. 518 254,18 euro

2. 418 821,32 euro

3. 5 905 729,34 
(plānotās projekta 

izmaksas) euro

Izmaksas mainījušās pēc būvdarbu 
iepirkuma un reāli īstenoto būvdarbu 
apjoma.

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 Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru (CFLA).

Noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru (CFLA).
Darbi - pēc plānotā grafika.

Siltumtrašu rekonstrukcijas darbi - 4 siltumtrašu posmu ar 
kopējo garumu aptuveni 1.5 km pārbūve.

Uzņēmuma 
budžets, 

Kohēzijas fonds
1 485 034€ Summa pēc faktiskās izpildes.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
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Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

2.1.5.(5.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
būvniecības 
jautājumos

Komunālā 
pārvalde Ielu apgaismojuma uzturēšana un remonts nav sniegta informācija 1. Balstu, gaismekļu, kabeļu iegāde.

2. Autopacēlāja un ekskavatora pakalpojumi.
Pašvaldība;

Autoceļu fonds  40 689€ Pr_44

Ielu apgaismojuma darbības 
nodrošināšana, kā ārpakalpojumu 
izmantojot tehnikas nomu. 
Nepieciešamo remonta materiālu un 
inventāra iegāde.

2.1.5.(5.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
būvniecības 
jautājumos

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.

1. Izbūvēts apgaismojums Raiņa parkā - 245m (projektēšana 
un būvdarbi);
2. Izbūvēts ielu apgaismojums Miežu ielā - 260m 
(projektēšana un būvdarbi);
3. Izbūvēts ielu apgaismojums Priežu ielā - 52m 
(projektēšana un būvdarbi);
4. Izbūvēts ielu apgaismojums Loku ielā - 310,57m 
(projektēšana un būvdarbi).

Pašvaldība;
Autoceļu fonds.  64 252€ Pr_44 Finanšu izlietojums atbilstoši 

iepirkumu procedūrām.

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 

SIA "Liepājas 
ūdens"

Turpināt realizēt projektu "Ūdenssaimniecības 
attīstība Liepājā, 6.kārta". 1.būvdarbu līgums

Būvdarbu līgums pabeigts. Viss plānotais darbu apjoms 
izpildīts.
Izbūvēti 8 km jauni kanalizācijas cauruļvadi un 7 jaunas 
notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, pārbūvēti 0,2 km esošie 
kanalizācijas cauruļvadi.

Pašvaldība; 
ESKF

Būvdarbi izpildīti 
par summu 

1 182 271 eiro, t.
sk., Liepājas 

pilsētas 
pašvaldības 
finansējums 
326 918 eiro

Tehniski precizējama plānotā 
summa, jo kopējais būvdarbu līguma 
finansējums bija plānots EUR 1 198 
516, panākts ietaupījums 16 244 
EUR apjomā.

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.

Līgumi noslēgti, taču pātraukti būvdarbi, lai veiktu grozījumus 
būvprojektā.

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

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 lietus ūdens un kanalizācijas 
kolektoru projektēšana un izbūve
2 lietus ūdens sūkņa nomaiņa
1 lietus ūdens kolektora atjaunošana 
Kviešu ielā.

1. Veikti lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas darbi, t.sk. 
maksājumi SIA "Liepājas ūdens" par kanalizācijas sistēmā 
pārsūknētajiem drenāžas ūdeņiem.;
2. Būvdarbu rezultātā objektā: Lietus kanalizācijas kolektora izbūve 
Graudu, Vītolu, Kr.Valdemāra, Republikas un Ģimnāzijas ielās, 
Liepājā 3.kārta, ir izbūvēti: lietus ūdens kanalizācijas tīkli - 260,62m 
un sadzīves kanalizācijas tīkli - 137m;
3.Izstrādāts un būvvaldē akceptēts būvprojekts "Lietus kanalizācijas 
kolektora izbūve Jūrmalas parkā, Peldu un Hika ielu posmos, 
Liepājā" ;
4. Nomainīti 2 gab. sūkņi lietus ūdens pārsūknēšanas stacijās 
Dzērves ielā 7 un Cukura ielā 2;
5. Būvdarbu rezultātā objektā: Lietus ūdens kanalizācijas pievada 
izbūve Krūmu un Kviešu ielu krustojumā, Liepājā, ir izbūvēti lietus 
ūdens kanalizācijas tīkli - 37,80m;
6. Būvdarbu rezultātā objektā: Lietus ūdens  kanalizācijas 
pieslēgums Meldru ielā, Liepājā, ir izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas 
tīkli - 74,71m;
7. Būvdarbu rezultātā objektā: Lietus ūdens pievada izbūve 
Ziemupes un Sakas ielu krustojumā, Liepājā , ir izbūvēti lietus ūdens 
kanalizācijas tīkli - 71,73m;
8. Būvdarbu rezultātā objektā: Lietus ūdens  kanalizācijas un grāvju 
sistēmas pieslēgums Ēdoles ielā, Liepājā , ir izbūvēti lietus ūdens 
kanalizācijas tīkli - 69,97m;
9. Būvdarbu rezultātā objektā: Lietus ūdens kanalizācijas 
pieslēgums  Pulkveža Brieža ielā 8, Liepājā, ir izbūvēti lietus ūdens 
kanalizācijas tīkli - 42,80m;
10. Būvdarbu rezultātā objektā: Lietus ūdens novadīšana no 
Pulkveža Brieža un Piestātnes ielu krustojuma, Liepājā , ir izbūvēti 
lietus ūdens kanalizācijas tīkli - 34,10m.

Pašvaldība;
Autoceļu fonds.  494 335€ Pr_46

Samaksa par lietus ūdens 
kanalizācijas izbūvi Amatas ielas 
posmā tiks veikta 2019.gadā.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

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      

  

1. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidei 
sagatavota projekta dokumentācija iesniegšanai ES 
finansējuma saņemšanai. 

2. izveidoti: 2 atkritumu  dalītās vākšanas laukumi Ezermalas 
iela 11; Kapsēdes iela 3F;                                                                  
290 dalītas vākšanas punkti. 
Bīstamo sadzīves atkritumu pieņemšana tiek nodrošināta 
abos minētajos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, t.sk. 
poligonā "Ķīvītes".

ES KF

privātais

 - 

 - 

Pr_2
Projekts netika atbalstīts, 
finansējums netika piešķirts. Līdz ar 
to nav uzsākta projekta realizācija  

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

Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija 
(Vides, 
veselības un 
sabiedrības 
līdzdalības 
daļa)

Dzīvnieku apbedīšanas pakalpojumu 
nodrošināšanas iespēju izvērtēšana 1 izvērtējums

Inženierģeoloģiskās izpētes ziņojums (SIA "Vides un 
ģeoloģijas serviss"), Domes lēmums Nr.558 "Par dzīvnieku 
kapsētas izveidi" (22.11.2018.) Usākta dokumentu 
sagatavošana lokālplānojuma izstrādei Talsu ielā 2, dzīvnieku 
kapsētas izveides iespēju nodrošināšanai 

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 3 000€ Faktiskās izmaksas par 

inženierģoloģisko izpēti

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

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

Uzņemti kaķi 186, adoptēti - 106                    
Uzņemti suņi 122, adoptēti - 40

Pašvaldības
Vides fonds
ziedojumi

 14 560€
Faktiskā summa lielāka jo dzīvnieku 
patversmē tika uzņenti vairāk 
dzīvnieku kā bija plānots

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.

1. Līvas kapsētas žogs Klaipēdas iela un Kandavas ielas 
posmā atjaunots žogs 33 metru garumā.
2. Vecās kapsētas žogs O. Kalpaka ielas posmā netika veikti 
remonta darbi
3. Līvas kapsētas biroja ēkas fasādes apdare Cenkones iela 
18/20. Daļeji veikti fasādes atjaunošanas darbi, saistībā ar 
tehnisko pārtraukumu darbi turpināsies 2019. gadā.
4. Vecās kapsētas labiekārtošanas darbi Kaiju ielā. 
Autjaunots grants segums galveniem ceļiem 769.60 m2  un 
sakartota pieguļoša teritorija 1.2 h lielumā.
5. Līvas kapsētas Ēbreju sektora žoga remonts Klaipēdas 
ielas posmā. Atjaunoti 25 ķieģeļu stabi.

Pašvaldība;
maksas 

pakalpojumi
 38 278€

Pr_35
Pr_99

Pr_214
Pr_42
Pr_43

Plānotā summa ar izpildi mainījās, jo 
vairākus plānotos darbus nevarēja 
izpildīt tehnisku iemeslu dēļ.

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

Veikti Centrālās kapsētas topogrāfiskie uzmērījumi 17 ha 
apmērā. Pašvaldība  6 897€ Pr_35 Līgums par topogrāfiskiem 

uzmērījumiem tika noslēgts par 
mazāku summu nekā tika plānots.

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 Darbība turpinās 2019.gadā.
Amata 

pienākumu 
ietvaros

-
Ir izskatīta citu pašvaldību prakse. 
Saistošo noteikumu projektu izstrāde 
plānota 2019.gadā.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

2.1.7.(1.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
būvniecības 
jautājumos

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.

1. Veikta plānotā luksoforu rekonstrukcija un tehnoloģisko iekārtu iegāde;
2. Veikta luksoforu un ceļa zīmju ikdienas uzturēšana, ceļa horizontālo 
marķējumu krāsošana;
3. Veikti Ziemas dienesta darbi;
4. Veikta 2 ātrumvaļņu izveidošana;
5. Izstrādāts un Būvvaldē akceptēts būvprojekts "Ventspils ielas, Stārķu ielas 
un Miežu ielas krustojuma pārbūve, Liepāja";
6.1 Būvdarbu rezultātā objektā: Autoru ielas ietves posma no Teodora 
Breikša ielas līdz Lāčplēša ielai, Liepājā atjaunošana, atjaunota ietve un 
laukumi - 524,31m2 platībā (projektēšana un būvdarbi);
6.2. Būvdarbu rezultātā objektā: Mežu ielas ietves atjaunošana gar 
zemesgabalu Mežu ielā 29, Liepājā, atjaunota ietve - 200,37 m2 platībā 
(projektēšana un būvdarbi);
6.3. Apgaismojuma projektēšana Jelgavas ielā, posmā no Rīgas līdz 1905.
gada ielai;
6.4. Būvdarbu rezultātā objektā: Lāčplēša ielas ietves posma no Tirgus ielas 
līdz Autoru ielai, Liepājā atjaunošana, atjaunota ietve un laukumi - 597,28 m2 
platībā (projektēšana un būvdarbi);
7. Būvdarbu rezultātā objektā: Regulējamas gājēju pārejas ierīkošana 
Brīvības ielā pirms krustojuma ar Slimnīcas ielu, Liepājā , ir izbūvēta 1gb. 
regulējama gājēju pāreja ar luksoforiem un apgaismojumu (projektēšana un 
būvdarbi); 
8. Būvdarbu rezultātā objektā: Gājēju pārejas ierīkošana Uliha ielā pirms 
krustojuma ar Klaipēdas ielu un ietvju pārbūve pieguļošajos posmos, Liepājā, 
ir izbūvēta 1 gb. gājēju pāreja ar apgaismojumu (projektēšana un būvdarbi);
9. Ar luksoforu aprīkotas gājēju pārejas izbūve pie Valsts tehnikuma tika 
atlikta;
10. Būvdarbu rezultātā objektā: Krustojuma pārbūve Klaipēdas, Jūrmalas un 
Ezera ielu krustojumā, Liepājā, ir izbūvēta 1 gb. gājēju pāreja ar 
apgaismojumu, lietus ūdens kanalizācija 31,85m, atjaunots braugtuves 
segums 248,91 m2 (projektēšana un būvdarbi);
11. Būvdarbu rezultātā objektā: Gājēju pāreju ierīkošana Atmodas bulvārī, 
Liepājā , ir izbūvētas 3 gb. gājēju pārejas ar apgaismojumu (projektēšana un 
būvdarbi);
12. Būvdarbu rezultātā objektā: Gājēju pārējas ierīkošana Ezera ielā pie 
Pļavu ielas, Liepājā, ir izbūvēta 1 gb. gājēju pāreja ar apgaismojumu, 
pārbūvēta ielas brauktuve 141,26m2 (projektēšana un būvdarbi);
13. Būvdarbu rezultātā objektā: Gājēju pārejas ierīkošana Siļķu ielā pie 
krustojuma ar Ziedu, Liepājā, ir izbūvēta 1 gb. gājēju pāreja ar apgaismojumu 
(projektēšanas un būvdarbu izmaksas);
14.Tika veikta ielu brauktuvju ar cieto segumu (asfalts, bruģis) ikdienas 
kopšana un sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana, veloceliņu 
ikdienas uzturēšana.

Pašvaldība; 
Autoceļu fonds;
Ostas nodeva.

2 093 044€

Ar luksoforu aprīkotas gājēju pārejas 
izbūve pie Valsts tehnikuma tika 
atlikta, lai izvērtētu tās izbūves 
lietderību.

2.1.7.(2.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
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

Veikta tramvaja līnijas (600 m) un tai pieguļošās teritorijas 
pārbūve. Pašvaldība, KF 3 756 620€ Pr_146

Pr_156

1.16.1. jauni 
tramvaju 
vagoni

Tramvaja tilts un atjaunotais sliežu 
ceļš tiks nodoti ekspluatācijā 2019.
gadā.

2.1.7.(2.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos

Pašvaldības 
aģentūra 
"Liepāja 
sabiedriskais 
transports"

Nav plānots 2018.gadā Nav plānotas aktivitātes Nav notikušas, jo netika plānotas  - -  - 

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

Komunālā 
pārvalde

1. Velonovietņu uzstādīšana.
2. Veloceliņu uzturēšana.

50 velonovietņu uzstādīšana pie skolām 
un sabiedriskām iestādēm

1. Pakalpjuma līguma Nr.20 20.04.2018 "Par riteņu turētāju 
izgatavošanu un uzstādīšanu" ietvaros uzstādīti 57 gab. 
veloturētāji un 8 uzraksti Liepājas pilsētā pie skolām un 
sabiedriskām iestādēm un pakalpojuma līguma Nr.18 
20.04.2018 "Par riteņa velosipēdu novietņu atjaunošanu 
Liepājas pilsētā" ietvaros atjaunoti 122 gab. velosipēdu 
novietnes;
2. Veikta esošo velonovietņu uzturēšana.

Pašvaldība  11 995€  - 

2.1.7.(4.)

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

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
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

1. Iegādāti UV gaismas lukturi, lai atvieglotu biļešu viltojumu 
konstatāciju, uzlabotas veidlapas, sagādāti vasaras sezonai 
atbilstošāki formas tērpu virskrekli; 
2. Ņemot vērā Tramvaja tilta un Lielās ielas rekonstrukciju, kā 
arī O.Kalpaka tilta remontu, veiktas izmaiņas Liepājas 
pilsētas maršruta tīkla 31 maršrutā; 
3. Izmantojot Pērnavas un Klaipēdas pieredzi, uzsākta 
tehniskās specifikācijas izstrāde elektronisko norēķinu, 
uzskaites un transporta pārvaldības sistēmas iepirkumam

Pašvaldības 
budžets, 
maksas 

pakalpojumi

7 956 865€

1.15.1. 
elektroniskās 
uzskaites un 
maksājumu 
sistēma - 

izpēte

Faktiskā summa lielāka, jo piešķirti 
papildus budžeta līdzekļi norēķiniem 
ar pārvadātājiem par veiktajiem km 
Liepājas pilsētas maršruta tīklā
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

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.

1.Veikts ikdienas asfalta segumu bedrīšu remonts.
2. Veikta grants segumu ielu ikdienas uzturēšana.
3. Veikta bruģa segumu ielu ikdienas uzturēšana un pārbruģēšana.
4. Veikta videonovērošanas sistēmas uzturēšana.
5. Nomainītas 2gab. videokameras pav vienai Rožu laukumā 5/6 un 
Zivju ielā 7;
6.1.  objektu: Cieceres ielas brauktuve no  Vaiņodes līdz M.Ķempes, 
Liepāja, plānots nodot ekspluatācijā 2019.g.;
6.2. objektu: Mazās ielas iekškvartāla brauktuve no Mazā 8 līdz 
Priekules ielai, Liepāja, plānots nodot ekspluatācijā 2019.g.;
6.3. objektu: Nīcas ielas iekškvartāla brauktuve gar E.Tisē 50 un 52, 
Liepāja, plānots nodot ekspluatācijā 2019.g.;
6.4. objektu: Reiņu meža ielas brauktuve no M.Ķempes līdz Dunikas 
ielai, Liepāja, plānots nodot ekspluatācijā 2019.g.;
6.5. objektu: Rojas ielas brauktuve gar M.Ķempes 5, Liepāja, 
plānots nodot ekspluatācijā 2019.g. (topogr.;
6.6. objektu: Ugāles ielas brauktuve no M.Ķempes līdz Dunikas ielai, 
Liepāja, plānots nodot ekspluatācijā 2019.g.;
6.7. objektu: Pāvilostas ielas brauktuve no Spīdolas ielas līdz Viršu 
ielai (ziemeļu krustojums), Liepāja, plānots nodot ekspluatācijā 
2019.g.;
6.8. objektu: Piltenes ielas iekškvartālu brauktuve gar Piltenes 8 un 
Piltenes 10, Liepāja, plānots nodot ekspluatācijā 2019.g.;
6.9. objektu: Piltenes ielas iekškvartāla brauktuve gar Piltenes 7 līdz 
Piltenes 7A, Liepāja, plānots nodot ekspluatācijā 2019.g.;
6.10. objektu: Sakņu ielas iekškvartāla brauktuve no Celmu ielas līdz 
Piltenes, Sakņu iekškvartāla brauktuve gar Sakņu 18, Liepāja, 
plānots nodot ekspluatācijā 2019.g.;
6.11. objektu: Spīdolas ielas brauktuve no Viršu ielas līdz Pāvilostas 
ielai, Liepāja, plānots nodot ekspluatācijā 2019.g.;
6.12. objektu: Stārķu ielas iekškvartāla brauktuve gar Mežu 43, 45, 
Žagatu ielas iekškvartāla brauktuve gar Mežu 41 un Skuju 5/7,
Liepāja, plānots nodot ekspluatācijā 2019.g.;
6.13. izstrādāta projekta dokumentācija: Piebrauktuves pārbūve 
laukumam Uliha ielā 132, Liepājā;
6.14. izsrādāta projekta dokumentācija: Nobrauktuves uz 
zemesgabaliem Atmodas bulvārī 11 un 13 izbūve, Liepājā;
7.1. izsrādāta projekta dokumentācija: Arnolda ielas pārbūve posmā 
no Alejas ielas līdz Dzintaru ielai;
7.2. izsrādāta projekta dokumentācija: Elizabetes ielas pārbūve 
posmā no Kviešu ielas līdz Ziemeļu, Liepājā;
7.3. izsrādāta projekta dokumentācija: Ventspils ielas, Stārķu ielas 
un Miežu ielas krustojuma pārbūve, Liepāja;
7.4. objektu: Dārzu ielas pārbūve posmā no Zirņu līdz Ālandes ielai, 
Liepājā, plānots nodot ekspluatācijā 2019.g.;
7.5. Būvdarbu rezultātā objektā: Pupu ielas pārbūve posmā no Apšu 
ielas līdz Ganību ielai, Liepājā, ir izbūvēts ielas asfaltbetona segums 
108m garā posmā, 658m2 apjomā.

Pašvaldība; 
Autoceļu fonfs;
Ostas nodeva.

1 457 754€
3.12.3. 

grantētās un 
bruģētās ielas

Daļa objektu tiks pabeigti un galīgais 
norēķins veikts 2019.gadā.

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

1. Manēžas būvniecība pabeigta 2018.gada 24.janvārī un 
izveidots viens stāvlaukums.
2. Projekta "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 
pilnveidošana Liepājas ostā” ietvaros pabeigti būvdarbi 
laukumā pretī Muitas mājai - izveidojot stāvvietas.

Pašvaldības, 
valsts, ES 7 378 668€ Finansējuma apmērs precizēts pēc 

būvdarbu iepirkuma.

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

2018. gadā netika veikt izvērtējums par maksas autostāvvietu 
izvietojumu pilsētā un noteikumu sistēmu. 
Saistībā ar Lielās ielas rekonstrukciju, darba gaitā tika uz 
laiku slēgtas maksas autostāvvietas pilsētas centra daļā, kā 
arī veikta to izvietojumu maiņa un stāvēšanas noteikumi. 
Izvērtējums plānots veikt 2019. gadā.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
-

2.11.1. 
maksas 

autostāvvietas 
- izvērtējums

Saistībā ar Lielās ielas 
rekonstrukciju, darba gaitā tika uz 
laiku slēgtas maksas autostāvvietas 
pilsētas centra daļā, kā arī veikta to 
izvietojumu maiņa un stāvēšanas 
noteikumi. Projekta gaitā tika mainīta 
satiksmes organizācija Liepājas 
maksas autostāvvietu teritorijā un 
pilsētas centra daļā. Izvērtējumu ir 
nepieciešams veikt pēc projekta 
noslēguma.

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. 1 sagatavots rīcību plāns

Finansējums nav piešķirts. 
Būvvalde visos projektos izvērtē un pieprasa universālā 
dizaina principus.

 - -  - 
3.1.1. vides 
pieejamība - 

izpēte

Tika pieprasīts finansējums 2018. 
gadā, bet tas netika piešķirts

2.1.8.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

1. Sadarbībā ar Komunālā pārvalde izvietot 
pilsētvidē tūrisma norādes. nav sniegta informācija

Izsludināti divi iepirkumi par Navigācijas zīmju stratēģiskā 
pamata izveidi. 
Abi noslēdzās bez rezultātiem, finansiālu apsvērumu dēļ. 

Amata 
pienākumu 

ietvaros
- -



348/12/2019 8:58:23

Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

2.1.8.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

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 Veikta zīmju inventarizācija, demontētas nevajadzīgās zīmes. 
Amata 

pienākumu 
ietvaros

- -

2.1.8.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

1. LRTIB darbības nodrošināšana, regulāri 
apkopot statistiku par tūrisma jomas attīstību. 

Apkopoti statistiskie rādītāji par tūrisma 
apmeklējumu Apkopoti statistikas rādītāji par 2018. gadu. 

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

94 083,82 
(algu budžets)

26 902 (nodokļi)
26 300 (admin. izd)

LRTIB - Algu budžets pieaug saistībā 
vasaras darbinieka noslogojumu un 
darbu plānošanu aktīvajā tūrisma 
sezonā

2.1.8.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

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

Pielāgota darba telpa, iekārtotas papildus divas darba vietas, 
pārkārtota klientu uzņemšanas zāle

Amata 
pienākuma 

ietvaros
- -

2.1.8.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

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

Izveidots viens 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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

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

2 pasākumi LIepājas viesmīlības sektora darbiniekiem. 
Amata 

pienākuma 
ietvaros

- -

2.1.8.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

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. 

1. Izstrādāta 1 apmācības programma.
2. Visi biroja darbinieki bijuši uz 2 apmācību semināriem

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

Pašvaldības 
dotācija,

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

  751€ Nebija apmācību kursu piedāvājums. 

2.1.8.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

6. Apkopot statistiku par iepriekšējo periodu. Apkopota tūrisma statistika par 2018. 
gadu 1 visaptverošs statistikas apkopojums 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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

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. stēlu 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 stēlu izgatavošana un uzstādīšana.
1 pieminekļa iegāde un uzstādīšana.

1. Pakalpojuma līguma "8 (astoņi) Benito BARCINO UM305 
tipa soliņu piegāde un uzstādīšana Jūrmalas parkā Akmens 
dobes pieguļošā teritorijā" ietvaros, uzstādīti 8 gab. soliņi;
2.Uzstādīti 2 jauni galdi ar soliem atpūtas vietās;
3. Labiekārtojums ap Karoga mastu J.Čakstes laukumā 
(Latvijas simtgades svinībām) - nav realizēts, atlikts uz 
nenoteiktu laiku;
4. Izstrādāta projekta dokumentācija: Teritorijas 
labiekārtojums Karostā, “Lāčplēša dārzs” daļai, Liepājā veikta 
projektēšana, darbi pārcelti uz 2019.gadu;
5. Uzsākts sakārtot piemiņas vietas, darbi turpināsies 2019.
gadā;
6. Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai uzsākta stēlu 
izgatavošana, uzstādīšana pārcelta uz 2019.gadu;
7. Autoratlīdzības līguma "Kārļa Zāles portreta daļas 
autorpiestrādes nobeiguma fāze un pamatnes bloka 
izgatavošana, piegāde, moztāža un uzstādīšana Liepājas 
muzeja dārzā Kūrmājas prospektā 16, Liepājā" ietvaros, 
iegādāts K.Zāles piemineklis.

Pašvaldība  30 597€ 3.5.1. bērnu 
rotaļu laukumi

Stēlu izgatavošana un uzstādīšana 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieru 
piemiņai uzsākta stēlu izgatavošana 
un veikts labiekārtojuma iepirkums. 
Darbus, t.sk. stēlu uzstādīšanu, 
paredzēts veikt līdz 2019.gada 4.
maijam.
Par visiem uzsāktajiem darbiem tiks 
veikta samaksa 2019.gadā pēc to 
pabeigšanas.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

2.1.8.(3.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

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. 

Veikta tūrisma objektu un magnētu inventarizācija (1), 
sagatavoti priekšlikumi Pašvaldības 

dotācija  3 736€

Projekts tika veikts vairākās kārtās, 
ieekonomēts uz interviju skaita 
samazināšanu un partneru Liepājas 
apmeklējuma samazinājuma rēķina. 

2.1.8.(4.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

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.

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 1 435 770€ Summa pēc faktiskās izpildes.

2.1.8.(4.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

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

Veikta tūrisma objektu un magnētu inventarizācija (1), 
sagatavoti priekšlikumi Pašvaldība skat.2.1.8.(3.) 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)

1. Sagatavotas un nosūtītas 45 preses relīzes, no kurām 5 
bija izglītojošas. 
2. Sadarbībā ar Valsts policiju sagatavoti 3 veidu informatīvie 
materiāli iedzīvotājiem un tūristiem (LatLit projekts LLI-269)
3. Veikts izglītojošais darbs Liepājas skolās (vidēji divas 
reizes nedēļā). Kopā ap 100 reizēm.

Pašvaldība, ES-
LatLit projektu 

finansējums
  - Pr_102

2018.gadā netika izlietoti līdzekļi 
(neskaitot darbinieka algu) šo 
funkciju veikšanai

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)

1. Iegādāti 3 operatīvie transportlīdzekļi.
2. Veikta 1 ēkas videonovērošanas sistēmas atjaunošana 
Jelgavas ielā 48

Pašvaldība, ES-
LatLit projektu 

finansējums
 120 798€

Pr_104, 
Pr_105, 
Pr_107

Elektrošoka ierīču un ķermeņa 
videokameru iegāde tiks veikta 2019.
gadā sakarā ar projekta gaitas 
izmaiņām un iepirkuma 
dokumentācijas sagatavošanu 
(2019.gada februārī izsludināti abi 
iepirkumi) 

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.

1 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki 
piedalījušies 30 apmācībās profesionālajā jomā. 
2. Apmācību ietvaros izglītoti ap 100 pašvaldības policijas 
darbinieki

Pašvaldība, ES-
LatLit projektu 

finansējums
 1 051€ Pr_106

Darbinieki piedalījās vairākās 
bezmaksas apmācībās, kā arī tika 
organizētas vienas apmācības 
pašvaldības policijā, kurās piedalījās 
visi pašvaldības policijas policisti, 
tādējādi samazinot apmācību 
izmaksas 

2.2.1.(1.)

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

Priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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. 17.05.2018. Liepājas pilsētas domes sēdes Protokola Nr.7 #3 
izrakstā ir atcelts Domes lēmums par projekta īstenošanu.

Eiropas Jūrlietu 
un 

zivsaimniecības 
fonds (EJZF),

pašvaldība

 - Pr_245
Neskatoties uz vairākkārtējiem 
pieprasījumiem, pašvaldības 
finansējums netika piešķirts

2.2.1.(1.)

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

Priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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. 
2. 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

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
5 Liepājas starptautiskās prezentācijas
15 žurnālistu vizītes Liepājā
8 Tūroperatoru vizītes Liepājā
11 Liepājas prezentācijas Latvijā

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

88 655,28 
(reklāmas 
kampaņa)
27 589,20

(Dalība izstādēs un 
prezentācijās)

Saņemts papildus deleģējuma 
uzdevums saistībā ar lidojumu aktīvu 
reklamēšanu ārvalstīs un papildus 
partneru uzņemšanu Liepājā
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

2.2.1.(1.)

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

Priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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 
Sadarbība ar 139 Liepājas viesmīlības uzņēmējiem

Amata 
pienākumu 

ietvaros
- -

2.2.1.(1.)

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

Priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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

2000 gb velo karte
21 000 gb aktīvās atpūtas bukleti
33 000 gb Ceļvedis
87 000 gb Šonedēļ Liepājā
4000 gb Liepājas karte A4
16 300 gb A1 salokāmā karte

Kopā 7 dažādi materiālu veidi, katrs 5 valodās (izņemot 
Šonedēļ Liepājā, kas tiek izdots divās valodās - LV, ENG)

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

 44 418€

3.11.1. 
tūrisma 
objektu 

Karostā - 
Jūras 

virsnieku 
saieta nams

Ieekonomēts papīra izvēles un 
drukas darbu plānošanas rezultātā, 
pēc iespējas vairāk darbus drukājot 
vienlaicīgi. 

2.2.1.(2.)

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

Priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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.

Lēmuma datums: 2018. gada 14. februāris.
Līguma izpildītājs: SIA “Firma L4” (40003236001). 
Līgumcena: EUR 84 440,00, neskaitot PVN.

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

Noslēgts Būvdarbu līgums.
Noslēgts Autoruzraudzības līgums.
Noslēgts Būvuzraudzības līgums.
Noslēgts Projektēšanas līgums.

Pašvaldības, 
Valsts, ERAF  386 254€ Pr_235

3.16.1. "Pūt, 
vējiņi!";
3.18.1. 

interjera 
muzejs

Faktiskā summa: ieguldīts 2018.
gadā.

2.2.1.(2.)

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

Priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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
Noslēgts projektēšanas līgums.

Uzsākti pārbūves darbi Liepājas Svētās Trīsvienības 
katedrālē. 

Pašvaldība  100 430€ Pr_235

3.16.1. "Pūt, 
vējiņi!""3.16.1. 
""Pūt, vējiņi!"";

3.18.1. 
interjera 
muzejs"

Finansējums precizēts pēc ieprikuma 
un līguma noslēgšanas 
projektēšanas darbiem.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

2.2.1.(3.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
būvniecības 
jautājumos 

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

Veikta tūrisma objektu un magnētu inventarizācija (1), 
sagatavoti priekšlikumi. 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 Kavējas KPR iepirkums (divi pārtraukti iepirkumi. 

Pasākums tiks īstenots 2019.gadā 

Kurzemes 
plānošanas 

reģions (ERAF)  - Pr_159 Pasākums tiks īstenots 2019.gadā.

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 3 Zilie karogi peldvietām Pie stadiona, Dienvidrietumu un 
Beberliņi  

Pašvaldības 
budžets (Vides 

fonds)
 4 027€ Pr_159 Faktiskās izmaksas 

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. Projekta ietvaros uzsākti būvdarbi plānotajā apjomā. Pašvaldība, 

Valsts, ERAF 1 506 462€ Finansējums precizēts pēc būvdarbu 
iepirkuma.

2.2.3.(2.)

Veicināt atpūtas iespējas 
ūdensmalās, paplašinot 
rekreācijas iespējas 
pilsētvidē

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

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

Veikta tūrisma objektu un magnētu inventarizācija (1), 
sagatavoti priekšlikumi. Pašvaldības 

dotācija skat.2.1.8.(3.) skat 2.1.8.(3.)

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. (Laukums pie Muitas 
mājas)

1 būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā 
akts

Pieņemts ekspluatācijā objekts ‘’Zvejniekiem nepieciešamās 
infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā”

Pašvaldība, 
Valsts, ERAF  774 672€ Pr_254 - Finansējums precizēts pēc būvdarbu 

iepirkuma.

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

Sadarbībā ar Komunālo pārvaldi ir sagatavots projektēšanas 
uzdevums "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās 
infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz 
Zvejnieku alejai 11A, Liepājā". 
2019.martā tiks izsludināts iepirkums Būvprojekta izstrādei.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
- Pr_16

Pr_159  -  - 
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
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Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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.Porziņģa laukums Ventspils ielas parkā
Būvvaldes kompetencē - izskatīt un akceptēt 
būvprojektu, izsniegt būvatļauju, ja pašvaldība 
tādu iesniegs.

2.2018.gadā nepieciešams paredzēt "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
1.Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi 2018.gadā Būvvaldē ir 
reģistrēti. 
2.Nav uzsākti būvdarbi

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

Sadarbībā ar Komunālo pārvaldi sagatavots projektēšanas 
uzdevums un Darba uzdevums Metu konkursam. 
2019.gada janvārī tiks izsludināts Metu konkurss, kurš 
noslēgsies 20.februārī.

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). 2018.gadā Raiņa parkā nav veikti būvdarbi.

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). 2018.gadā Ventspils ielas parkā nav veikti būvdarbi.

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

2018.gadā nav veikti būvdarbi. Būvvaldes speciālisti ir 
piedalījušies vairākās sarunās ar domes vadību par 
autostāvlaukuma būvdarbu uzsākšanu vai paplašināšanu 
Liepājas teātra virzienā.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
- Pr_150  - 

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 2018.gadā būvprojekts ir akceptēts un projektēšanas 
nosacījumi izpildīti. Nepieciešams uzsākt būvdarbus.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
- Pr_184  - 
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

Apstādījumu koncepcijas ieviešana notiek atbilstoši plānam 
un Komunālās pārvaldes piešķirtajam finansējumam.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 - Pr_184

Apstādījumu koncepcijas ieviešana 
notiek atbilstoši plānam un 
Komunālās pārvaldes piešķirtajam 
finansējumam.

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

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.

1.Basketbola laukuma izbūves projekts netika izstrādāts un 
laukuma izbūve netika veikta.
2. iztrādāts būvprojekts: Skvēra labiekārtojums Republikas un 
K.Valdemāra ielas krustojumā, Liepājā.

Pašvaldība  14 847€ 3.6.1. sporta 
laukumi

Līdzfinansējums basketbola laukuma 
projekta izstrādei un izbūvei daļēji 
pārcelts uz 2019.gadu, sakarā ar to, 
ka pieteikumss basketbola laukuma 
izbūvei tika saņemts tikai 2018.gada 
nogalē.

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 Komunālā pārvalde). 
Būvprojekta realizācijai pa kārtām, 2018.gadā 
nepieciešams paredzēt attiecīgu finansējumu 
Komunālā pārvaldes budžetā.
Būvdarbi - atbilstoši ES finansējuma vai 
pašvaldības budžeta iespējām.

1 būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā
1 būvatļaujas izsniegšana (jāskatās pēc 
fakta)

1. 2018.gada 18.oktobrī Būvvaldes komisija pieņēmusi 
ekspluatācijā objektu "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas 
centrs Zirgu salā. Dabas takas izbūve." 
2. 1) 28.02.2018. izdota būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2018-85 
(26/2018) Kopā - 8.k2) 29.03.2018. izdarīta atzīme par 
projektēšanas nosacījumu izpildi 3) 09.10.2018. izdarīta 
atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 
28.02.2018. būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2018-85 (26/2018) (2.
kārta)

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

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

1) 28.02.2018. izdota būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2018-85 
(26/2018) Kopā - 8.k2) 29.03.2018. izdarīta atzīme par 
projektēšanas nosacījumu izpildi 3) 09.10.2018. izdarīta 
atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 
28.02.2018. būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2018-85 (26/2018) (2.
kārta)

Pašvaldība  46 447€

3.10.4. 
Beberliņi - 

tehniskā dok.;
3.10.5. 

Beberliņi - 
reaizāc. (1.

kārta)

Atlikušais finansējums pārcelts uz 
2019.gadu.

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

Sporta pārvalde konsultēs jautājumos, kas skar 
aktīva dzīvesveida veicināšanas attīstībai Liepājas 
pilsētā nepieciešamo rīku uzstādīšanu, 
infrastruktūras labiekārtošanu

Zirgu salas dabas taku projekta attīstīšanā Sporta 
pārvalde ir piesaistītās personas statusā.

nav sniegta informācija

1. Ir notikušas vairākas tikšanās ar nevalstiskām 
organizācijām NVO, lai apzinātu loka šaušanas vietas 
labiekārtošanai nepieciešamos resursus.
2. Notikušas konsultācijas par BMX trašu izveidi un specifiku, 
lai izsludinātu iepirkumu būvdarbu veikšanai. 
3. Ir pabeigta pastaigu takas izveide 820m, trīs vietās 
uzstādītas āra vingrošanas ierīces

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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. 

Īstenots projekts, tā ietvaros (kopumā izbūvēta 820m taka):
1. 587 m pastaigu taka (veselības maršruts) ar šķembu 
segumu
2. uzstādīti 3 āra trenažieri;
3. izveidotas 3 atpūtas vietas, kurās ir gan piknika galdi ar 
soliem, gan ar ugunskura vietas, gan arī atkritumu urnas.

ERAF/pašvaldīb
a/valsts  387 958€

Pr_237
Pr_248

3.10.1. Zirgu 
sala - ERAF 

proj.
Projekta faktiskās kopējās izmaksas.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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 izpētei nav piešķirts. 
Būvvalde visos ielu pārbūves projektos izvērtē un pieprasa 
veloinfrastruktūras izbūvi atbilstoši apstiprinātajai transporta 
shēmai.

Pašvaldība - Pr_149 Finansējums izpētei nav piešķirts. 

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
Komunālā pārvalde uzsākusi pārprojektēšanas darbus 
veloceliņā izbūvei 14.Novembra bulvārī, posmā no Grīzupes 
iela līdz Pulvera ielai.

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 Būvvprojekts Būvvaldē nav iesniegts.
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 Izņemti jauni projektēšanas nosacījumi uz Ezermalas 
būvprojektu, kura ietvaros tiks risināts minētais tilts

Amata 
pienākumu 

ietvaros
- Pr_152  - 
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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 Būvvprojekts Būvvaldē nav iesniegts.
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
1. Krūmu ielā ir būvdarbi ir pabeigti.
2. Grīzupes ielā būvdarbi turpinās.
3. Kapsēdes ielā būvdarbi turpinās.

ERAF; Valsts; 
Pašvaldība

1. 1 154 635,86
2. 5 558 088,00
3. 1 846 285, 46

Pr_165
Pr_166
Pr_271

3.12.1. 
Grīzupes iela;

3.12.2. 
Kapsēdes iela

Finansējums precizēts pēc būvdarbu 
iepirkuma un reāli veikto būvadrbu 
apjoma.

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

Izbūvēta dabas taka 820 m kopgarumā ar divām skatu 
platformām virs ūdens, izveidotas graudzāļu, medus augu un 
jaukta tipa dobes 1950 m2 platībā,  uzstādītas atkritumu 
urnas, trīs informatīvi stendi par Liepājas ezera dabas 
vērtībām, četras brīdinājuma un trīs norāžu zīmes, 
apmeklētāju plūsmas skaitītājs.

ERAF/pašvaldīb
a/valsts skatīt 2.2.4.(2)

Pr_237
Pr_248 3.10.1. Zirgu 

sala - ERAF 
proj.

skatīt 2.2.4(2)

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"

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

Veikta tūrisma objektu un magnētu inventarizācija (1), 
sagatavoti priekšlikumi. Pašvaldības 

dotācija skat 2.1.8.(3.) skat 2.1.8.(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

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

Sadarbībā ar ornitologiem sagatavot un piedāvāt 
interesentiem putnu vērošanas programmu 2018 
gada pavasarī un rudenī

nav sniegta informācija 2 putnu vērošanas pasākumi: Liepājas ezerā, Zirgu salā.
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"

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

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
5 Liepājas starptautiskās prezentācijas
15 žurnālistu vizītes Liepājā
8 Tūroperatoru vizītes Liepājā
11 Liepājas prezentācijas Latvijā

Amata 
pienākumu 

ietvaros
- -

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
pilsētas 
attīstības un 
sadarbības 
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.

Plānotie 3 līgumi par būvdarbu veikšanu (būvdarbu, 
autoruzraudzības, būvuzraudzības) ir noslēgti.
Noslēgts līgums par Projekta īstenošanu.

Pašvaldība, 
Valsts, ERAF  780 988€ Pr_244 Izmaksas precizētas pēc Ieprikumam 

veikšanas.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

Noorganizēta divpusēja tikšanās ar Ekonomikas ministrijas 
pārstāvjiem un Liepājas komersantiem.
2 darba grupas tikšanās ar profesionālās izglītības 
kompetenču centru "Liepājas Valsts tehnikums", 
Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), uzņēmējiem un 
pašvaldību.

Liepājā 2018.gadā kopumā Darbojās 2 659 uzņēmumi
Reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 107 
personām jeb par 4,2%
Vidējā bruto darba samaksa 776 eiro  (+ 7,9 % vairāk nekā 
2017. gadā)
Realizētās produkcijas apjoms 2018. gadā bija 287 milj. eiro ( 
+ 2, 5 % jeb 7,1 milj. eiro) 

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 -  - 

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)

nav sniegta informācija (no Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas)

nav sniegta informācija (no Liepājas 
Speciālās ekonomiskās zonas)

2018.gadā ekspluatācijā nodotas 2  ostas noliktavas, 1 
noliktava/loģistikas centrs, 1 ražotne un 6 jauni ostas 
rezervuāri.

nav sniegta 
informācija 6 127 140€ -

2.8.1. jaunas 
darba vietas;

2.8.2. 
bezdarba % 

līmenis;
2.13.1. jaunas 

investīcijas

Faktiskā summa

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 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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

Sagatavoti nekustamā īpašuma piedāvājumi pēc 
pieprasījuma, informācijas pieejamība par uzņēmējdarbības 
teritorijām pieejama Liepājas pilsētas pašvaldības un 
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas mājas lapās.

Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā investējušas 47 ārvalstis
Investīciju apjomus Liepājas uzņēmumos palielinājušas 15 
valstis

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
pilsētas 
attīstības un 
sadarbības 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija 
(Attīstības 
pārvalde)

nav sniegta informācija (no Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas)

nav sniegta informācija (no Liepājas 
Speciālās ekonomiskās zonas)

Noslēgti 24 līgumi par investīcijām Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām ražošanas 
aprīkojuma iegādei un būvniecībai.

nav sniegta 
informācija 17 467 730€ -

2.8.1. jaunas 
darba vietas;

2.8.2. 
bezdarba % 

līmenis;
2.13.1. jaunas 

investīcijas

Kopējās LSEZ kapitālsabiedrību 
veiktās investīcijas 2018.gadā ir 15 
073 931,30 EUR (gan tās, par kurām 
var saņemt, gan tās, par kurām 
nevar saņemt nodokļu 
atvieglojumus), kas veiktas saskaņā 
ar gan 2018.gadā, gan iepriekšējos 
gados noslēgtajiem līgumiem.

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 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija 
(Attīstības 
pārvalde)

Informatīvs seminārs par Biznesa inkubatora 
piedāvātiem atbalsta instrumentiem inovatīvu 
uzņēmumu attīstībai.

2 semināri

Noorganizēti 2 semināri. 
Noslēgts būvdarbu līgums par telpu pārbūvi Dārza ielā 4/8, 
Liepājā, kas tiks pielāgotas uzņēmumu vajadzībām, kas 
darbojas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā, 
radot inovatīvus produktus un pakalpojumus.

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
pilsētas 
attīstības un 
sadarbības 
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 

Noorganizēta tikšanās.
Izsludināts Mazo un vidējo komersantu (MVK) projektu 
konkurss 2018.gadam un izstrādāts nolikums 2019.gada 
MVK projektu konkursam.

Pašvaldība  58 000€ 2.3.1. MVK 
konkurss

Mazo un vidējo komersantu projektu 
konkursa uzvarētāji visi savus 
projektus nerealizēja.

3.1.3.(3.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija 
(Attīstības 
pārvalde)

Netiek plānota darbība  - 
"Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris" Liepājā atvēris 
energoefektivitātes centru, kurā plānots izglītot sabiedrību par 
viedas enerģijas iegūšanu un racionālu izmantošanu.

 -  -  - 

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
Noorganizēta tikšanās ar atbildīgās ministrijas pārstāvjiem. 
Komersanti informēti par Eiropas savienības (ES) fondu 
atbalsta pieejamību energoefektivitātes pasākumiem. 

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 -  - 
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

1. Veikts iepirkums un noslēgts būvdarbu, autoruzraudzības 
un būvuzraudzības līgumi par pārbūves darbiem Vecā 
ostmalā.
2. Veic būvdarbus, būvuzraudzību un autoruzraudzību Vecā 
ostmalā.
3. Veic būvdarbus, būvuzraudzību un autoruzraudzību 
Kapsēdes ielā. 

ERAF, 
valsts, 

pašvaldība

1. Plānotās 
projekta kopējās 

izmaksas: 
1 540 946,92 euro.

2. Plānotās 
projekta kopējās 

izmaksas: 
1 846 285,46 euro.

Pr_78
Pr_166

3.12.2. 
Kapsēdes iela

Finasējums precizēts pēc būvdarbu 
iepirkuma un reāli veiktajiem 
būvdarbu apjomiem.

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 
Izpilddirektora 
vietnieks 
būvniecības 
jautājumos

Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija 
(Attīstības 
pārvalde)

nav sniegta informācija (no Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas)

nav sniegta informācija (no Liepājas 
Speciālās ekonomiskās zonas)

Sasniegts Liepājas ostas kravu apgrozījuma rekords - 2018.
gadā pārkrautas 7,54 milj.tonnu kravas.
Uzsākts pilotprojekts Ukrainas kravu piesaistei Liepājas ostai 
- atvestas pirmās piecas kravu partijas.

nav sniegta 
informācija

nav sniegta 
informācija

2.8.1. jaunas 
darba vietas;

2.8.2. 
bezdarba % 

līmenis

 - 

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 (kuģu ceļa 
padziļināšana, tauvošanās vietas izbūve, ostas 
hidrotehnisko aizsargbūvju atjaunošana un 
pārbūve).

2 noslēgti līgumi par projektu īstenošanu

Līgumi tiks noslēgti 2019.gadā.
Projekts “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko 
būvju atjaunošana”.
Rekonstruētās hidrotehniskās būves: 0

Līgums noslēgts 2018.gadā.
Projekts “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana”
Rekonstruētās hidrotehniskās būves: 0

Kohēzijas fonds 
(KF), Liepājas 

Speciālā 
ekonomiskā 
zona (LSEZ)

36 466 090€ Pr_87
Pr_88

2.12.1. 
Liepājas osta 
- pievadceļi;

2.12.2. 
Liepājas osta 

- Karostas 
kanāls;
2.12.3. 

Liepājas osta 
- ūdens infra

Notiek projekta īstenošana. Projektu 
investīciju izmaksas: finansējums 
precizēts saskaņā ar veikto 
iepirkumu rezultātiem. 

3.2.1.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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.

Izveidots veselības piedāvājums ārvalstniekiem, sarunas ar 
Liepājas slimnīcu par pakalpojumu sniegšanu.

Pašvaldības 
dotācija

Amata pienākuma 
ietvaros

1.20.3. SPA 
plāna izstrāde

Piedāvājuma izveidošanai nebija 
nepieciešams piesaistīt atsevišķi 
cilvēku

3.2.1.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
5 Liepājas starptautiskās prezentācijas
15 žurnālistu vizītes Liepājā
8 Tūroperatoru vizītes Liepājā
11 Liepājas prezentācijas Latvijā

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija,

kapitāldaļu 
turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.) - 1.
punktu

1.20.3. SPA 
plāna izstrāde Skat. 2.2.1.(1.) - 1.punktu

3.2.1.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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 Izvietota informācija 33 000 ceļvežu 5 valodās par SPA 
piedāvājumu Liepājā

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 Skat. 2.2.1.(1.) - 1.punktu

3.2.1.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
pilsētas 
attīstības un 
sadarbības 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija 
(Attīstības 
pārvalde)

Izstrādāt būvprojektu objektam "Roņu ielas 
pārbūve Liepājā". Izstrādāts būvprojekts

Līgums par būvprojekta izstrādi noslēgts 2018.gada 10.maijā.
Pabeigta Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūra saskaņā ar tematisko plānojumu "Liepājas pilsētas 
pludmales un piekrastes attīstība"

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

Stiprināt komunikāciju ar Liepājas tūrisma 
uzņēmējiem, veicinot viņu produktu popularitāti. nav sniegta informācija

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
5 Liepājas starptautiskās prezentācijas
15 žurnālistu vizītes Liepājā
8 Tūroperatoru vizītes Liepājā
11 Liepājas prezentācijas Latvijā

Amata 
pienākumu 

ietvaros
- -



448/12/2019 8:58:23

Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
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Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

3.2.2.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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

1. Liepājas RI attīstībai un atbalstam Liepājas Kultūras 
pārvalde realizē starptautisku projektu Future DiverCities. Šī 
projekta ietvaros ir izveidota aplikācija, kurā būs iespēja 
publicēties RI pārstāvjiem, ar šo aktivitāti aiztās žurnāla 
izdošanu. 
2. Starptautiskas konferences realizācija tika pārcelta uz 
2019. gadu, kalendāra izmaiņas Future DiverCities projekta 
kalendārā.

Pašvaldība
ES fondi  14 688€

Pr_217
Pr_240
Pr_110
Pr_50

2018.gadā finansējums tika izlietots 
daļēji, jo aktivitātes tika pārceltas uz 
2019. gadu

3.2.2.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
kultūras un 
sporta 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors

Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija 
(Attīstības 
pārvalde)

Tiks turpināta projekta  nepieciešamības 
izvērtēšana. Nav sniegta nformacija

Izstrādāts būvprojekts, projekta realizācija pārcelta no Dārza 
ielas 10 uz Dārza ielu 4/8. Izsludināts iepirkums būvdarbu 
veikšanai Dārza ielā 4/8. ERAF

Pašvaldība  230 000€
2.7.1. Dārza 

ielas 4/8 
tehniskā dok. 

Faktiskā summa

3.2.2.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
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

Apsekots ēku kompleksu Kungu ielā 24, veikta tehnisko un 
elektroapgādes sistēmu uzraudzība un apkope. Nodrošināta 
apsardze un VUGD prasības. Pēc nepieciešamības, veikti 
kārtējie remontdarbi infrastruktūras nodrošināšanai. (Kungu 
ielas radošais kvartāls, Kungu iela 24, Liepāja)

Pašvaldības 
budžets  5 565€

2.9.1. jauni, 
ražojoši 

uzņēmumi
-

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

SIA "Liepājas 
enerģija"

1. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas 
nodrošināšana, izmantojot atjaunojamos resursus 
par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas (SPRK) noteiktajām cenām.
2. Paaugstināt ražošanas un pārvades procesu 
efektivitāti (Siltumtrases rekonstrukcijas darbi, 
trašu posmu maiņa).

Rekonstruējamo siltumtrašu kopējais 
garums: 2800 m

Siltumtrašu rekonstrukcijas darbi - 4 siltumtrašu posmu ar 
kopējo garumu aptuveni 1.5 km pārbūve.

Uzņēmuma 
budžets, 

Kohēzijas fonds
1 485 034€

Ik ceturksni tiek veikta būvniecības 
darbu garantijas pārbaude 
Būvniekam, saskaņā ar noslēgto 
līgumu.

3.2.3.(2.)

Veicināt atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošanu enerģijas 
ražošanā un 
konkurētspējīgu 
enerģijas cenu

Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos

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 Pieslēgti jaunie klienti ar kopējo slodzi 4.759 MW Uzņēmuma 

līdzekļi  372 252€

Jauno klientu skaits, kas gribēja 
pieslēgties pie SIA "Liepājas 
enerģija"pakalpojuma bija vairāk 
nekā plānots. 

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

2 pirmskolas izglītības iestādes (Delfīns un Mazulītis) turpina 
attālināti uzskaitīt patērēto siltumenerģiju, vienlaikus attālināti 
to regulējot.

nav sniegta 
informācija

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

Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija 
(Attīstības 
pārvalde)

Jaunas e-pakalpojumu pilotprogrammas izstrāde. Noslēgts līgums par izpēti e-platformas 
ieviešanai.

Darba plāna izstrāde pilotprojekta uzsākšanai, notikušas 
vairākas tematiskās tikšanās.
Izstrādāta pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes 
veicināšanas koncepcija, par kuru ziņojums apstiprināts 
Domes Attīstības komitejā 2018.gada 15.novembrī Nr.19.

nav sniegta 
informācija  10 890€ -

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 Organizēta tikšanās ar Altum pārstāvjiem un individuālas 
sarunas ar komersantiem. 

Pašvaldība; 
ERAF - Pr_17 2.13.1. jaunas 

investīcijas

Bija plānots, ka Liepājas komersanti 
iesniegs projektus šajā projektā un 
pretendēs uz līdzfinansējumu, tomēr 
mainoties porgrammas 
nosacījumiem, projekti netika 
iesniegti un finansējums netika 
apgūts

3.2.4.(1.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektora 
vietnieks 
īpašumu 
jautājumos 

Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija 
(Attīstības 
pārvalde)

Pastāvīgs darbs investoru piesaistē nav sniegta informācija

Reizi mēnesī tikšanās ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) komersantiem "Waffle meetup" pasākuma 
ietvaros, pārrunājot attīstības iespējas Liepājā šīs nozares 
uzņēmumiem.
2018.gadā Liepājā reģistrēti 6 IKT jomas uzņēmumi, 13 darba 
vietas.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
-

2.8.1. jaunas 
darba vietas;

2.8.2. 
bezdarba % 

līmenis;
2.9.1. jauni, 

ražojoši 
uzņēmumi

 - 
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

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

SIA 
“Aviosabiedrīb
a “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..

Regulāros reisos apkalpoti 9325 pasažieri. Savienojošie reisi 
ar 60 Airbaltic galamērķiem.
1 dalība izstādē/kontaktbiržā "Routes Europe". 
Aviodrošibas pasākumu komplekss - paveikta 
videonovērošanas sistēmas pilnveidošana lidlauka drošības 
nodrošināšanai.

Pašvaldība / 
Valsts / SIA 

“Aviosabiedrība 
“Liepāja”

1 694 594 
(no tiem 325 000 ir 
budžetā iepriekš 

niekļautās 
Aizsardzības 

ministrijas 
finansetās 
investīcijas 
civilmilitārās 
sadarbības 

stiprināšanai).

Daļēji Pr_85

2.10.1. 
lidojumi 
ziemā;
2.10.3. 

palielinās 
pasažieru 

skaits 

Mārketinga rezultātu sasniegšanu 
skat 2.2.1.(1.). 
Pasažieru ielidošanas termināla 
palašināšanai izstrādāts būvprojekts, 
tiek meklēts finansējums projekta 
realizācijai.

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 Tiek veikti būvdarbi. Objektu plānots ekspluatācijā šī 2019.
gada jūljā.

Pašvaldība, 
Valsts , ES 5 558 088€ PR_271 3.12.1. 

Grīzupes iela

Finansējums saskaņā ar noslēgto 
vienošanos ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru (CFLA) par projekta 
īstenošanu.

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 Pastāvīgs darbs pie finansējuma piesaistes šī uzdevuma 

īstenošanai

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)

nav sniegta informācija (no Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas)

nav sniegta informācija (no Liepājas 
Speciālās ekonomiskās zonas)

Pojekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" 
ietvaros 2018.gada 27.martā pieņemts ekspluatācijā objekts 
"Dezlzceļa pārmijas Nr.10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā". 
Dzelzceļa mezglā pie iebrauktuves ostā pārbūvētas pārmijas 
un dzelzceļa sliežu ceļi 270 metru garumā. 2018.gada 16.
martā pieņemts ekspluatācijā objekts "Liepājas ostas 
Rietumu parka dzelzceļš Nr.34". Objekta ietvaros tika 
paplašināts ostas Rietumu parks, palielinot tā caurlaides 
spēju. Darbu ietvaros tika pārbūvēti vai izbūvēti no jauna 
dzelzceļa sliežu ceļi 1256 metru garumā izbūvētas 6 
pārmijas. 2018.gadā uzsākti būvdarbi objektā "Liepājas ostas 
dzelzceļa pārbūve un atjaunošana". Objekta ietvaros paralēli 
esošajam dzelzceļa sliežu ceļam tiek izbūvēts jauns 
savienojošais dzelzceļa sliežu ceļš strap ostas dzelzceļa 
Rietumu parku un Liepājas staciju. Šajā objektā kopējais no 
jauna izbūvejamo un pārbūvejamo sliežu ceļu garums 
sastāda vairāk kā 1000 metri. 

nav sniegta 
informācija

nav sniegta 
informācija  -  -  - 

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)

nav sniegta informācija nav sniegta informācija Dzelzceļa pievedceļš (būvniecība): 1527 m 
Auto pievdeceļš (atjaunošana un pārbūve): 300 m

Kohēzijas fons 
(KF), Liepājas 

Speciālā 
ekonomiskā 
zona (LSEZ)

7 069 407€ Pr_89  - 

Summa norādīta pēc fakta. 
Notiek projekta īstenošana. Projektu 
investīciju izmaksas: finansējums 
precizēts saskaņā ar veikto 
iepirkumu rezultātiem. 

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.  - Gada laikā ar prāmi pārvadāti 46 713 pasažieri. ( + 13,6% 
vairāk nekā 2017. gadā)  -  -  -  -  - 

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 Ceļa rekonstrukcijas projekts pabeigts. Valsts -  -  - -

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 Realizēts 1 mārketinga komunikācijas plāns

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 -  -  -  - 
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

4.1.2.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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

Izsūtītas 300 ziņas medijiem. Katru dienu sociālajos tīklos ir 
vismaz 2 ieraksti par ģimenei ērtu vidi  pilsētā 
Vidēji 10 publikācijas nedēļā jeb 520 publikācijas gadā par 
Liepāju kā piemērotu dzīvesvietu. 

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 -  -  -  - 

4.1.2.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

Piedāvājumi ģimenēm ar bērniem tiks popularizēti 
starptautiskajās izstādēs. nav sniegta informācija

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
5 Liepājas starptautiskās prezentācijas
15 žurnālistu vizītes Liepājā
8 Tūroperatoru vizītes Liepājā
11 Liepājas prezentācijas Latvijā

1 video klips ģimenēm ar bērniem
Informācija drukas materiālos
Klātienes informācija interesentiem

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija;

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)
1.punktu  -  - Skat. 2.2.1.(1.)-1.punktu

4.1.2.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

Tiks veidots atsevišķs materiāls par iespējām 
Liepājā atpūsties ģimenēm ar bērniem. nav sniegta informācija Informācija par atpūtu ģimenēm ar bērniem iekļauta citos 

drukas materiālos, atsevišķs nav izveidots

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

Tiks veidots sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību un 
mārketinga daļu (SAMD) stāstu sērija, par 
cilvēkiem, kas veido uzņēmējdarbību Liepājā

nav sniegta informācija 1 stāstu sērija par liepājniekiem, kas veido uzņēmējdarbību, t.
sk., arī viesmīlības uzņēmēji

Amata 
pienākumu 

ietvaros
-  -  - -

4.1.2.(2.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
5 Liepājas starptautiskās prezentācijas
15 žurnālistu vizītes Liepājā
8 Tūroperatoru vizītes Liepājā
11 Liepājas prezentācijas Latvijā

1 video klips ģimenēm ar bērniem
Informācija drukas materiālos
Klātienes informācija interesentiem
Izveidoti Sociālo tīklu kontu ieraksti

Amata 
pienākumu 

ietvaros
-  -  - -

4.1.2.(3.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
9 Liepājas starptautiskās prezentācijas
12 žurnālistu vizītes Liepājā
3 Tūroperatoru vizītes Liepājā
6 Liepājas prezentācijas Latvijā  
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
 -  -  -  - 

4.1.2.(3.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

Informācija par Liepāju kā ostas pilsētu, tiks 
sniegta interesentiem Starptautiskajās izstādēs. nav sniegta informācija

Informācija par Liepāju kā Ostas pilsētu sniegta: 
1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
5 Liepājas starptautiskās prezentācijas
15 žurnālistu vizītes Liepājā
8 Tūroperatoru vizītes Liepājā
11 Liepājas prezentācijas Latvijā

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija;

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)
1.punktu  -  - Skat. 2.2.1.(1.)-1.punktu

4.1.2.(4.)

Veicināt Liepājas 
atpazīstamību kā 
inovāciju un radošuma 
pilsētu

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija 
(Sabiedrisko 
attiecību un 
mārketinga 
daļa)

Informēsim sabiedrību par Liepāju kā inovāciju un 
radošuma pilsētu. nav sniegta informācija

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
9 Liepājas starptautiskās prezentācijas
12 žurnālistu vizītes Liepājā
3 Tūroperatoru vizītes Liepājā
6 Liepājas prezentācijas Latvijā  
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
 -  -  - 

Iegūta un apkopota informācija, kas 
nepieciešama amatu apraksta 
projekta izstrādei.



478/12/2019 8:58:23

Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

4.1.2.(4.)

Veicināt Liepājas 
atpazīstamību kā 
inovāciju un radošuma 
pilsētu

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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

Informācija par Liepāju kā Inovāciju un radošuma pilsētu 
sniegta: 
1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
5 Liepājas starptautiskās prezentācijas
15 žurnālistu vizītes Liepājā
8 Tūroperatoru vizītes Liepājā
11 Liepājas prezentācijas Latvijā

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija;

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)
1.punktu  -  - Skat. 2.2.1.(1.) -1.punktu

4.1.2.(4.)

Veicināt Liepājas 
atpazīstamību kā 
inovāciju un radošuma 
pilsētu

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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

1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
5 Liepājas starptautiskās prezentācijas
15 žurnālistu vizītes Liepājā
8 Tūroperatoru vizītes Liepājā
11 Liepājas prezentācijas Latvijā

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija;

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)
1.punktu  -  - Skat. 2.2.1.(1.) -1.punktu

4.1.2.(5.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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 10 prezentācijas

10 video

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 -  -  -  - 

4.1.2.(5.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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
8 Starptautiskas izstādes
Starptautiskas reklāmas kampaņas Skandināvijā, Vācijā, 
Krievijā, Norvēģijā, Somijā un Dānijā

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)
3.punkts  -  - Skat. 2.2.1.(1.) - 3.punkts

4.1.2.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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

9 prezentācijas

Ārvalstu tūristi 33 753 (+ 18,04% vairāk nekā 2017. gadā) 
1460 ieraksti sociālajā tīklā Facebook par Liepāju

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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%

1. Koncertzāles mājas lapā gada laikā ievietoti 198 pasākumu apraksti. 
Mājas lapas apmeklējuma skaits dienā vidēji 384 reizes, sociālo tīklu 
sekotāju skaits pieaudzis līdz 20 614 apmeklētājiem, koncertzāles jaunumu 
saņēmēju saraksts digitālajā vietnē Mailchimp.com pieaudzis līdz 817 
lietotājiem
 2. Veikts mājas lapas funkcionalitātes audits un tehniskā specifikācija mājas 
lapas tehniskajiem izstrādātājiem
 3. Izstrādāti 4 funkcionālie veiktspējas testi
 4. Gada laikā sagatavotas un nacionālajiem, kā arī reģionālajiem medijiem 
kopā izsūtītas 92 preses relīzes (katru mēnesi 7-8, nedēļā 1-2)
 5. Gada laikā iniciēti un īstenoti ap 115 rakstiem, reportāžām, sižetiem, 
intervijām (drukātie, interneta mediji, radio, TV). Katru mēnesi vidēji 9 - 10 
materiāli, īstenotas arī 7 starptautiskas publikācijas par koncertzāles 
aktualitātēm.
 6. izdoti 4 repertuāra bukleti latviešu un angļu valodā.
 7. Sagatavotas un izdotas tematiskas skrejlapas:
 - koncertu sērijām “Pasaule Lielajā dzintarā”, 
 - kamerzāles sērijai “Personīgi” 
 Sagatavota informatīvā izdales lapa Bērnu un jauniešu programmas 
reklamēšanai skolotājiem un speciālie piedāvājumi.
 8. Izdots buklets “Ekskursijas koncertzālē Lielais dzintars” latviešu, krievu, 
angļu, vācu un lietuviešu valodā, izveidots koncertzāles apmeklētāja gids 
latviešu, angļu, krievu valodās individuālai koncertzāles apskatei; sagatavots 
teksts koncertzāles reprezentācijas bukletam.
 9. Pavisam realizētas vairāk kā 50 pašu organizēto kultūras projektu 
reklāmas kampaņas valsts lielākajos medijos un pilsētvidē Liepājā, Rīgā un 
Kurzemē.
 10. Sagatavots priekšlikums kamerzāles sērijas “Personīgi” koncertu 
abonementa tirdzniecībai.
 11. 2018. gadā sagatavota koncertzāles lojalitātes karte un veiktas iestrādes 
lojalitātes sistēmas izveidē. Tomēr klientu datu automatizēšana nav 
iespējama un klientu datu pārvaldīšana var notikt tikai ar lielāku biļešu 
sistēmas uzturētāja iesaisti, nekā sākotnēji plānots.
 12. 2018. gadā sagatavots izvērsts piedāvājums telpu nomniekiem:
 - brošūra- nomas cenrādis;
 - prezentācija Latviešu, krievu, angļu un vācu valodā; 
 - promocijas video; 
 - papildināta mājaslapas sadaļa ar informāciju un attēliem;
 - izveidoti jauni telpu tehniskie plāni.
 
 13. Telpu nomas skaits korporatīvajā segmentā 2018. gadā palielinājies par 
51%, ieņēmumu pieaugums 2018. gadā par 20%.

SIA "Lielais 
Dzintars" 
budžets

 52 337€

Ņemot vērā līdzekļu trūkumu jaunas 
mājaslapas izveidošanai 2018. un 
2019. gadā, atlikta mājaslapas 
dizaina vadlīniju izstrāde un 
mājsalapas, galveno sadaļu un 
integrēto funkcionālo rīku dizaina 
izveide, jo dizaina risinājumi pakļauti 
novecošanās riskam. Lojalitātes 
programma nav ieviesta, jo klientu 
datu automatizēšana nav iespējama 
un klientu datu pārvaldīšana var 
notikt tikai ar lielāku biļešu sistēmas 
uzturētāja iesaisti, nekā sākotnēji 
plānots. Tās ieviešana tiek turpināta 
2019. gadā.
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Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2018.gadā. Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Rīcības Atbildīgais
(uzraudzība) Izpildītājs

Darbības
(ar atsauci uz ēkas/objekta  adresi, pilsētas 

mikrorajonu)

Rezultāts
(skaitliskā izteiksmē) Finansējums Norādīt sasaisti ar Pamatojums

ID Nr. Nosaukums  Plānots Izpilde Avots Faktiskā summa 
(eiro)

AP2020 
Investīciju 

plānu

politiskajām 
vadlīnijām 
2017- 2021

(ja izpilde atšķirās no plānotā)

4.1.2.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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 3 Tūroperatoru vizītes Liepājā
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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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 6 Liepājas prezentācijas Latvijā

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)
3.punkts Skat. 2.2.1.(1.) - 3.punkts

4.1.2.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

SIA "Liepājas 
reģiona 
tūrisma 
informācijas 
birojs"

Sagatavot informatīvu materiālu par pasākumiem 
divas reizes gadā. nav sniegta informācija 5 prezentācijas par kūrorta pilsētu.

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)
3.punkts Skat. 2.2.1.(1.) - 3.punkts

4.1.2.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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
Vidēji 8 publikācijas nedēļā jeb 416 publikācijas gadā medijos 
(reģionālajos un nacionālajos,), kā arī ieraksti sociālajos 
tīklos) par Liepāju kā labu investīciju vidi.

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)
3.punkts Skat. 2.2.1.(1.) - 3.punkts

4.1.2.(6.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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

2018.gadā ir notikuši vairāki augsta līmeņa, pilsētas 
atpazīstamību veicinoši sporta pasākumi: 
1) Eiropas čempionāts rallijā;   
2) U-18 Basketbola čempionāts; 
3) Pasaules čempionāts vindsērfingā; 
4) Drosmes skrējiens; 
5) deju sacensības Lielais rudens reitings 2018;  
6) Ghetto basket Liepāja; 
7) Gudļevska vārtsargu nometne; 
8) Cross Country Liepāja; 
9) Liepājas īriens; 
10) Pludmales spēks 2018

Pašvaldība; 
valsts;

cits finansējuma 
avots (sponsori)

 295 739€

Realizēti vairāki pirmreizēji liela 
mēroga pasākumi, kuriem 
pašvaldība piešķīrusi papildus 
finansējumu, saskaņā ar 
organizatoru pieprasījumu

4.1.2.(7.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
jautājumos 
Pašvaldības 
Izpilddirektors 

Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija 
(Sabiedrisko 
attiecību un 
mārketinga 
daļa)

Informēsim sabiedrību par iespējām Liepājā 
attīstīt uzņēmējdarbību. nav sniegta informācija

10 raksti medijos
100 ieraksto sociālajos tīklos
10 prezentācijas
u.c.

Amata 
pienākumu 

ietvaros
 -  - 

4.1.2.(7.)

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

Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
stratēģiskās 
attīstības 
plānošanas 
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

Informācija par Liepāju pilsētu sniegta: 
1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa
8 Starptautiskas izstādes
5 Liepājas starptautiskās prezentācijas
15 žurnālistu vizītes Liepājā
8 Tūroperatoru vizītes Liepājā
11 Liepājas prezentācijas Latvijā

Budžets no SIA 
"LRTIB" 

saimnieciskās 
darbības;

pašvaldības 
dotācija

Kapitāldaļu 
turētāju dotācija

Skat. 2.2.1.(1.)
3.punkts Skat. 2.2.1.(1.) - 3.punkts
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Rezultatīvo rādītāju pārskats par 2018. gadu Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. 
pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Attīstības 
virziens/Rīcībpolitikas

Nr.p.
k. Rezultatīvie rādītāji Mērvien

ība

Periods

2013 2014 2015 2016 2017

Vēlamā 
tendence

2018

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība

Vērtējums 
(pret 

iepriekšējo 
gadu)

Piezīmes, 
ja tendence nav ievērota

(1) Liepājnieki un viņu labklājība
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 Dzimušo skaits skaits 743 833 838 836 808 Pieaug 784* Dzimstības rādītāji samazinās, tāpat kā visā valstī. 

2 Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kas apmeklē 
PII (t.sk. privātās PII) skaits 3522 3406 3410 3532 3606 Pieaug 3549

Privātais sektors paplašina piedāvājumu, ar iespējām uzņemt 
lielāku bērnu skaitu

3 Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri 
reģistrējušies rindā uz PII skaits 1329 1507 1461 1480 1714 Samazinās 1758

4 Izglītojamie, kuri pēc 9.klases beigšanas iegūst 
apliecību par pamatizglītību, % 96.3 97.9 97.8 98.5 98.2 100% 98.0 Zema mācīšanās motivācija, nettaisnoti kavējumi, skolas 

maiņa, adaptācijas problēmas

5
Integrēto izglītojamo skaita ar speciālajām 
vajadzībām īpatsvars vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs no kopējā izglītojamo skaita

% 5.2 2.1 5.8 5.6 2.6 Pieaug 2.4

6 Obligātās izglītības vecumā esošo bērnu, kuri nav 
reģistrēti nevienā izglītības iestādē īpatsvars % 0.25 0.25 0.24 0.3 0.3 Samazinās 0.25

7 Obligāto stundu skaits nedēļā mācību priekšmetā 
‘Sports’ pamatizglītības iestādēs skaits 2 2 2 2 2 Pieaug 2

2018.g. izglītības iestādēs nav veiktas izmaiņas 
pamatizglītības programmās, jo ar 2020.g. 1.septembri tiks 
uzsākts īstenot jaunais pamatizglītības standarts, kas paredz 
izmaiņas.

8 Renovēto, rekonstruēto Liepājas vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu sporta bāžu skaits skaits 0 0 0 0 0 Pieaug 3

9

PIKC Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu 
īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas 
mācības un 1. un 2.kursā izgājuši mācību praksi 
uzņēmumā sadarbības līguma ar uzņēmumu 
ietvaros

% 36.4 16 (1%) 25 (2%) 134 (9%) 136 (10%) Pieaug 190 (17%)

10
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%) 45 (4%) Pieaug 6 (0,5%)

2018. gadā netika apstiprināts finansējums Erasmus+ KA1 
projektam

11
PIKC Liepājas Valsts tehnikuma profesionālās 
izglītības pedagogu/speciālistu īpatsvars, kas 
piedalījušies mobilitātes aktivitātēs

% 31 2 (2%) 1 (1%) 6 (5%) 4 (4%) Pieaug 15 (15%)

12
Ārvalstu mācībspēku skaita īpatsvars no kopējā 
akadēmiskā personāla skaita Liepājas 
Universitātē

% 3.4 3.4 2 5 8 Pieaug 10

13 Studentu skaits Liepājas universitātē skaits 1604 1516 1441 1342 1356 Pieaug 1373

14 Ārvalstu studentu skaits Liepājas universitātē skaits 6 26 25 35 55 Pieaug 76

15 Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītībā iesaistīto 
personu skaits skaits 2777 3112 3955 3771 3772 Pieaug 3779

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

16 Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem skaits 3.1 3 3 3 2.8 Pieaug **

17 Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzimušajiem skaits 12 1.3 3.7 5 1.3 Samazinās **

18 Piesaistītie jauni medicīnas speciālisti skaits 4 4 3 1 3 Pieaug 4

19 Iedzīvotāju vērtējums par veselības aprūpes 
kvalitāti pilsētā aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Uzlabojas Nav datu

20 Iedzīvotāju pašvērtējums par veselības stāvokli aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk  labs - Uzlabojas Nav datu

21
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  

18 atbalstīti 
prpjekti, 17 
līgumi par 
veselības 

veicināšanas 
un slimību 
profilakses 
pasākumu 

ieviešanu, 46 
lekcijas skolās, 
382 aktivitātes 

projekta 
"Liepāja. 

Aktīvs. Vesels. 
Laimīgs" 
ietvaros

Pieaug

14 atbalstīti 
projekti, 41 līgums 

par veselības 
veicināšanas un 

slimību profilakses 
pasākumu 

ieviešanu, 44 
lekcijas skolās

22
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 Nav datu

23 Publisko sporta pasākumu skaits Liepājā skaits 537 581 622 672 705 Pieaug 1134

24 Publisko sporta pasākumos iesaistīto personu 
skaits skaits 202,550 221,050 276,660 293,260 310,855 Pieaug 34,020

kopējo pasākumos iesaistīto skaitu nav iespējams noteikt

25 Sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars kopējā 
iedzīvotāju skaitā % 16.4 11.1 11 10.7 10.1 Samazinās 8.6

26 Sadarbības līgumu ar NVO skaits (atbalstot NVO 
aktivitātes) skaits 26 27 52 59 44 Pieaug 44

27 Iedzīvotājiem pieejamie sociālie pakalpojumi 
(saskaņā ar saistošiem noteikumiem) skaits 19 19 23 24 25 Pieaug 26

28 Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas celšana skaits 47 78 24 53 55 Pieaug 94

29 Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku 
kopskaitā % 9.5 9.8 8.7 8.1 8.0 Samazinās 6.3

30 Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku 
kopskaitā % 21.7 35.0 29.9 31.5 29.9 Samazinās 23.0

31 Iedzīvotāju vērtējums par sociālo palīdzību un 
pakalpojumiem aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Uzlabojas Nav datu Ikgadēji netiek veikta

32 Realizētie projektu konkursi sporta pasākumu 
organizēšanai skaits 1 0 Pieaug 0

2018.gada laikā sagatavoti visi normatīvie dokumenti, lai 
projektu konkursu uzsāktu 2019.gada 2 pusgadā vai 2020.
gadā
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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

33 Interešu izglītībā, tai skaitā sporta programmās, 
iesaistīto bērnu skaits skaits 5058 4207 2080 9,641 3,583 Pieaug 4,069

34 Pašvaldības finansējums kultūrai uz vienu 
iedzīvotāju (neskaitot valsts mērķdotāciju) eiro 58.96 43.99 241.9 71.6 78.2 Pieaug 52

35 Liepājnieku skaits amatierkolektīvos skaits 780 780 711 710 710 Pieaug 701
2017/2018 sezonas sākumā reģistrētās personas

36 Pašvaldības rīkoto un līdzfinansēto pasākumu 
apmeklētāju skaits skaits Nav datu Nav datu 616,755 748,699 769,592 Pieaug 858,592

37 Teātra apmeklētāju skaits (Liepājas teātris un 
Leļļu teātris) skaits 81829 88289 83624 65,239 70,391 Pieaug 78,100

38 LSO apmeklētāju skaits skaits Nav datu Nav datu 44847 38,714 25,090 Pieaug 2,713
2018.gadā Dome finansiāli atbalstīja Liepājas Simfoniskā 
orķestra rīkoto 26.Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu. 
To apmeklēja 2713 klausītāji

39 Koncertzāles "Lielais dzintars" pasākumu skaits skaits Nav datu Nav datu 37 193 204 Pieaug 232

40 Koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētāju skaits skaits Nav datu Nav datu 35240 220,760 243,773 Pieaug 259,209

41 Liepājas bibliotēku apmeklētāju skaits skaits 241124 252731 177748 177,915 173,147 Pieaug 168,492
1) iedzīvotāju skaita samazināšanās; 
2) paplašinās piedāvājums sociāli aktīvajiem iedzīvotājiem 
brīvā laika izmantošanā; 
3) LCZB galvenajā ēkā nav lifta un tā nav pieejama cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām;
4) LCZB lasītāju apkalpošanas nodaļās notika īslaicīgi 
remontdarbi, kas tomēr ietekmēja darbu ar lasītājiem.

42 Liepājas bibliotēkas lasītāju skaits skaits 14282 14297 14595 14,847 14,735 Pieaug 14,263

43 Iedzīvotāju vērtējums par kultūras pasākumiem 
Liepājā aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Uzlabojas Nav datu Ikgadēji netiek veikta

44 Liepājas muzeju apmeklētāju skaits skaits 46356 34029 41969 45,432 39,969 Pieaug 48,008

45 Pasākumu skaits Dārza ielas radošajā kvartālā skaits Nav datu Nav datu 8 3 114 Pieaug 45

Dārza ielas radošā kvartālā 2018. gadā nav noticis neviens 
pasākums, ko organizē Kultūras pārvalde. Dārza ielā LIAA 
organizē radošos pasākumus

46 Pasākumu skaits Kungu ielas kvartālā skaits Nav datu Nav datu 17 53 83 Pieaug 84
Notiek remontdarbi, Namīnā notikuši 84 pasākumi

47 Profesionālās ievirzes sporta programmās 
iesaistīto bērnu, jauniešu skaits skaits 1783 2845 3164 3,312 3,063 Pieaug 3,069

48
Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta 
sacensības, kurās piedalās Liepāju pārstāvošie 
sportisti (gadā)

skaits 403 418 453 528 539 Pieaug 548

49 Liepājā sarīkoto starptautisko sporta sacensību 
skaits (gadā) skaits 68 74 81 120 131 Pieaug 55

50 Iedzīvotāju vērtējums par sporta aktivitātēm 
Liepājā aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Uzlabojas Nav datu Ikgadēji netiek veikta

1.4. Efektīva pilsētas 
pārvaldība, līdzdarbojoties 
pilsētas iedzīvotājiem

Tematikas:
- Efektīva funkciju pārvaldība
- Iedzīvotāju līdzdalība

51 Pašvaldības administrācijas darbinieku apmeklēto 
kursu skaits (gadā) skaits 46 157 328 Pieaug 375

52 Pašvaldības piedāvāto e-pakalpojumu skaits skaits 7 10 68 81 91 Pieaug 115

53 Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās % 44.08 Nav datu Nav datu Nav datu 50.86 Pieaug Nav datu Pašvaldību vēlēšanas notika 2017.gadā

54 Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības darbu aptauja / 
% 63 Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Uzlabojas Nav datu Ikgadēji netiek veikta

(2) Dzīves vide Liepājā
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

55
Informēšanas pasākumu un kampaņu skaits par 
videi draudzīgu dzīvesveidu un tā sasaisti ar 
vides kvalitāti

skaits 4 3 4 5 5 Pieaug 5

56 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

Visās 
peldvietās izcila 
ūdens kvalitāte

Uzlabojas
Visās peldvietās 

izcila ūdens 
kvalitāte

57 Gaisa kvalitāte PM 10 (pieļaujami pārsniegumi 
līdz 35 reizes gadā) reizes 13 reizes 19 reizes 11 reizes 9 reizes 6 reizes Samazinās 8 reizes

Kopumā tendence ir stabila, nelielais pārsniegumu pieaugums 
varētu būt siastīts ar ļoti sausajiem dabas apstākļiem, kas 
veicina putekļu piesārņojuma palielināšanos 

58 Rekreācijai piemērotas teritorijas Liepājas ezera 
piekrastē ha 0.55 1 2 2 10.4 Pieaug 12.4

59 Elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam kWh/
gadā 5262977 4543925 4656361 4,334,499 4,024,970 Samazinās 3,981,794

 

60 Iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu 
apsaimniekošanu aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Pieaug Nav datu Ikgadēji netiek veikta

61 Dalītās atkritumu vākšanas punktu skaits skaits 114 221 230 230 390 Pieaug 394

62 Iedzīvotāju vērtējums par ielu, ceļu stāvokli aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Uzlabojas Nav datu Ikgadēji netiek veikta

63 Iedzīvotāju vērtējums par sabiedrisko transportu 
pilsētā aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Uzlabojas Nav datu Ikgadēji netiek veikta

64 Veloceliņi km 40 40 42 42 38.2 Pieaug 50.0

65 Dzīvnieku pastaigu laukumi skaits 1 1 1 3 3 Pieaug 3

66 Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkās skaits

22 ēkās pabeigts; 
84 ēkās noslēgti 

līgumi
90 110 110 110 Pieaug 111

67 Pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto 
pasažieru skaits skaits 12428581 15806326 14098027 13,243,814 13,025,924 Pieaug 13,050,828

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

68 Liepājā nakšņojošo tūristu skaits skaits 69,070 73,044 68,958 87,068 90,170 Pieaug 99,228

69 Tūrista vidējais uzturēšanās ilgums dienas 1.6 1.7 1.8 1.6 1.55 Pieaug 1.58

70 Liepājas tūrisma informācijas biroja apmeklētāju 
skaits skaits 19783 16077 17094 19,798 21,570 Pieaug 20,407

Samazinājums par 5,4%. Samazinājums saistīts ar 
remontdarbiem Lielajā ielā un apgrutināto piekļuvi Rožu 
laukumam. 

71 Gultas vietu skaits Liepājas tūristu mītnēs skaits 1094 951 942 1,093 1,042 Pieaug 1,292

72 Noziegumu skaits skaits 1126 1050 1240 971 989 Samazinās 1002 Noziegumu skaits palielinājies par 1,3%, bet saglabājās viens 
no zemākajiem pēdējo 7 gadu laikā
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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

73 Ceļu satiksmes negadījumu skaits skaits 400 449 462 493 501 Samazinās 518
CSN pieaugumu veicina fakts, ka apdrošināšanas atlīdzības 
saņemšanai (OCTA, KASKO) nepieciešama valsts policijas 
izziņa, neskatoties uz to cik nozīmīgs bijis CSN.

(3) Liepājas ekonomikas attīstība un jaunas darba vietas
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

74 No jauna reģistrēto uzņēmumu skaits (gada laikā) skaits 348 327 330 264 304 Pieaug 273

2018.gadā stājās spēkā ierobežojumi uzņēmumiem ar 
atvieglotu nodokļu režīmu (mikrouņēmumiem). Uzņēmējs,
iespējams, pirms jauna uzņēmuma dibināšanas rūpīgāk 
apsver jauna uzņēmuma dibināšanu.

75 Bezdarba līmenis % 13.0 12.5 11.6 11.2 6.2 Samazinās 6.0

76 Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits skaits 2426 2465 2640 2725 2697 Pieaug **

77 Ražošanas teritoriju nodrošinājums ar 
nepieciešamo infrastruktūru ha 460 460 521.5 530 1408 Pieaug 1408

78 Piesaistītās ārvalstu investīcijas  t.sk. milj.eiro 289.8 328.6 339.54 359.1 440.3 Pieaug 421
Kopējo investīciju apjoma samazināšanos ietekmēja tiešo 
investīciju samazināšanās

79 Ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā milj.eiro 73.8 107.6 115.6 102.7 167.4 Pieaug 132.9

Tiešo investīciju samazinājums saistīts ar divu lielu 
uzņēmumu apvienošanos un ārvalstu īpašnieku maiņu, kā 
rezultātā saglabātas investicijas vienam uzņēmumam.

80 SEZ uzņēmumu piesaistītās investīcijas milj.eiro 216 221 223.94 256.4 272.9 Pieaug 288.0

81 Ostas kravu apgrozījums milj. t 4.8 5.3 5.6 5.7 6.6 Pieaug 7.5

82 Apstrādes rūpniecības izlaides apjoms milj.eiro 285 206.2 255.5 218 271.7 Pieaug 282.4

83 Strādājošo skaits rūpniecībā skaits 6300 6229 6083 6028 6321 Pieaug 6204*
Strādājošo skaita samazināšanos rūpniecības nozarē 
ietekmējis uzņēmumu maksātnespējas procesi un dažu 
uzņēmumu ar bankām saistītas finansiālas problēmas

84 Uzņēmumu skaits rūpniecības nozarē skaits 290 294 278 318 304 Pieaug 305

3.2. Liepājas perspektīvie 
ekonomikas virzieni un to 
potenciāla attīstība

Tematikas:
- Tūrisma piedāvājuma un 
infrastruktūras attīstība
- Attīstīt radošās industrijas
- Atbalsts enerģētikas 
nozarei
- Atbalsts IKT

85 Kurortoloģijas nozaru uzņēmumu īpatsvars 
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā % 5.4 5.6 5.3 5.6 5.6 Pieaug 6.0

86 Radošo industriju nozares uzņēmumu īpatsvars 
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā % 3.5 3.5 6.7 7.1 7.1 Pieaug 7.7

87 Radošo industriju nozarēs strādājošo īpatsvars  % 3.6 3.2 3.6 4.1 3.8 Pieaug 4.3

88 Enerģētikas nozares uzņēmumu īpatsvars 
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā % 1.2 0.5 1.0 1.0 1.1 Pieaug 0.8

Nozares uzņēmumu skaits nedaudz palielinās, bet palielinās 
arī kopējais uzņēmumu skaits kā rezultātā samazinās nozares 
īpatsvars

89 IT nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski 
aktīvo uzņēmumu skaitā % 1.2 1.7 1.6 2.4 2.5 Pieaug 3.0

(4) Liepājas sasniedzamība un pilsētas atpazīstamība
4.1. Liepājas starptautiskā 
sasniedzamība, pilsētas 
tēls un atpazīstamība

Tematikas:
- Savstarpēji saistītas 
transporta infrastruktūras 
attīstība Liepājā un tās 
integrācija Eiropas un 
starptautiskajos transporta 
tīklos

90 Starptautiskie avioreisi skaits 0 0 0 0 0 Pieaug 0

2017.gada maijā ir atvērts iekšzemes avioreiss un notiek 
sarunas par iespēju atvērt arī starptutiskos avioreisus. 
Regulāros reisos apkalpoti 9325 pasažieri. Savienojošie reisi 
ar 60 Airbaltic galamērķiem.

91 Prāmju reisu skaits skaits 2 2 2 2 1 Pieaug 1
Samazinās prāmju līniju skaits, bet pieaug izpildīto reisu 
skaits. Apkalpoti 46 713 pasažieri, t.i. par 13.6% vairāk kā 
2017.gadā. Prāmis kursē piecas reizes nedēļā.

92 Ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits skaits 9521 7374 6597 7155 Pieaug 8399

93 Autokravu apgrozījums milj. t 5.3 4.1 4.9 5.5 3.8 Pieaug **

94 LRTIB dalība starptautiskās tūrisma izstādēs skaits 12 11 10 14 8 Pieaug 8  

Dalība starptautiskās izstādēs kā mārketinga instrumenta 
izmantošana nacionālā tūrisma mārketinga plānošanas līmenī 
tiek samazināta. 
Vidēji 8 publikācijas nedēļā jeb 416 publikācijas gadā medijos 
(reģionālajos un nacionālajos,), kā arī ieraksti sociālajos 
tīklos) par Liepāju kā labu investīciju vidi. 1460 ieraksti 
sociālajā tīklā Facebook par Liepāju.

* Provizoriska (informācija no cita datu avota).  
** Informācija uz doto brīdi vēl nav pieejama.


