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Grozījumi - Rīcību plāns 2020/1.0.4.1.3. Budžeta kopsavilkums Attīstības sadaļai 2020

Liepājas pilsētas pašvaldības Administrācija un pašvaldības kapitālsabiedrības

24 Izmaiņas Attīstības budžeta pieprasījumā

17 precizēta informācija Esošām pozīcijām

6 pievienotas Jaunas pozīcijas

Pozīcija 

Jauna/Preciz

ēta

Iestāde
MS pasākuma 

kods
Darbības rezultāts (skaits)

Darbības 

rezultāts 

(mērvienības)

Darbības rezultāts (mērvienības)
Rādītājs 

(skaits)
Rādītājs (mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas pants

Institūcijas 

Nolikumā 

noteiktā f-

ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., datums

Kopā 

(vēlamā) 

nepiecišamā 

summa ar 

grozījumiem, 

Eur

Piezīmes Budžeta 

grozījumiem Nr2

1 Jauna Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

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

219102703 Mēbeļu un aprīkojuma iegāde  

Peldu 5

1 iepirkums 6 Minimālo darba apstākļu  nodrošinājums 

sekojošām institūcijām un darbineikiem: 

Izglītības pārvaldei, Izglītības pārvaldes 

arodbiedrībai, Būvvaldei, Liepājas 

sabiedriskajam transportam, Informācijas 

centram un dežūrējošam kārtībniekam.

Nav 1 14. pants 

sadaļa 

Pienākums

 8.4.; 8.21. un 

8.24.pts.

Pr_233 270 000 Jauna. 

Sākotnēji finansējums tika plānots katras institūcijas 

attīstības budžeta pieprasijuma ietvaros, bet par cik 

tiks veikts viens kopēas iepirkums, tiek veidota 

jauna pozīcija, apvienojot ieprekšminētās.

2 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā summa 

un 

rezultāti)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

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

kultūrvēsturisko vidi un veicināt tās 

sociālekonomiskā potenciāla 

izmantošanu

219102611 kabinetu remonts, vestibila 

remonts

Ēkas iekštelpu remonts 

5

6

5 kabineti

1 vestibils

5

100

darba vides uzlabošana

darbiniekiem un apmeklētājiem uzlaboti darba 

apstākļi

Nav 1 14. pants 

sadaļa 

Pienākums

nav 64 100 Precizēta (kopā nepieciešamā summa un rezultāti). 

Papildināti rezultāti, Atlikums uz 01.01.2020., 

budžeta plānošanas laikā atlikuma summa nebija 

zināma.

3 Jauna Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana 

un atgriešana ekonomiskajā apritē, tai 

skaitā kultūrvēsturiskais mantojums  

2194008 Bijušās rūpnīcas "Liepājas 

metalurgs" teritorijas attīstības 

koncepcijas izstrāde BIM vidē  

(būves informatīvās 

modelēšanas sistēma - 3D)

1 teritorijas attīstības koncepcija 1 Nākotnē attīrīta tritorija (veikti sanācijas darbi) Nav 1 15.panta 13.) 

daļa

8.22. 23.08.2018. 

Nodomu protokols 

(par LM vēsturiskās 

teritorijas efektīvu 

izmantošanu)

75 020 Jauna. LSEZ 21.02.2020. vēstule Nr.1.10/93 "Par 

koncepcijas priekšlikuma izstrādi"

4 Jauna Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

219101401 Pašvaldības ēku enerģijas 

patēriņa monitoringa Online 

programmas izmantošanas 

pakalpojumu iegāde. 

1 Monitoringa programmas 

pakalpojums - nodrošinot online 

uzskaiti

72 Noslēgts līgums par 150 skaitītāju datu online 

nolasīšanu 72 ēkās

Nav 1 14. pants 

sadaļa 

Pienākums

32.6. Finanšu komitejas 

lēmums Nr.1,

 22.01.2016.

11 798 Jauna. Nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldības 

iestāžu un aģentūru ēku siltumenerģijas un 

elektroenerģijas optimālu patēriņu, saskaņā ar 

Enegopārvaldības sistēmas ISO 50001:2011 

uzturēšanas politiku. 

5 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.3.5.(2.) Izcelt un popularizēt liepājnieku 

sasniegumus dažādās jomās

2192004 Krusta gājiens, Ekumēniskie 

dievkalpojumi, adventa laika 

ieskaņas pasākumi, kristīgo 

skolotāju konference

6 pasākumi 1 000 dalībnieki Nav 1 15. panta 5.) 

daļa

6.9., kā arī 

Sabiedrības 

pārvaldes 

speciālista 

amata 

apraksta 16.5. 

punkts

RP.1.3.(Rez

.r.4)

Nav 17 850 Precizēta (kopā nepieciešamā summa)

6 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

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.

2194001 Liepājas ilgtspējīgas attīstības 

stradēģijas līdz 2030.gadam 

aktualizācija, veicot tam 

nepieciešamās izpētes un 

analīzes

1

3

1 aktualizēta stratēģija

2 pasākumi (par ekonomisko 

situāciju un par digitalizācijas 

lomu un tendencēm)

50 000 Iedzīvotāji (t.i. vidēji 80 % no visiem 

iedzīvotājiem) būs informēti ar pašvaldības 

darbībām konkrētajā jomā)

Pasākumā par ekonomisko situāciju plānoti ~ 

200-300 dalībnieki un par digitalizāciju ~ 600-

700 dalībnieki

Nav 1 14. pants 

sadaļa 

Pienākums

6., 29. 19.09.2019 Domes 

lēmums Nr.345
46 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). Papildināti 

rezultāti, Atlikums uz 01.01.2020., budžeta 

plānošanas laikā atlikuma summa nebija zināma.

7 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

3.1.3.(2.) Stimulēt Liepājas ražošanas jomas 

komersantus ieguldīt uzņēmumu 

modernizācijā, paaugstinot konkurētspēju 

un eksportu

1191005 Atbalsts uzņēmējiem (MVK 

konkurss)

1 konkurss 20 jaunradītas darba vietas Nav 1 15. panta 10.) 

daļa

17. 2.3.1. RP.3.1.(Rez

.r.2)
139 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). Atlikums 

uz 01.01.2020., budžeta plānošanas laikā atlikuma 

summa nebija zināma. 39000 EUR paredzēti 

2019.gada līgumu apmaksai.

8 Jauna Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju infrastruktūrā 

un veicināt efektīvāku e-pārvaldību

219101402 ĢIS risinājums efektīvai 

ģeotelpisko datu pārvaldībai

1 risinājums 1 struktūrvienības darbinieki Nav 1 14.pants 6. Pr_98 10 000 Jauna. Sākotnēji netika norādīta pozīcija jo papildus 

finansējums no pašvaldības nav nepieciešams, 

pārcelts atlikums līgumu apmaksai.

Attīstības programmas 2015-2020.gadm (AP2020) Rīcība



Pozīcija 

Jauna/Preciz

ēta

Iestāde
MS pasākuma 

kods
Darbības rezultāts (skaits)

Darbības 

rezultāts 

(mērvienības)

Darbības rezultāts (mērvienības)
Rādītājs 

(skaits)
Rādītājs (mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas pants

Institūcijas 

Nolikumā 

noteiktā f-

ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes lēmuma/cita 
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Kopā 

(vēlamā) 

nepiecišamā 

summa ar 

grozījumiem, 

Eur

Piezīmes Budžeta 

grozījumiem Nr2
Attīstības programmas 2015-2020.gadm (AP2020) Rīcība

9 Jauna Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

2.2.4.(1) Pilnveidot publisko infrastruktūru 

ūdenssportam, ūdens tūrismam un 

atpūtai pie ūdeņiem

1193028 Pludmales labiekārtojuma 

izbūve Roņu ielā. 

Roņu ielas izejas uz liedagu 

izbūve, kas ietver ''Pludmales 

vārtu'', ''Liedaga vārtu'' un 

Liedaga promenādes laipas 

risinājumus; apkalpojošā ceļa 

izbūve kāpu zonā – piemērots 

gājējiem, velosatiksmei, 

iedzīvotājiem ar pārvietošanās  

grūtībām un pludmales zonas 

apkalpojošajam 

transportam;promenādes 

apgaismojuma izbūve; 

sadzīves kanalizācijas 

pārbūve, t.sk. ŪKT tīkli 

publisko sanmezglu 

nodrošināšanai.

1 Iesniegts projekts konkursā uz 

finansējuma saņemšanu un 

Izsludināts būvdarbu iepirkums

1 Uzsākta projekta realizācija Ir 1 14. pants 24 Pr_235.2 2020.gada 23.maija 

domes 

lēmumprojekts

133 704 Jauna. Projektu iesniegumu pieņemšana Lauku 

atbalsta dienestā (EJZF projektu administrators) 

notiks no 2020. gada 29. maija līdz 29. jūnijam.

10 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

0.0.0.(0.) RĪCĪBU KOPUMS 1016003 ES projektu priekšfinansēšana 

un līdzfinansēšana

4

5

4 Tehniskās dokumentācijas 

komplekti (Liedaga iala 6 ēka; 

Liedaga iela; Skolas iela; 

K.Zāles laukums);

1 projekta priekšfinansēšana, 

līdzfinansēšana (Pūt vējiņi)

4

5

lai izsludinātu 3 ielu sakārtošana un 1 ēkas 

izbūves iepirkumus

4 būvprojekti

1 būvdarbu līgums (uzsākti būvdarbi)

Ir 1

14. pants 

sadaļa 

Pienākums

24

Attiecas uz 

projektos 

minētajiem 

lēmumiem

1 350 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa un rezultāti). 

Finansējusm nepieciešams papildus ES projektu 

priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai sakarā ar 

grūtībām aizēmties valsts kasē, kā arī projekta 

neattiecināmo izmaksu segšanai.

11 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

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

1076006 Projekts "Baltijas pilsētu rīcība 

dzīvesveida izraisītu 

saslimšanu mazināšanā - 

inovatīva profilakses 

intervences modeļa izveide, 

iesaistot sabiedrības 

veselības pārvaldes iestādes 

Baltijas jūras reģionā" 

("BaltCityPrevention")

1 veselības veicināšanas un 

slimību profilakses intervences 

modeļa pilotēšana Liepājā

30 Iesaistīti dalībnieki, kopumā projekta laikā. - 

Virssvaram pakļauti bērni un viņu vecāki 

jaunā veselības veicināšanas intervences 

programmā

Ir 1 15. panta 6.) 

daļa

6.7 2017.gada 19. 

janvāra Liepājas 

pilsētas domes 

lēmums Nr.24

119 071 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). Projekts tiek 

finansēts no pašvaldības budžeta un pēc atskaites 

iesniegšanas VARAM tiks atskaitīti atpakaļ 85% no 

projekta izmaksām pašvaldībai

12 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

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

1076005 Projekts 

"Liepāja.Vesels.Aktīvs. 

Laimīgs"

10 darbības virzienos 

īstenotiveselības veicināšanas 

un slimību profilakses pasākumi 

(4 prioritārajās veselības jomas)

2 500 iesaistīti unikālie dalībnieki (tiešā 

mērķauditorija), netiešā mērķauditorija - visi 

Liepājas iedzīvotāji

Ir 1 15. panta 6.) 

daļa

6.7 1.10.1. Pr_174 2016.gada 18. 

augusta lēmums 

Nr.267

255 938 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). Konta 

atlikums uz 2020.gada 1.janvāri 57938. Līdz ar to 

arī palielināti izdevumi.Pēdējais maksājums no 

projekta konta veikts 19.12.2019.

13 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

pakalpojumus, īpaši ārpusģimenes 

aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem

1101002 Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu sniegšana, 

speciālistu apmācības

1 projekts 129 klienti Ir 1 15. panta 7.) 

daļa

7.1 Pr_119 436,24.09.2015. 195 255 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). Precizēts 

konta atlikums

14 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.4.1.(7.) Pilnveidot savstarpējo koordināciju 

pašvaldības, valsts iestāžu vidū un pēc 

iespējas izmantot vienotas datu bāzes

1016010 Tehniskā palīdzība integrēto 

teritoriju investīciju projektu 

iesniegumu atlases 

nodrošināšanai Liepājā, 

2.kārta

1 1 Darbinieka atalgojuma 

līdzfinansēšana

18 darbības - kopumā projekta laikā. Izsludinātas 

un nogrozītas visas paredzētās ITI projektu 

atlases 6 gab (4 grozījumi - SAM 5.6.2., 1 

grozījumi - SAM 3.3.1., 1 grozījumi - SAM 

5.5.1.) Izvērtēti visi ITI SAM projekti (10 

paredzēti) Noorganizēti 2 informatīvi semināri 

ES fondu projektu īstenošanā iesaistītajiem 

vērtēšanas komisijas locekļiem

Ir 1 14. pants 

sadaļa 

Pienākums

42 Nr. 465, 

11.10.2018.
36 077 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 6251eur 

konta atlikums uz 2020.gada 1.janvāri.Pēdējais 

maksājums no konta tika veikts 30.12.2019.

15 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

1193006 Energoefektivitātes 

paaugstināšana Liepājas 

pilsētas pašvaldības ēkā 

Peldu ielā 5, Liepājā, Nr. 

4.2.2.0/18/I/064, (Peldu iela 5, 

Liepāja).

1 nosiltimnāta ēka visa projekta 

istenošanas laikā.

796 992 kWh/gadā. Primārās enerģijas gada patēriņa 

samazinājums sabiedriskajās ēkās un 

aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu 

samazinājums gadā 118,409 CO2 ekvivalenta 

tonnas

Ir 1 14. pants 

sadaļa 

Pienākums

24 Pr_232 13.09.2018. LPD 

lēmums Nr. 362
4 664 584 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 345 821 eur 

papildus finansējums Peldu ielas 5, 4.stāva 

remontam

16 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

2.1.6.(3.) Mazināt krasta erozijas procesus pilsētas 

ziemeļu daļā pie Liepājas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām

1056011 Būnas izbūve Baltijas 

jūrā/5.1.1.0 /17/I/003

220 m Izbūvēta būna visa projekta 

īstenošanas laikā

65 000 iedzīvotāju skaits, kas pasargāts no krasta 

erozijas sekām, ja tiek nodarīts kaitējums 

liepājas notekūdeņu attīsrīšanas iekārtas

Ir 1 15. panta 2.) 

daļa

24 Pr_181 2017.gada 14. 

septembra Domes 

lēmums nr.353

1 113 482 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). Vēlamajā 

summā tika norādīts nepieciešamais finansējums no 

pašvaldības, bez valsts finansējuma daļas.

17 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

2.2.1.(2.) Rekonstruēt Liepājas atpazīstamības 

objektus un veicināt jaunu kultūras un 

tūrisma objektu būvniecību

1082020 Dienvidkurzemes piekrastes 

mantojums cauri gadsimtiem, 

Nr.5.5.1.0/17/I/009 Liepājas 

partnera objekts - Liepājas Sv. 

Trīsvienības katedrāle

2  objekti visa projekta 

īstenošanas laikā. Restaurēta 

un pārbūvēta Hoijeres kundzes 

viesnīcas ēka 787 m², veikta 

"Kungu kvartāla" pagalma 

teritorijas labiekārtojuma 

atjaunošana 1045,3 m²; 

Pārbūvēts koncertdārzs "Pūt, 

vējiņi!" 1833 m² un labiekārtota 

pieguļošā teritorija 8765 m

30 100 ameklējumu paredzemā skaita pieaugums - 

2023. gadā - atbalstīto kultūras un dabas 

mantojuma objektu un tūrisma objektu 

apmeklējumu paredzemā skaita pieaugums -

2023.gadā - 20 000 Kungu kvartāls; 10 100 - 

"Pūt, vējiņi"; 5000 - Sv.Trīsvienības katedrāle; 

- jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos 

kultūras un dabas mantojuma objektos - 3 

Kungu kvartālā; 1 "Pūt, vējiņos"; 3 

Sv.Trīsvienības katedrālē

Ir 1 14. pants 

sadaļa 

Pienākums

24 3.17.1. Pr_239 13.07.2017. LPD 

lēmums Nr.243
5 919 240 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). Vēlamajā 

summā tika norādīts nepieciešamais finansējums no 

pašvaldības, bez valsts finansējuma daļas.

18 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

2.2.4.(4.) Veicināt dabas taku izveidošanu un 

augu, putnu vērošanas pasākumu 

attīstību pilsētas aizsargājamās dabas 

teritorijās

1193023 Brīvdabas sporta un aktīvās 

atpūtas centra Zirgu salā 

izveide. 5.kārta

4 ha teritorijas labiekārtošana 500 apmeklētājiem pieaudzis skaits Zirgu salā 

gadā

Ir 1

14. pants 

sadaļa 

Pienākums

24 3.10.3. Pr_141

Nr.376 (17.10.20 522 604 Precizēta (kopā nepieciešamā summa)

19 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

3.2.2.(1.) Atbalstīt radošo industriju 

uzņēmējdarbības attīstību Liepājā un 

nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru 

radošo kvartālu izveidei

1193009 Pakāpeniski realizēta radošo 

industriju attīstība Dārza ielā, 

primāri uzsākot Dārza ielas 

4/8 tehniskās dokumentācijas 

izstrādi (Dārza iela 4/8

412  m2 atjaunota ēka visa projekta 

istenošanas laikā.

2 darba vietas pēc projekta istenošanas.. 50 

000 nefin. invest. Revitalizēta degradētā 

teritorija 0,5 ha

Ir 1 14. pants 

sadaļa 

Pienākums

24 2.7.2. Pr_110 2018.gada 2. 

novembra Attīstības 

komitejas lēmums 

Nr.17

84 741 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). Precizēts 

konta atlikums par 8133 eur. Kopējais konta 

atlikums uz 01.01.2020. 58 297,83 eur. Pēdējais 

maksājums veikts 30.12.2019.



Pozīcija 

Jauna/Preciz

ēta

Iestāde
MS pasākuma 

kods
Darbības rezultāts (skaits)

Darbības 

rezultāts 

(mērvienības)

Darbības rezultāts (mērvienības)
Rādītājs 

(skaits)
Rādītājs (mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas pants

Institūcijas 

Nolikumā 

noteiktā f-

ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., datums

Kopā 

(vēlamā) 

nepiecišamā 

summa ar 

grozījumiem, 

Eur

Piezīmes Budžeta 

grozījumiem Nr2
Attīstības programmas 2015-2020.gadm (AP2020) Rīcība

20 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.1.7.(3.) Veicināt augstākās izglītības 

eksportspēju, piesaistot studējošos un 

akadēmisko personālu no ārvalstīm

1191012 Akadēmiskā personāla 

piesaiste studiju kvalitātes 

nodrošināšanai

14 lektori 14 lektori Nav 1 15. panta 4.) 

daļa

8.24 1.13.3. 33 583 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). Atlikums no 

2019.gada.

21 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

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.

2194001 Sabiedrības iesaistes un 

viedokļa noskaidrošanas 

programmas realizācija

14 1 socioloģiskā  aptauja, 13 

sabiedrības iesaistes publiskas 

diskusijas (par 13 attīstības 

programmas tēmām) 

55 156 (vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem) būs 

informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā 

jomā

Nav 1 14. pants 

sadaļa 

Pienākums

5.13. 32 474 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). Atlikums uz 

01.01.2020., budžeta plānošanas laikā atlikuma 

summa nebija zināma. Papildināti rezultāti ar vēl 

vienu reklāmas kampaņu.

22 Jauna Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

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

1193025 Senioru sociālā iekļaušana 

Latvijas -Lietuvas pierobežu 

reģionā, uzlabojot pieejamību 

sociālām un fiziskām 

aktivitātēm

418 130 infrastrūktūras uzlabojumi:

1 izveidots brīvdabas lauums 

(Senioru vingrošanai)

128 vienības Vingrošanas 

inventāra iegāde (Veco ļaužu 

dzīvojamās mājas iemītniekiem)

1 Pacēlāja uzstādīšana (Veco 

ļaužu dzīvojamā mājā)

288 apmācības:

288 elpošanas un kanisterapijas 

nodarbības (Veco ļaužu 

dzīvojamās mājas iemītniekiem) 

un Sociālo darbinieku un 

senioru apmācības un 

pieredzes apmaiņa

200 Senioru sociālā iekļaušana Ir 1 15.panta 6.) 

daļa
6.7. 1.10. 2020.gada 23.aprīļa 

domes lēmums Nr 

152/7

96 386 Jauna. Projekts apstiprināts 2020.gada marta, 

uzsākšana plānota 2020.gada jūnijā.

23 Precizēta 

(prioritāte)

SIA OC Liepāja 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

219102507 Dzīvojamā korpusa kapitālais 

remonts atpūtas kompleksā 

"Draudzība" (Bernāti, Nīcas 

novads, Nīcas pagasts) //

144 Izremontētas telpas 144,2 m2 

platībā

27 Tiks uzlaboti sdzīves apstākļi ~27 

apmeklētājiem, tādējādi iespējams palielināt 

nometņu skaitu par 2-3

Nav 2

1

15. panta 6.) 

daļa

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.5.

RP.1.3.(Rez

.r.1) 

Pr_140 105 900 Precizēta (prioritāte). Prioritātes maiņa

24 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā summa 

un 

prioritāte)

SIA Vecliepājas 

primārās 

veselības 

aprūpes centrs

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, 

nodrošinot augstu veselības aprūpes 

kvalitāti atbilstoši nacionālas nozīmes 

pakalpojumu centram

219102507 Ugunsdrošo durvju un logu 

izbūve lifta būvniecībai pēc 

LBN noteikumiem, Republikas 

ielā 5 //

6 Lifta izbūvei iemontējami 2 

ugunsdrošie logi un 4 

ugunsdrošās durvis ar 

ugunsdrošo stiklu un krītošo 

slieksni.

100 Paaugstināts apkalpoto klientu skaits līdz 

1000 pacientiem dienā

Nav 2

1

15. panta 6.) 

daļa

Nr.4.3 1.11.3. RP.1.2.(Rez

.r.4)
55 160 Precizēta (kopā nepieciešamā summa un 

prioritāte). 

Iepirkuma rezultātā nepieciešama lielāka summa kā 

plānots. Iepirkuma piedāvājumi atvērti 03.03.2020. 
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Būvvalde

4 Izmaiņas Attīstības budžeta pieprasījumā

4 precizēta informācija Esošām pozīcijām

0 pievienotas Jaunas pozīcijas

Pozīcija 

Jauna/Precizēt

a

Struktūrvien

ība

MS pasākuma 

kods
Darbība

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības 

rezultāts 

(mērvienības)

Rādītājs 

(skaits)

Rādītājs 

(mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas 

pants

Institūcijas 

Nolikumā 

noteiktā f-

ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Kopā 

(vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes Grozījumiem Nr.1

1 Precizēta 

(kopā 

nepieciešam

ā summa un 

rezultāti)

Būvvalde 2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto 

teritoriju sakārtošana un 

atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai 

skaitā kultūrvēsturiskais 

mantojums  

2194008 Lokālplānojums Nr.1- Krūmu iela 

65, Krūmu iela 65A, Jūrkalnes iela 

2, Krūmu iela 74; Lokālplānojums 

Nr.2 – Raiņa iela 5; 

Lokālplānojums Nr.3 -Labraga iela 

11, Talsu iela 4; 

Lokālplānojums Nr.4 – Ezermalas 

iela 2A un Ezermalas iela starp 

Jauno Ostmalu un Zirgu salu), bijusī 

Metalurga teritorija, lokālplānojums 

Klaipēdas iela 138

4(dzēst)

5

lokālplānojumi 16 

(dzēst)

18

ha Nav 1 15. panta 

2.) daļa

5.11. 2017.gada 

14.septembris 

Nr.373 un 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

izpilddirektora 

2019.gada 

novembra 

vēstule.

69 100 Precizēta (kopā nepieciešamā summa un 

rezultāti).

60000 EUR piešķirtais finansējums ir lokālplānojumu 

Nr.1, 2, 3, 4 realizēšanai. Bijušai Metalurgu teritorijai 

finansējums netika plānots un netika piešķirts. 

Papildus tiek plānots lokālplānojums Klaipēdas ielai 

138.  Ņemot vērā pēdējo gadu problēmas jaunu 

dzīvojamo teritoriju attīstībā un pieprasījuma pēc 

jauniem mājokļiem, nepieciešams attīstīt daļu no z/g 

Klaipēdas ielā 138 dzīvojamai apbūvei, tāpēc 

nepieciešams izstrādāt jaunu lokālplānojumu.

2 Precizēta 

(kopā 

nepieciešam

ā summa)

Būvvalde 2.2.1.(3.) Veicināt Liepājas 

viesiem un iedzīvotājiem 

saistošas pilsētvides 

attīstību, paplašinot 

tūrisma infrastruktūras 

un produktu 

piedāvājumu

2082017 Liepājas pilsētas svētku 

noformējums

10 iepirkumi 7 svētki Nav 1 15. panta 

2.) daļa

5.13. - 234 156 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Sākotnēji plānotais atlikums no 2019.gada bija 

15855 EUR (Liepājas pilsētas Ziemassvētku 

noformējuma demontāžas izdevuu segšanai), 

faktiskais 17826 EUR, kas ir par 1971 EUR vairāk, 

nekā plānots, un, 18288 EUR piesaistīts līgumam 

starpmaksājums par 2019.gadu (starpmaksājums par 

Liepājas pilsētas noformējumu Ziemassvētkiem).

3 Precizēta 

(prioritāte)

Būvvalde 1.4.1.(10.) Veicināt mūsdienu 

prasībām atbilstošu 

pašvaldības īpašumu 

uzskaites informācijas 

sistēmu, efektīvai un uz 

attīstību vērstai Liepājas 

pilsētas pašvaldības 

īpašumu pārvaldībai

219101411 Jauna koku reģistra datubāze 1 publiski 

pieejama 

lietotne

2 darbinieki Nav 2 1 15. panta 

2.) daļa

5.14. - 2 070 Precizēta (prioritāte).

Jauna koku reģistra datu bāze ir nepieciešama 

šobrīd, jo Valsts kontrole savos revīzijas ziņojumos 

Liepājas pilsētas pašvaldībai ir norādījusi, ka Liepājā 

netiek pienācīgi veikta pašvaldības koku uzskaite. 

2018.gadā koku uzskaiti veica Vides daļa, bet no 

2019.gada šī funkcija ir nodota būvvaldei. Kopš 

2019.gada rudens būvvaldes ainavu arhitektes ir 

uzsākušas sistemātisku koku inventarizāciju, 

uzskaitot ielu teritorijā esošos kokus, veicot katra 

koka vizuālo novērtējumu un nosakot to vērtību-

bilanci (eur). Par veikto apsekošanu dati tiek nodoti 

Finanšu pārvaldei. Pieaugot uzskaitīto koku 

daudzumam, nepieciešams jau šobrīd izveidot 

sistemātisku datu bāzi ar kuru varētu strādāt gan 

Liepājas pilsētas Būvvaldes speciālisti gan Finanšu 

pārvalde u.c. pašvaldības struktūrvienības.

4 Precizēta 

(kopā 

nepieciešam

ā summa)

Būvvalde 1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas 

pašvaldības informāciju 

un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

219100503 Aprīkotas darba vietas 4 datortehnika 2 darbinieki Nav 1 15. panta 

14.) daļa

2 - 1 800 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem nepieciešams 

papildus finansējums, no 2019.gada pamatbudžeta 

atlikuma.

Attīstības programmas 2015-2020.gadm 

(AP2020) Rīcība



Grozījumi - Rīcību plāns 2020/1.0.4.1.3. Budžeta kopsavilkums Attīstības sadaļai 2020

Dzimtsarakstu nodaļa

2 Izmaiņas Attīstības budžeta pieprasījumā

2 precizēta informācija Esošām pozīcijām

0 pievienotas Jaunas pozīcijas

Pozīcija 

Jauna/Precizēt

a

Struktūrvienība MS pasākuma 

kods

Darbība Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības 

rezultāts 

(mērvienības)

Rādītājs 

(skaits)

Rādītājs 

(mērvienī

bas)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas pants

Institūcijas 

Nolikumā 

noteiktā f-

ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Kopā 

(vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes 1.budžeta grozījumiem

1 Precizēta 

(kopā 

nepieciešam

ā summa un 

rezultāti)

Liepājas 

pilsētas 

dzimtsarakstu 

nodaļa

2.1.5.(3.) Turpināt energo 

efektivitātes  

paaugstināšanas 

pasākumus 

pašvaldības un 

sabiedriskās ēkās

219102612 Fasādes 

atjaunošana, jumta 

remonts Lielā ielā 

1a

355

728

kvadrātmetri 1 574 cilvēki Nav 1 15.panta 15.) 

daļa

2.4.3. Nav 32 101 Precizēta (kopā nepieciešamā summa 

un rezultāti).

Komunālās pārvaldes speciālisti 

apsekoja ēku un konstatēja , ka 

nepieciešams obligāti jumta remonts un 

līdz ar to mainīja izmaksu pozīcijas. 

Atzinuma datums 13.02.2020.

2 Precizēta 

(kopā 

nepieciešam

ā summa un 

rezultāti)

Liepājas 

pilsētas 

dzimtsarakstu 

nodaļa

2.1.7.(7.) Turpināt ieviest 

pilsētvidē un 

sabiedriski nozīmīgos 

objektos universālā 

dizaina (vides 

pieejamības) 

principus, kura 

risinājumos ņemtas 

vērā visu lietotāju 

vajadzības

219102613 Ēkas pārbūves 

vides pieejamības 

uzlabošana (jaunu 

tualešu izbūve 

invalīdu piekļuvei), 

Lielā ielā 1a

1 remonts 13 500 cilvēki Nav 1 15. panta 14.) 

daļa

2.4.3. Nav 22 711 Precizēta (kopā nepieciešamā summa 

un rezultāti).

Pēc komunālās pārvaldes apsekošanas, 

projekts mainīts uz konkrētu jaunu 

invalīdu WC izbūvi.  Kopumā vides 

pieejamība nodrošināta 13500 

cilvēkiem. Atzinuma datums 

13.02.2020.

Attīstības programmas 2015-

2020.gadm (AP2020) Rīcība
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Izglītības pārvalde pārvalde

28 Izmaiņas Attīstības budžeta pieprasījumā

21 precizēta informācija Esošām pozīcijām

7 pievienotas Jaunas pozīcijas

Pozīcija 

Jauna/Preci

zēta

Struktūrvienība
MS pasākuma 

kods
Darbība

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības rezultāts 

(mērvienības)

Rādītājs 

(skaits)

Rādītājs 

(mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās funkcijas 

pants

Institūcijas 

Nolikumā noteiktā 

f-ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-2021 

Politisko vadlīniju 

uzdevuma numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva 

Nr., datums

Kopā (vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes Budžeta 

grozījumiem Nr2

1 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Zinātnes un 

izglītības 

inovāciju centrs

1.3.1.(2.) Veicināt interesi eksakto 

zināšanu apguvē, izveidojot 

‘interaktīvu zinātnes centru’

119301201 Izglītības kvalitātes paaugstināšana 3 mācību programmas 10 000 Latvijas un Liepājas 

izglītojamie

Ir 1 15. panta 4.) daļa 8.2. Pr_34 17.10.2019. 

Nr. 375

394 420 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). Vēlamajā summā tika norādīts 

nepieciešamais finansējums no pašvaldības, bez valsts finansējuma 

daļas.

Līdzfinansējuma sadalījums pa gadiem (sk. 2020.gada 23.janvāra 

Liepājas pilsētas Domes lēmumu Nr. 7/2)

2020.gadā – 39 442,00 EUR (40% no  līdzfinansējuma) 

Izglītības programmas tiks izstrādātas STEM un vides jomā

2 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Pedagoģiskā 

nodaļa

1.1.2.(1.) Īstenot aktuālo prasmju 

apgūšanu un pielietošanu 

(digitālo, radošo, 

inženierzinātnisko u.tml.) 

Liepājas vispārizglītojošos 

izglītības iestāžu skolēniem

1092029 Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus 

un intervences pasākumus 

12  izglītības iestādes 670 izglītojamie un 

pedagogi

Ir 1 15. panta 4.) daļa 8.14. Pr_278 737 543 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

SAM 8.3.4. Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., budžeta 

plānošanas laikā atlikuma summa nav zināma.

3 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Pedagoģiskā 

nodaļa

1.1.2.(7.) Ieviest karjeras konsultantus 

vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs un stimulēt 

skolēnus iepazīties ar 

dažādām profesijām un 

plānot savu karjeru

1092025 Karjeras plānošanas pasākumi 

izglītojamajiem

12  izglītības iestādes 6 566 izglītojamie un 

pedagogi

Ir 1 15. panta 4.) daļa 8.9. Pr_26 248 354 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

SAM 8.3.5. Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., budžeta 

plānošanas laikā atlikuma summa nav zināma.

4 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Pedagoģiskā 

nodaļa

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās 

kompetences pilnveidi un 

mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu 

219102901 Pedagogu profesionālā pilnveide 

kursi 

1 pasākums 15 pedagogi Nav 1 15. panta 21.) daļa 8.11. Pr_23 7 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

Matemātika 200. Pielikums Nr. 2.3. Atlikums uz 01.01.2020., 

budžeta plānošanas laikā atlikuma summa nav zināma.

5 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Pedagoģiskā 

nodaļa

1.1.3.(1.) Sākartot un reorganīzēt 

vispārizglītojošo skolau 

tīklu, veicinot 

konkur;ētspējīgu skolu 

darbību

2194007 Liepājas pilsētas izglītības 

attīstības koncepcija

1 Izglītības attīstības 

koncepcija

1 Liepājas pilsētai Nav 1 15.panta 4.) daļa 8.3. 48 073 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

Sākotnējā  2020.gada budžeta pieprasījumā tika norādīta 

nepieciešamā summa EUR 16 308 un bija plānots, ka Liepājas 

pilsētas izglītības attīstības koncepcija tiks izstrādāta un 

apstiprināta aprīļa vai maija domes sēdē. Pēc 07.01.2020. 

notikušās tematiskās darba grupas IZGLĪTĪBA Liepājas pilsētas 

attīstības programmas 2021.-2027.gadam ietvaros, tika secināts, 

ka, izstrādājot Liepājas pilsētas izglītības attīstības koncepciju, ir 

nepieciešams veikt papildus darbus - izstrādāt trīs attīstības 

scenārijus, uz domes sēdi virzot vienu, kuram līdz 2020.gada 

beigām jāveic padziļinātāku izpēti, piesaistot SIA Edurio ar tīmekļa 

programmas EDURIO izmantošanu aptaujām skolēniem, 

vecākiem un pedagogiem. 

Liepājas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas izrādei papildu 

nepieciešami EUR 11 765 , t.sk EUR 7 623 SIA  Dynamic 

Universiti  par konsultācijām, par papildu darbu, jo pagarināts 

koncepcijas izstrādes termiņš un EUR 4 142 SIA Edurio par 

tīmekļa programmas EDURIO izmantošanu.6 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Oskara Kalpaka 

Liepājas 

15.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193002 Izglītības un apmācības sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

3 darba brauciens 18 12 izglītojamie, 6 

pedagogi

Ir 1 15. panta 21.) daļa 8.11. Pr_23 16 851 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

“Denk mal- ein Denkmal”,  līgums Nr. 2018-1-DE03-KA229-047288_6 

Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., budžeta plānošanas 

laikā atlikuma summa nav zināma.

7 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Liepājas 

Valsts 

1.ģimnāzija

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193002 Projekta Erasmus+K2 aktivitātes 

īstenošana - izglītības un apmācības 

sistēmas attīstība, inovatīvu metožu 

ieviešana 

2 darba braucieni 16 pedagogi Ir 1 15. panta 21.) daļa 8.11. Pr_23 23 762 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). Līgums Nr. 2019-1-LV01-

KA229-060338-1 "Euthopia: Using Memories to Construct the Future of 

Europe" Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., budžeta 

plānošanas laikā atlikuma summa nav zināma.

8 Jauna Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

"Saulīte"

1.1.1.(13.) Nodrošināt Liepājas 

pirmskolas izglītības 

iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un 

mācību līdzekļiem, lai 

veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu 

prasmju apgūšanu, 

sagatavošanos pārejai uz 

pamatskolu.

219102704 Pirmsskolas izglītības iestāžu 

aprīkojums, inventārs, mēbeles

7 bērnu gultas 21 izglītojamie Nav 1 15.panta 4.) daļa 8.1. 1 792 Jauna. 

Papildu finansējums bērnu gultu iegādei, no 2020.gada 

1.septembra PII "Saulīte" plāno uzņemt 20 bērnus no pilsētas 

rindas, kuriem nepieciešama obligātā apmācība

9 Precizēta 

(prioritāte). 

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

"Sauleszaķis"

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.

219102704 āra detektors,regulējami bērnu 

krēsliņi, O.Kalpaka iela 58, Liepāja

37 āra detektors 2 

gb.,regulējami bērnu 

krēsliņi 35 gb.

35 35 izglītojamie-

ergonomika un 

veselība

Nav 2

1

15. panta 4.) daļa 8.1. 2 530 Precizēta (prioritāte). 2 staru detektoru nomaiņa āra teritorijā, lai 

nodrošinātu teritorijas apsardzi un novērstu nekustamā īpašuma 

bojājumus. Grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu apsardzes sistēmas 

pilnvērtīgu darbību, novēršot viltus izsaukumus, nostrādājot diviem fiziski 

nolietotiem staru detektoriem, finansējums tiek nodrošināts no 

siltumenerģijas ietaupījuma

10 Precizēta 

(prioritāte)

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

"Pasaciņa"

1.1.1.(3.) Nodrošināt Liepājas 

pirmskolas izglītības 

iestāžu piegulošo teritoriju 

labiekārtošanu, tai skaitā 

fiziskām aktivitātēm 

piemērotu vidi

209801901 Āra teritorijas un laukumu 

rekonstrukcija vai labiekārtošana 

izglītojamo motivāciju veicinošas 

vides nodrošināšanai Liepājas 

pirmsskolas izglītības iestādē 

"Pasaciņa" Klaipēdas ielā 65/67.

1 teritorija 264 234 izglītojamie un 

30 pedagogi

Nav 2

1

15. panta 4.) daļa 8.23. Pr_29 357 000 Precizēta (prioritāte). 

Ieceres dokumentāciju (projektu) izstrāde. Lai savlaicīgi uzsāktu darbus 

2021.gadā. Plānotie objekti: žoga atjaunošana

Attīstības programmas 2015-2020.gadm 

(AP2020) Rīcība



Pozīcija 

Jauna/Preci

zēta

Struktūrvienība
MS pasākuma 

kods
Darbība

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības rezultāts 

(mērvienības)

Rādītājs 

(skaits)

Rādītājs 

(mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās funkcijas 

pants

Institūcijas 

Nolikumā noteiktā 

f-ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-2021 

Politisko vadlīniju 

uzdevuma numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva 

Nr., datums

Kopā (vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes Budžeta 

grozījumiem Nr2

Attīstības programmas 2015-2020.gadm 

(AP2020) Rīcība

11 Precizēta 

(prioritāte)

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

"Mazulītis"

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.

219102605 Energoefektivitātes 

paaugstināšana izglītības iestādē - 

Elektroinstalācijas nomaiņa un 

evakuācijas zīmju 

izgaismošana,Sanitāro mezglu 

atjaunošana Dunikas iela 17, 

Liepāja

8 1 ēka -

elektroinstalācijas 

nomaiņa un 

evakuācijas zīmju 

izgaismošana, 7 

grupas tualetes

409 269 izglītojamie-

ēkas 

elektroinstalācijas 

nomaiņa,140 

izglītojamie-

sanitāro mezglu 

atjaunošana

Nav 2

1

15. panta 4.) daļa 8.23. 383 280 Precizēta (prioritāte). 

Ieceres dokumentāciju (projektu) izstrāde Elektroinstalācijas 

nomaiņai, darbu uzsākšana un pabeigšana plānota līdz 2020.gada 

1.septembrim.

12 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

"Dzintariņš"

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 

219102605  Elektroinstalācijas nomaiņa 

Dzintaru iela 90,Liepāja

1 ēkā nomainītas 

elektroinstalācijas 

nomaiņa

270 220 izglītojamie un 

50 darbinieki

Nav 1 15. panta 4.) daļa 8.23. 160 810 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

Elektroinstalācijas nomaiņas projekts. Elektro instalācijas 

nomaiņa. Esošā instalācija apdraud bērnu un darbinieku drošību 

un dzīvību. Izglītības likuma 55 panta 8. punkts, ka izglītojamam ir  

tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības 

iestādē.Ugunsdrošibas pasākumi 2020.g. (Signalizācija un izejas 

zīmes 1650 eur), sākotnējā summā netika iekļauta projekta 

izstrādes summa EUR 12 000

Pielikums Nr. 3.2.13 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Liepājas 

Liedaga 

vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193001 Skolu pedagoģiskā personāla mācību 

mobilitāte, profesionālā pilnveide 

3 darba braucieni 9 dalībnieki Ir 1 15. panta 21.) daļa 8.11. Pr_23 20 422 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

Līgums Nr. 2019-1-LV01-KA101-060147 Atlikums no projekta līdzekļiem 

uz 01.01.2020., budžeta plānošanas laikā atlikuma summa nav zināma.

14 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Liepājas 

J.Raiņa 

6.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193002 jaunu mācību metožu izstrāde un 

aprobācija

4 metode 60 pedagogi un 

izglītojamie

Ir 1 15. panta 21.) daļa 8.11. Pr_23 40 822 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

 Līgums Nr. 2019-1-BE01-KA201-050527 "Steamer", līgums Nr. 2019-1-

IT01-KA202-007769 "Self - entreprenueurship how to turn ideas into 

action" Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., budžeta 

plānošanas laikā atlikuma summa nav zināma.

15 Jauna Liepājas 

J.Raiņa 

6.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193001 Skolu pedagoģiskā personāla mācību 

mobilitāte, profesionālā pilnveide 

1 darba brauciens 2 pedagogi Ir 1 15. panta 21.) daļa 8.11. Pr_23 13 276 Jauna. 

Pozīcija sākotnēji netika iekļauta attīstības budžetā, jo no pašvaldības 

finansējums nav nepieciešams. Informācija par projekta apstiprināšanu 

saņemta 13.12.2019., Līgums Nr. 2019-1-LV01-KA101-060318, līgums 

noslēgts 23.12.2019., maksājums saņemts 15.01.2020.

16 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Liepājas Centra 

sākumskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193002 Izglītības un apmācības sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

2

3

2 darba braucieni, 1 

portatīvais dators

8 pedagogi Ir 1 15. panta 21.) daļa 8.11. Pr_23 18 683 Precizēta (kopā nepieciešamā summa un rezultāti). 

Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts, līgums Nr. 2018-1-

BG01-KA229-047883 3 Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., 

budžeta plānošanas laikā atlikuma summa nav zināma.

17 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Liepājas Centra 

sākumskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193001 Skolu pedagoģiskā personāla mācību 

mobilitāte, profesionālā pilnveide

5 darba braucieni 7 pedagogi Ir 1 15. panta 21.) daļa 8.11. Pr_23 20 830 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

Līgums Nr. 2018-1-LV01-KA101-046922 Atlikums no projekta līdzekļiem 

uz 01.01.2020., budžeta plānošanas laikā atlikuma summa nav zināma.

18 Jauna Liepājas Bērnu 

un jaunatnes 

centrs

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus 

pasākumus iedzīvotāju un 

tūristu drošības veicināšanai 

pilsētvidē

1193011 Izstrādāt aptauju par jauniešu drošibu 

gan fiziskajā gan virtuālajā vidē

1 aptauja 9 317 jaunieši Ir 1 15. panta 4.) daļa 8.22. 8 005 Jauna.

Informācija par dalību projektā tika saņemta 28.02.2020., līdz ar to nebija 

iespējams paredzēt minētās darbības un iekļaut tās sākotnēji Attīstības 

budžeta pieprasījumā. Darbs plānots sadarbībā ar Liepājas pašvaldības 

policiju.

19 Jauna Liepājas Bērnu 

un jaunatnes 

centrs

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193003 Strukturētais dialogs: jauniešu un 

jaunatnes politikas veidošana, "Kafija 

ar politiķi"

2 1 dīvāns, 1 skapītis 750 "Jauniešu mājas" 

apmeklētāji

Ir 1 15. panta 4.) daļa 8.22. 263 Jauna. 

Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., budžeta plānošanas 

laikā atlikuma summa nav zināma. Paredzēts iegātāties Dīvānu un 

skapītii "Jauniešu mājas" labiekārtošanai.

20 Jauna Liepājas Bērnu 

un jaunatnes 

centrs

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193002 Izglītības un apmācības sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

4 pasākumi 10 preces iestādes 

sabiedrisko aktivitāšu 

īstenošanai

Ir 1 15. panta 21.) daļa 8.11. Pr_23 62 Jauna. 

Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., budžeta plānošanas 

laikā atlikuma summa nav zināma. Paredzēts iegādāties Preces 

pasākumu vajadzībām - kafija, tēja, uzkodas

21 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Liepājas 

7.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193002 Izglītības un apmācības sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

2 darba braucieni 5 pedagogi Ir 1 15. panta 21.) daļa 8.11. Pr_23 24 574 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

Līgums Nr. 2018-1-ITo2-KA229-0481664 "Schoo; exCHANges for 

ClimatE changes" Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., 

budžeta plānošanas laikā atlikuma summa nav zināma.

22 Precizēta 

(prioritāte)

Liepājas 

3.pamatskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

219102606 Vispārējās izglītības iestāžu 

remontdarbi un būvdarbi

4 1 ēka, 3 koridori 390 izglītojamie Nav 2

1

15. panta 4.) daļa 8.23 273 234 Precizēta (prioritāte). 

Ieceres dokumentāciju (projektu) izstrāde Elektroinstalācijas un 

sanmezglu programmas nodrošināšanai. Lai savlaicīgi uzsāktu 

darbus 2021.gadā. Plānotie objekti: elektriības instalācijas 

atjaunošana.23 Jauna J.Čakstes 

Liepājas 

pilsētas 

10.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193002 Izglītības un apmācības sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

1 klase 20 krēsli izglītojamiem Ir 1 16. panta 21.) daļa 8.11. Pr_23 260 Jauna.

Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., budžeta plānošanas 

laikā atlikuma summa nav zināma. Iegādāti papildu krēsli izglītojamiem 

1.klasē.

24 Precizēta 

(prioritāte)

Draudzīgā 

aicinājuma 

Liepājas 

pilsētas 

5.vidusskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi 

un aprīkojumu, 

ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto 

zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un 

matemātika)

219100501 Vispārējās izglītības datortehnikas 

un biroja tehnikas iegāde

169 17 stacionārie datori, 

40 datorprogrammas, 

36 monitori, 4 

projektori, 1 

interaktīvs projektors, 

1 dokumentu kamera, 

30 klaviatūras un 

peles, 40 SSD diski

1 172 izglītojamie Nav 2

1

15. panta 4.) daļa 8.22. Pr_23 23 940 Precizēta (prioritāte). 

Finansējums nepieciešams reversā PVN samaksai par 

piegādātām precēm un saņemtiem pakalpojumiem par 2019.gada 

decembra mēnesi. Finansējums nodrošināts no kopējā atlikuma.

25 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Draudzīgā 

aicinājuma 

Liepājas 

pilsētas 

5.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193001 Skolu pedagoģiskā personāla mācību 

mobilitāte, profesionālā pilnveide

19 darba braucieni 19 pedagogi Ir 1 15. panta 21.) daļa 8.11. Pr_23 43 416 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

Līgumi Nr. 2019-1-LV01-KA101-060134, Nr. 2018-1-LV01-KA101-

046780 Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., budžeta 

plānošanas laikā atlikuma summa nav zināma.

26 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Draudzīgā 

aicinājuma 

Liepājas 

pilsētas 

5.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, 

skolēniem u.c. interešu 

grupām

1193004 Jauniešu pieredzes apmaiņa, klimata 

pārmaiņas

6 pasākumi-priekšnesumi 105 dalībnieki Ir 1 15. panta 4.) daļa 8.9. 8 547 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Līgums Nr. NPJP-2018/10027 "International Dimensionn as a learning 

tool" Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., budžeta plānošanas 

laikā atlikuma summa nav zināma.



Pozīcija 

Jauna/Preci

zēta

Struktūrvienība
MS pasākuma 

kods
Darbība

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības rezultāts 

(mērvienības)

Rādītājs 

(skaits)

Rādītājs 

(mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās funkcijas 

pants

Institūcijas 

Nolikumā noteiktā 

f-ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-2021 

Politisko vadlīniju 

uzdevuma numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva 

Nr., datums

Kopā (vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes Budžeta 

grozījumiem Nr2

Attīstības programmas 2015-2020.gadm 

(AP2020) Rīcība

27 Jauna Administratīvā 

nodaļa

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un 

matemātika)

1092028 Vispārējās izglītības iestāžu atbalsta 

sistēmas izveide

8 izglītības iestādes 90 pedagogi Ir 1 15. panta 21.) daļa 8.11. PR_277 49 218 Jauna.

Pozīcija sākotnēji netika iekļauta attīstības budžetā, jo no pašvaldības 

finansējums nav nepieciešams.

Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., budžeta plānošanas 

laikā atlikuma summa nav zināma. Grozījumi par atlikumu no Projekta 

8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 

1. perioda. Projekta 1. periods ir noslēdzies. Atlikums bankas kontā 

49218.00 no 1. perioda sadalīts atbilstoši VISC norādījumiem. 

28 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa).

Administratīvā 

nodaļa

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu 

spēju attīstībā pilsētas 

mērogā

1092030 Vispārējās izglītības iestāžu atbalsta 

sistēmas izveide

12  izglītības iestādes 88 pedagogi Ir 1 15. panta 21.) daļa 8.11. Pr_277 372 872 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

Vēlamajā summā tika norādīts nepieciešamais finansējums no 

pašvaldības, bez valsts finansējuma daļas.

Atlikums no projekta līdzekļiem uz 01.01.2020., budžeta plānošanas 

laikā atlikuma summa nav zināma. 2020. gadā no ES fondiem tiks apgūti 

341099 Eur ES finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums nav 

nepieciešams

Projektā piedālas: Liepājas 1. ģimnāzija, Liedaga vidusskola, 8. 

vidusskola, J. Čakstes 10. vidusskola, Oskara Kalpaka 15. vidusskola, 

Centra sākumskola, Ezerkrasta sākumskola, Zinātnes  izglītības 



Grozījumi - Rīcību plāns 2020/1.0.4.1.3. Budžeta kopsavilkums Attīstības sadaļai 2020

Komunālā pārvalde

10 Izmaiņas Attīstības budžeta pieprasījumā

8 precizēta informācija Esošām pozīcijām

2 pievienotas Jaunas pozīcijas

Pozīcija 

Jauna/Preciz

ēta

Struktūrvienība
MS pasākuma 

kods
Darbība

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības rezultāts (mērvienības)
Rādītājs 

(skaits)
Rādītājs (mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas 

pants

Institūcijas 

Nolikumā 

noteiktā f-

ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva 

Nr., datums

Kopā 

(vēlamā) 

nepiecišam

ā summa 

eur

Piezīmes Grozījumiem Nr.1

1 Jauna Komunālā 

pārvalde

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot 

drošas satiksmes 

organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem 

un velobraucējiem

204501008 Ielu apgaismojuma izbūve, 

atbilstoši izstrādātajiem 

tehniskajiem projektiem. Lielās 

ielas apgaismojuma pārslēgšana 

un apgaismojuma rekonstrukcijas 

projektu realizācija.

3 gab. apgaismojuma projektu realizācija 

(atjaunošana) M.Ķempes laukumā, Rožu laukumā, 

Promenādē.

3 1) izbūvēts jauns ielu apgaismojums M.Ķempes 

pieminekļa laukumā; 

2) izbūvēts jauns ielu apgaismojums Rožu 

laukumā;

3) izbūvēts jauns apgaismojums Promenādē.

Nav 1 15 8.1. 152 850 Jauna. 

Šī pozīcija nebija iekļauta sākotnēji, izstrādājot 2020.gada 

budžeta projektu, jo nebija iespējams prognozēt 

plānojamās izmaksas, dažādu projekta risinājumu dēļ. 

Projektu izstrāde  ir noslēguma stadijā un tikai februāra 

otrajā pusē projektētāji spēja iedot prognozējamās projektu 

realizācijas izmaksas. Šos projektus nav iespējams realizēt 

par Autoceļu fonda līdzekļiem, līdz ar to nepieciešams 

piesaistīt finansējumu no pamatbudžeta.

2 Jauna Komunālā 

pārvalde

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus 

pasākumus iedzīvotāju 

un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

1193026 Palielināt cilvēku drošību Baltijas 

jūrā, izmantojot pārrobežu 

sadarbību Rietumu Lietuvā un 

Kurzemē ("Increasing people 

safety inthe Baltic Sea through 

cross-border cooperation in the 

Western Lithuania and Kurzseme" 

(ONLY SAFE!)" )

2 1 Glābšanas dienesta novērošanas

torņa izbūve pludmalē;

1.komplekts ar aprīkojumu:

‒ Specializēta laiva;

‒ Glābšanas dēlis ūdenī (2);

‒ Laivas piekabe;

‒ Ūdens motocikla piekabe;

‒ Automātiskais ārējais defibrillators (2);

‒ Informatīvais LED displejs;

‒ Norobežojošās bojas (40);

‒ Glābšanas dēlis ar muguras un galvas

balstu (2);

‒ Glābšanas ierīce ar virvi (2);

‒ Manekens glābēju apmācībām

(1.palīdzība);

‒ Baseina manekens glābēju apmācībām.

1 Nodrošināta Drošiba visiem centrālās pilsētas 

pludmales apmeklētājiem

Ir 1 15,panta 

12,) daļa

8.1. 2020.gada 

23.aprīļa 

LPD 

lēmums Nr. 

155/7

79 259 Jauna. 

Šī pozīcija nebija iekļauta sākotnēji, izstrādājot 2020.gada 

budžeta projektu, jo tikai šā 2020.gada sākumā tika 

saņemts apstiprinājums projekta realizēšanai, kas 

uzsāksies 01.06.2020

3 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Komunālā 

pārvalde

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus 

meliorācijas sistēmas un 

lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas sakārtošanā, tai 

skaitā esošo sistēmu 

uzturēšana un remonts

1056014 Baltijas jūras aizsardzības projekta 

realizācija

2 gab. AHS (Automātiskās Hidroloģiskās Stacija) 

uzstādīšana - Cietokšņa kanālā pie Grīzupes ielas 

un Cietokšņa kanālā pie Lībiešu ielas.

1 Uzlabota pilsētas drošība plūdu gadījumā Ir 1 15. panta 

1.) daļa

8.1. Pr_46 Nr.145 no 

18.04.2019
80 274 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

Projekts tiek realizēts atbilstoši plānotajam, loģiskā secībā 

pakārtojot darbus un procesus, līdz ar to daļēji finansējums 

(t.sk. galīgie norēķini) tiek pārcelts uz 2020.gadu, kad tiks 

veikti maksājumi izpildītājiem un piegādātājiem.

Nemainās, jo plānotie darbi tika norādīti zinot, ka 

finansējums uzsākot procesu pagājušajā gadā bus 

vajadzīgs tikai daļēji un apmaksa tiks veikta tikai šogad.

4 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā summa 

un 

rezultāti)

Komunālā 

pārvalde

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus 

meliorācijas sistēmas un 

lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas sakārtošanā, tai 

skaitā esošo sistēmu 

uzturēšana un remonts

204501203 Atsevišķu LŪ kanalizācijas posmu 

izbūve un meliorācijas sistēmu 

izbūve O.Kalpaka, Tirgus un Radio 

ielu posmos. Caunu, Sporta, 

Ziemeļu, Kapsētas, Šaurās, 

Turaidas, Namdaru/Krūmu, 

Rīgas/Tirgus ielu posmos. 

3 11 gab. kanalizācijas kolektoru posmi 300

790

m Nav 1 15. panta 

2.) daļa

8.1. RP.2.1.(R

ez.r.8)

Pr_46 200 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa un rezultāti). 

Sakarā ar to, ka ir veikta projektu izstrāde atsevišķiem LŪ 

kanalizācijas kolektoru posmiem un pievadiem, iespējams 

projektus realizēt 2020.gadā, palielinot sākotnēji piešķirto 

finansējumu.

5 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Komunālā 

pārvalde

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus 

meliorācijas sistēmas un 

lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas sakārtošanā, tai 

skaitā esošo sistēmu 

uzturēšana un remonts

2045017 Lietus ūdens kanalizācijas 

kolektora izbūve Jūrmalas parkā

1 gab. izbūvēts jauns lietus ūdens kolektora posms 430 1) 430 metri jauns LŪ kolektors Jūrmalas parkā 

posmā no stadiona "Daugava" līdz Peldu ielai; 

2) 86000 kvm platība, kurai novēsta applūšana.

Nav 1 15. panta 

2.) daļa

8.1. Pr_46 258 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

Projekta realizācija tika aizkavēta sakarā ar blakus esošā 

Peldu ielas pārbūves projekta realizāciju. Jūrmalas parka 

LŪ kanalizācijai tika koncepcijas maiņa un 

pārprojektēšana, kas vairāk kā divas reizes samazināja 

sākotnēji plānotās izmaksas. Ir pabeigta pārprojektēšana 

un procesā ir būvdarbu iepirkums.

Uzrādītie parametri nemainās, netiek rakts tik dziļi un līdz 

ar to netiek izbūvēta arī sūkņu stacija spiedvadam. Tas 

saistīts ar to, ka šim nākotnē vairs neplāno pieslēgt pārējo 
6 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā summa 

un 

rezultāti)

Komunālā 

pārvalde

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot 

drošas satiksmes 

organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem 

un velobraucējiem

204501010 Satiksmes infrastruktūras 

investīciju rezerves fonds

1 Ierīkotas jaunas vai aprīkotas esošās gājēju 

pārejas. Pēc nepieciešamības uzstādīti drošības 

spoguļi krustojumos; pēc nepieciešamības uzstādīti 

guļošie policisti; pēc nepieciešamības nomainītas 

bojātās luksoforu komponentes; pēc 

nepieciešamības nomainīti ielu apgaismojuma 

balsti; pēc nepieciešamības nomainīti ielu 

apgaismojuma vadības bloki; pēc nepieciešamības 

uzstādītas norobežojošās barjeras; pēc 

nepieciešamības  uzstādītas ceļa zīmes.

1 6 1) Aprīkotas gājēju pāreju ierīkošana O.Kalpaka 

ielā (3 gab),

2) Ierīkota jauna gājēju pāreja Flotes ielā (1 

gab.), 

3) Ierīkota jauna gājēju pāreja Alejas ielā 

(1.gab). 

4) Saskaņā ar atsevišķiem Transporta 

infrastruktūras komisijas lēmumiem, uzstādīti 

drošības spoguļi krustojumos, uzstādīti guļošie 

policisti, nomainītas bojātās luksoforu 

komponentes, nomainīti ielu apgaismojuma 

balsti, nomainīti ielu apgaismojuma vadības 

bloki, uzstādītas norobežojošās barjeras, 

uzstādītas ceļa zīmes un veikti citi neatliekami 

Nav 1 15. panta 

2.) daļa

8.1. RP.2.1.(R

ez.r.8)
90 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa un rezultāti). 

Palielinājies Transporta infrastruktūras komisijas doto 

uzdevumu daudzums un kopējo veicamo darbu apjoms, 

kas sākotnēji netika prognozēts.

7 Precizēta 

(prioritāte 

un 

rezultāti)

Komunālā 

pārvalde

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot 

drošas satiksmes 

organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem 

un velobraucējiem

204501017 Videonovērošanas sistēmas 

izbūve (izveide) un modernizācija

1 4 sistēma 1 4 Kompleksi pasākumi:

1) Videonovērošanas sistēmas izbūve bērnu 

rotaļu laukumā Jūrmalas parkā.

2) Videonovērošanas sistēmas izbūve Dunikas 

ielas basketbola laukumā.

3) Videonovērošanas sistēmas izbūve Lāčplēša 

dārzā Karostā (pie Stēlām).

4) Videonovērošanas sistēmas izbūve 

Beberliņos.

Nav 2 1 15. panta 

2.) daļa

8.1. RP.2.2.(R

ez.r.5)
154 142 Precizēta (prioritāte un rezultāti). 

Pamatojoties uz Domes priekšsēdētāja 2020.gada 

15.janvāra plānošanā saņemto uzdevumu, LPPI “Komunālā 

pārvalde” ir veikusi aprēķinus jaunu videonovērošanas 

kameru uzstādīšanai, t.sk. nepieciešamo elektroenerģijas 

pieslēgumu izbūvei un datu pārraides līniju izbūvei, četros 

pilsētas publiskas pieejamības objektos - bērnu rotaļu 

laukumā Jūrmalas parkā, Dunikas ielas basketbola 

laukumā, Lāčplēša dārzā Karostā (pie Stēlām) un 

Beberliņos (aktīvās aparatūras un komutācijas līniju 

pārvietošana uz servertelpu, darba vietu aprīkošana pēc 

telpas remonta,  videosienas ierīkošana).

Attīstības programmas 2015-2020.gadm 

(AP2020) Rīcība



8 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā summa 

un 

rezultāti)

Komunālā 

pārvalde

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt 

pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas 

pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un 

pārējās infrastruktūras 

uzturēšana

2045019 Iekškvartālu asfaltēšanas 

programmas īstenošana

7 12 gab. ielu posmi - Kārklu, Slimnīcas, Šķēdes, 

Daugavas, Ģen.Baloža, Viršu, Klaipēdas. Gaujas 

prospekts - Daugavas iela 15, Klaipēdas iela 104 

(no Klaipēdas 92 līdz tirdziņam), Piltenes 3 

iebrauktuve (posmš starp Šķēdes un Piltenes), 

Ģen.Baloža iela 2 līdz Studentu rotas ielai), Kārklu 

iela 6 piebraucamais ceļš ar apgaismojumu)

1200

2060

m Nav 1 15. panta 

2.) daļa

8.1. 3.7.1. RP.2.1.(R

ez.r.8)
550 666 Precizēta (kopā nepieciešamā summa un rezultāti). 

Finansējums ir pārejošs no 2019.gada, kas saistīts ar 

iepirkumu procedūru pārsūdzībām, kā rezultātā nebija 

iespējams laicīgi uzsākt darbus un veikt norēķinus ar 

uzņēmēju.

9 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā summa 

un 

rezultāti)

Komunālā 

pārvalde

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt 

pilsētas ielas, uzlabojot 

pārvietošanās iespējas 

pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un 

pārējās infrastruktūras 

uzturēšana

2045022 Ieceres dokumentāciju (projektu) 

izstrāde, topogrāfiskie uzmērījumi, 

ieceres dokumentācijas (projektu) 

auditi un ekspertīzes.

24 31 gab. 24 31 Izstrādātas un izvērtētas 24 31 dokumentu 

vienības, kvalitatīvākai tālākai objektu virzībai. 

1) 12  16gab. ieceres dokumentācijas (projektu) 

izstrāde; 2) 9 12gab. topogrāfiskie uzmērījumi, 

ģeoloģijas; 3) 1 gab. ieceres dokumentāciju 

(projektu) auditi; 4) 2 gab. ieceres 

dokumentācijas (projektu) ekspertīzes.

Nav 1 15. panta 

2.) daļa

8.1. 300 202 Precizēta (kopā nepieciešamā summa un rezultāti). 

Finansējums ir pārejošs no 2019.gada, kas saistīts ar 

projektēšanas darbu uzsākšanu 2019.gadā, bet nobeigumu 

2020.gadā, kad tiks veikti galīgie norēķini par darbu.

10 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā summa 

un 

rezultāti)

Komunālā 

pārvalde

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus 

pasākumus iedzīvotāju 

un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

204501012 Pērkones ielas ietves un 

iebrauktuves liedagā izbūve un 

ietves ar veloceliņu izbūve 

14.novembra būlvārī, posmā starp 

Grīzupes un Pulvera ielu

1 2 1 iebrauktuve un 1 gājēju ietve ar veloceliņu 199

749

199m ietves izbūve un ielas asfalta seguma 

atjaunošana; iebrauktuves izbūve liedaga zonā 

un 550m ietve ar veloceliņu izbūve

Nav 1 15. panta 

2.) daļa

8.1. RP.2.1.(R

ez.r.8)
188 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa un rezultāti). 

Finansējums EUR 68 000 apmērā ir pārejošs no 2019.g., 

kas saistīts ar to, ka pēc projekta izstrādes un iepirkuma 

veikšanas nebija iespējas ūzsākt būvdarbu Pērkones ielas 

projekta realizācijai (ietve un iebrauktuve liedagā izeja), 

sakarā ar tehnoloģisko pārtraukumu. Papildus finansējumu 

EUR 120 000 apmērā ietves ar Veloceliņa izbūvi 

14.novembra būlvārī posmā no Grīzupes ielas līdz Pulvera 

ielai, kurai 2020.g. tika veiktas izmaiņas būvprojektā, 

izdalot augstāk minēto aktivitāti, kā atsevišķu kārtu.
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Kultūras pārvalde

8 Izmaiņas Attīstības budžeta pieprasījumā

6 precizēta informācija Esošām pozīcijām

2 pievienotas Jaunas pozīcijas

Pozīcija 

Jauna/Precizēt

a

Struktūrvienība
MS pasākuma 

kods
Darbība

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības 

rezultāts 

(mērvienības)

Rādītājs 

(skaits)
Rādītājs (mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas pants

Institūcijas 

Nolikumā 

noteiktā f-

ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Kopā (vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes attīstības budžeta 1.grozījumiem

1 Jauna Liepājas 

pilsētas 

Centrālā 

Zinātniskā 

bibliotēka

1.3.2.(5.) Paplašināt bibliotēku 

pieejamību un kvalitāti, 

stiprinot tās kā kultūras 

mantojuma, informācijas 

pakalpojumu un zināšanu 

resursu centrus 

1082018 Projekta "Bibliotekāro 

pakalpojumu un 

informācijas sistēmu 

modernizācija un attīstība 

pierobežas reģionā" 

īstenošana

1 projekts 92 000 apmeklētāji gadā Nav 1 15.panta 5.) 

daļa

2.1.,2.2. Pr_66 7 445 Jauna. 

Netika paredzēta sākotnēji, jo projekta 

aktivitātes beigušās 2019.gadā un līdzekļu 

atlikums valsts kases kontā tiks izlietots 

norēķiniem ar pašvaldību par projekta 

priekšfinansēšanu.

3 Precizēta 

(rezultāti)

Liepājas 

Muzejs

1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras 

tūrisma, muzejpedagoģijas, 

kā arī kultūras un radošo 

industriju resursu attīstību

219102301 Interjera muzeja 

priekšmets un muzeja 

inventārs

25 40 priekšmeti 50 000 potenciālie apmeklētāji 

gadā

Nav 1 15. panta 5.) 

daļa

8.2; 9.1 3.18.1. 150 150 Precizēta (rezultāti). 

Plauktu iegāde Siļķu iela 7 (neapgūtais 

finansējums no 2019.g.)

4 Jauna Kultūras 

pārvalde

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, 

radošus kultūras 

pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

20820031102 Projekta "Future 

DiverCities - Creativity in 

an Urban Context" 

(nākotnes pilsētu 

radošums pilsētvides 

kontekstā) īstenošana

1 projekts 4 3 projekta pasākumi 

ārvalstīs (6 darbinieku 

kvalifikācijas celšana).

1 projekta izvērtēšanas 

seminārs Liepājā 

(piedaloties 13 projekta 

partneriem).

Nav 1 15.panta 5.) 

daļa

2.1.,2.2.,2.3.,2

.4.,2.5.,2.6.,2.

7.,2.8.

Pr_50 Domes 

lēm.412 

10.09.2015. 

11 078 Jauna. 

Netika paredzēta sākotnēji, jo šis ir realizācijā 

esošs projekts, kas turpinās arī 2020.gadā. 

8120 EUR- Pašvaldības līdzfinansējuma 

atlikums no iepriekšējā gada. 2958 EUR- 

ārvalstu partnera finansējuma atlikums Valsts 

kases kontā no iepriekšējā gada. 

5 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa un 

rezultāti, 

prioritāte)

Kultūras 

pārvalde

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, 

radošus kultūras 

pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

20820031101 Radošo industriju attīstības 

programma Debates, 

apspriedes, starptautiskās 

sadarbības veicināšana, 

atbalsts radošām 

iniciatīvām un aktivitātēm

1 programma 6 10 pasākumi Nav 2 1 15. panta 5.) 

daļa

2.1., 2.2., 2.3., 

2.4., 2.5., 2.6., 

2.7., 2.8.

50 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa un 

rezultāti, prioritāte). 

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, ka 

būs jāveic darbības Eiropas Kultūras 

galvaspilsētas statusa iegūšanai.

Finansējums palielināts par iepriekšējā gada 

atlikuma apjomu.

6 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa un 

rezultāti)

Kultūras 

pārvalde

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, 

radošus kultūras 

pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

20820030403 Liepājai nozīmīgi pasākumi 

un starptautiska sadarbība

1 programma 35 38 pasākumi Nav 1 15. panta 5.) 

daļa

2.1., 2.2., 2.3., 

2.4., 2.5., 2.6., 

2.7., 2.8.

99 500 Precizēta (kopā nepieciešamā summa un 

rezultāti).

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, ka 

būs jāveic darbības Eiropas Kultūras 

glvaspilsētas statusa iegūšanai. 

7 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Kultūras 

pārvalde

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, 

radošus kultūras 

pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

208200302f Ziemassvētki. Saturs, 

tehnika, organizatoriskās 

izmaksas, komunikācija

1 pasākums 150 apmeklētāji Nav 1 15. panta 5.) 

daļa

2.1., 2.2., 2.3., 

2.4., 2.5., 2.6., 

2.7., 2.8.

8 800 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija informācijas 

par skatuves tehniskā nodrošinājuma 

izmaksām 1.adventes pasākumam- iekļauts 

grozījumos pēc Reliģisko lietu komisijas 

lūguma. 

8 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Kultūras 

pārvalde

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, 

radošus kultūras 

pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

1191014 Kultūras projektu konkurss 1 konkurss 30 projekts Nav 1 15. panta 5.) 

daļa

2.5., 2.6. 122 700 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

1)Saskaņā ar projekta līdzfinansējuma līguma 

nosacījumiem, maksājums bija veicams 2 

daļās. 2.daļu drīkst izmaksāt tikai pēc 1.daļas 

atskaites apstiprināšanas, kas tika paveikts 

2020.gadā. Lai apmaksātu 2019.gadā 

neizmaksāto projekta finansējuma daļu 

biedrībai “Kurzemes radošās industrijas 

attīstības centrs” pēc līguma 21/1.17.1 

2)Finansējums kultūras projektu konkursam, 

kurš tiks organizēts, lai novērstu ārkārtējās 

situācijas negatīvo ekonomisko ietekmi uz 

kultūras nozari Liepājā

9 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Kultūras 

pārvalde

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, 

radošus kultūras 

pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

20820030708 ~7 NVO darbības atbalsts 1 programma 7 biedrības Nav 1 15. panta 5.) 

daļa

2.1., 2.2., 2.3., 

2.4., 2.5., 2.6., 

2.7., 2.8.

82 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).  

Kultūras nozares nevalstisko organizāciju 

atbalstam - ārkārtējās situācijas seku 

novēršanai kultūras nozarē.

Attīstības programmas 2015-2020.gadm 

(AP2020) Rīcība
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Nekustamā īpašuma pārvalde

3 Izmaiņas Attīstības budžeta pieprasījumā

3 precizēta informācija Esošām pozīcijām

0 pievienotas Jaunas pozīcijas

Pozīcija 

Jauna/Precizēt

a

Struktūrvienīb

a

MS pasākuma 

kods
Darbība

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības 

rezultāts 

(mērvienības

)

Rādītājs 

(skaits)
Rādītājs (mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas pants

Institūcijas 

Nolikumā 

noteiktā f-

ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., datums

Kopā 

(vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes 1.budžeta grozījumiem

1 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Nekustamā 

īpašuma 

pārvalde

2.1.4.(1.) Nodrošināt kvalitatīvu 

pašvaldības dzīvojamo 

fondu, tai skaitā veicināt 

ekonomisku īres dzīvokļu 

piedāvājumu

1192001 Pašvaldibas 

dzīvokļu 

atjaunošana

6 dzīvokļi 6 speciālisti Nav 1 15. panta 9.) 

daļa

2 1.11.2. RP.1.2.(Re

z.r.3)

LPD 2017.gada 

9.novembra lēmums 

Nr.428

231 500 Precizēta (kopā nepieciešamā 

summa).

Uz budžeta pieprasījuma 

iesniegšanas brīdi, Iestāde vadījās 

pēc iepriekšējo gadu budžeta 

izpildes rezultātiem. Esam izvērtējuši 

visus apstākļus un papildus summas 

nepieciešamību. Tas dos iespēju 

mazināt dzīvokļu rindu.  

2 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Nekustamā 

īpašuma 

pārvalde

2.1.4.(1.) Nodrošināt kvalitatīvu 

pašvaldības dzīvojamo 

fondu, tai skaitā veicināt 

ekonomisku īres dzīvokļu 

piedāvājumu

206100103 Pašvaldības 

dzīvokļu 

atjaunošana 

15 dzīvokļi 15 dzīvokļi Nav 1 15. panta 9.) 

daļa

2 1.11.2. LPPI Nekustamā 

īpašuma pārvaldes 

2013.gada 4.janvāra 

Iekšējie noteikumi 

"Liepājas pilsētas 

pašvaldības dzīvokļu 

apsekošanas un 

atjaunošanas kārtība 

dzīvošanai derīgā 

stāvoklī"

188 800 Precizēta (kopā nepieciešamā 

summa).

Uz budžeta pieprasījuma 

iesniegšanas brīdi, Iestāde vadījās 

pēc iepriekšējo gadu budžeta 

izpildes rezultātiem. Esam izvērtējuši 

visus apstākļus un papildus summas 

nepieciešamību. Tas dos iespēju 

mazināt dzīvokļu rindu.  

3 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa un 

rādītājs)

Nekustamā 

īpašuma 

pārvalde

2.1.4.(3.) Veicināt iedzīvotājus 

iesaistīties un īstenot 

kvalitatīvus daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju iekšpagalmu 

labiekārtojuma projektos, 

ņemot vērā dažādu grupu 

intereses un vajadzības

1191007 Sakārtotas 

iekšpagalmu 

teritorijas

1 konkurss 1

17

Labiekārtotas teritorijas:

1) pagalmi (13 gab.)

2) uz nomas līguma pamata - 

zemesgabalu daļas 

(pašvaldības, 4 gab.)

Nav 1 15. panta 2.) 

daļa

2 3.7.1. Pr_45 2012.gada 20.decembra 

saistošie noteikumi 

Nr.29

1 349 823 Precizēta (kopā nepieciešamā 

summa).

Uz budžeta projekta iesniegšanas 

brīdi tas bija 1 projekta pieteikums, 

paredzot, ka 2020.gadā būs piešķirti 

vēl papildus finanšu līdzekļi. Vidējais 

pašvaldības līdzfinansējums 

2019.gadā vienam projektam bija 

169000 euro.

Attīstības programmas 2015-2020.gadm 

(AP2020) Rīcība
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Nodarbinātības projekti

2 Izmaiņas Attīstības budžeta pieprasījumā

1 precizēta informācija Esošām pozīcijām

0 pievienotas Jaunas pozīcijas

Pozīcija 

Jauna/Preciz

ēta

Struktūrvienība

MS 

pasākuma 

kods

Darbība Darbība

Darbības 

rezultāts 

(mērvienības)

Rādītājs 

(skaits)

Rādītājs 

(mērvienīb

as)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas pants

Institūcijas 

Nolikumā 

noteiktā f-

ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Kopā (vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes 1.budžeta grozījumiem

1 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

1.1.2.(11.) Paplašināt iespējas 

vasaras 

nodarbinātībai un 

dažādu prasmju 

attīstīšanai

104100101 Skolēnu 

nodarbinātība 

vasarā vecuma 

grupā no 15 līdz 19 

gadiem

50 darbavietas 150 skolēni Nav 1 15. panta 2.) daļa 7.2.,7.5.,7.6.,7.8. Pr_93 Nr.56, 

15.02.2018

66 066 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Projekts NVA administrētie nodarbinātības 

pasākumi Skolēnu nodarbinātība vasarā vecumā 

no 15 līdz 19 gadiem. Projekta kopējais 

finansējums: EUR 98326, tanī skaitā NVA EUR 

38700; pašvaldības apstiprinātais budžets EUR 

39750, NVA līdzfinansējums pašvaldības 

apstiprinātam budžetam EUR 26316

2 Precizēta 

(kopā 

nepiecieša

mā 

summa)

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

1.2.4.(1.) Veicināt pēc 

iespējas ātrāku bez 

darba esoša 

jaunieša tuvināšu 

darba tirgum, tai 

skaitā darba tirgū 

konkurētspējīgu 

prasmju apguvi

1041002 Projekts NEET 

jauniešu iesaiste 

izglītībā, darba tirgū, 

NVO un jauniešu 

centru darbībā " 

Proti un dari" 

3 speciālisti 68 jaunieši Ir 1 15. panta 4.) 

daļa

7.2.,7.8 RP.1.2.(Rez

.r.14)

Pr_25 Nr.207,15.05.2

015

98 455 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Pašvaldības līdzfinansējums - projekta 

administratīvās izmaksas, ko pašvaldība 

apņēmusies finansēt saskaņā ar projekta 

Sadarbības līgumu:1 programmu vadītāja, 1 

projekta asistenta, 1 projekta grāmatveža atlīdzība. 

Naudas atlikums projekta līdzfinansējumam no 

gada sākuma EUR 16595

Attīstības programmas 2015-

2020.gadm (AP2020) Rīcība
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Pašvaldības Policija

4 Izmaiņas Attīstības budžeta pieprasījumā

2 precizēta informācija Esošām pozīcijām

2 pievienotas Jaunas pozīcijas

Pozīcija 

Jauna/Precizēt

a

Struktūrvienība
MS pasākuma 

kods
Darbība

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības 

rezultāts 

(mērvienības)

Rādītājs 

(skaits)

Rādītājs 

(mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. (kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas 

pants

Institūcijas 

Nolikumā 

noteiktā f-

ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Kopā 

(vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes Grozījumiem Nr.1

1 Jauna Pašvaldības 

policija

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus 

pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu 

drošības veicināšanai 

pilsētvidē

1193026 Palielināt cilvēku drošību Baltijas 

jūrā, izmantojot pārrobežu 

sadarbību Rietumu Lietuvā un 

Kurzemē ("Increasing people 

safety inthe Baltic Sea through 

cross-border cooperation in the 

Western Lithuania and Kurzseme" 

(ONLY SAFE!)" )

6 vienības 100 darbinieki Ir 1 15.panta 

12.)daļa

12.1. - - 2020.gada 

23.aprīļa LPD 

lēmums Nr. 

154/7

63 720 Jauna. 

Šī pozīcija nebija iekļauta sākotnēji, izstrādājot 

2020.gada budžeta projektu, jo tikai šā 2020.gada 

sākumā tika saņemts apstiprinājums projekta 

realizēšanai.

2 Jauna Pašvaldības 

policija

2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot 

inventāru un 

aprīkojumu Liepājas 

pilsētas Pašvaldības 

policijā

1193027 Projekts (pagaidām bez nr., jo nav 

noslēgts līgums) "SCAPE 2" 

(Drošības dienestu attīstība, 

stiprinot komunikācijas un 

sadarbības spējas starp 

pašvaldībām un policijas iestādēm) 

Jelgavas 48

84 vienības 100 darbinieki Ir 1 15.panta 

12.)daļa

12.1. - - 2020.gada 

23.aprīļa LPD 

lēmums Nr. 

155/7

117 784 Jauna. 

Šī pozīcija nebija iekļauta sākotnēji, izstrādājot 

2020.gada budžeta projektu, jo tikai šā 2020.gada 

sākumā tika saņemts apstiprinājums projekta 

realizēšanai.

3 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Pašvaldības 

policija

2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot 

inventāru un 

aprīkojumu Liepājas 

pilsētas Pašvaldības 

policijā

1036002 PROJEKTS LLI-269 "SCAPE" 

("“Ar sabiedrības drošību saistīto 

pakalpojumu attīstība, stiprinot 

komunikāciju un sadarbību starp 

pašvaldībām un policiju") Jelgavas 

48 /1036002/

597 vienības 100 darbinieki Ir 1 15.panta 

12.)daļa

12.1.  -  - Pr_292 2017.gada 

18.maija LPD 

lēmums Nr.77

65 213 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Atlikums no 2019.gada. Tā kā 2019.gadā paredzētais 

ķermeņa videonovērošanas kameru iepirkums iepriekš 

vairākas reizes tika pārtraukts dažādu iemeslu dēļ (pārāk 

augsta piedāvātā cena, pretendentu neatbilstība 

iepirkuma nosacījumiem), iepirkums noslēgsies 

2020.gadā. Uz doto brīdi ir paredzēts, ka Liepājas 

pilsētas domes Iepirkumu komisija lēmumu par 

pretendentu pieņems 2020.gada martā, pēc kura tad arī 

tiks slēgts līgums un tiks veikti norēķini par šīm 

kamerām.

4 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Pašvaldības 

policija

2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot 

inventāru un 

aprīkojumu Liepājas 

pilsētas Pašvaldības 

policijā

219100502 Datortehnikas iegāde, serveri, 

iekārtas, aprīkojums

54 datortehnikas 

vienības

119 darbinieki Nav 1 15.panta 

12.)daļa

 -  - Pr_104  - 38 663 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Lai uzlabotu sakaru zonas pārklājumu  kvalitāti pilsētā un 

sevišķi Karostas un Zaļās birzes rajonos , nepieciešams 

izvietot digitālo retranslatoru Lēņu ielā 2, kopējā 

nepieciešamā summa 9970 EUR (t.sk.retranslators, 

barošanas avots,antena,6 raidstacijas,sakaru bāzes 

reģistrācija). Lai nodrošinātu  pārkāpumu fiksēšanu 

Liepājas pilsētā vietās, kur nav iespējams izveidot 

pastāvīgu videonovērošanu , nepieciēšams iegādāties  

mobilo videonovērošanas sistēmu, kuras izmaksas ir 

9910 EUR. Nepieciešami  papildus līdzekļi 

2020.g.budžetā apstiprinātajai summai datortehnikas 

iegādei-  2 cietie diski serverim profilu saglabāšanai un  

27 Mircrsoft WS licences kopsummā 1253 EUR.

Attīstības programmas 2015-

2020.gadm (AP2020) Rīcība
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Sociālais dienests

3 Izmaiņas Attīstības budžeta pieprasījumā

2 precizēta informācija Esošām pozīcijām

1 pievienotas Jaunas pozīcijas

Pozīcija 

Jauna/Precizēt

a

Struktūrvienī

ba

MS pasākuma 

kods
Darbība

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības 

rezultāts 

(mērvienības

)

Rādītājs 

(skaits)

Rādītājs 

(mērvienības

)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas pants

Institūcijas 

Nolikumā 

noteiktā f-

ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Kopā 

(vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes Budžeta grozījumiem Nr.1

1 Jauna Sociālais 

dienests

1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko 

organizāciju darbību 

sociālo jautājumu 

risināšanā

1107012 Projekta "Sievietes un bērni - 

pasargāti savā pilsētā" ietvaros 

uzlabots pakalpojums un tā 

efektivitāte vardarbībā un 

cilvēktirdzniecībā cietušām 

sievietēm un bērniem

1 pakalpojum

s

~80 sievietes 

un bērni

Ir 1 15. panta 7.) 

daļa

7.1. Pr_270 18.05.2017. 

Nr.180

4 264 Jauna.

Naudas atlikums uz projekta beigām.

Attīstības budžetā 2020 netika iekļauta, jo 

projektam bija jābeidzas 30.11.2019. Vadošā 

partnera un Lietuvas partneru atsevišķu 

aktivitāšu kavējuma dēļ projekts tika pagarināts 

par 3 mēnešiem. Sociālais dienests 2020.gadā 

projekta finansējumu neizmantoja

2 Precizēta 

(kopā 

nepieciešam

ā summa)

Sociālais 

dienests

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un 

veicināt alternatīvus 

sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas 

pakalpojumus, īpaši 

ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem un 

jauniešiem

2107007 Individuālā budžeta modeļa 

izmēģināšana un aprobēšana 

sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu saņemšanā 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem

1 budžeta 

modelis

10 personas 

ar garīga 

rakstura 

traucējumie

m

Ir 1 15. panta 7.) 

daļa

7.1. Pr_252 18.07.2019.d

omes 

lēmums 

Nr.240

137 104 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Naudas atlikums gada beigām.

Projekts turpināsies līdz 2020 novembrim

3 Precizēta 

(prioritāte)

Atkarību 

profilakses 

centrs

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

219102610 Remontdarbi Atkarības 

pofilakses centrā

3 remontdarb

i

200 klientu Nav 3 1 15. panta 7.) 

daļa

7.1. 19 961 Precizēta (prioritāte).

Sociālais dienests lūdz precizēt prioritātes 

numuru projektam “Remontdarbi Atkarības 

profilakses centrā” konkrētai darbībai – “Fizisko 

aktivitāšu telpu remonts” no 3 prioritātes uz 1. 

Prioritāte maināma, jo konkrētais projekts 

paveicams ātrāk kā plānots, lai pēc tam 

sadarbībā ar Vides, veselības un sabiedrības 

līdzdalības daļu konkrētajā vietā realizētu 

projektu par sporta inventāra izvietošanu

Attīstības programmas 2015-2020.gadm 

(AP2020) Rīcība
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Sporta pārvalde

21 Izmaiņas Attīstības budžeta pieprasījumā

15 precizēta informācija Esošām pozīcijām

6 pievienotas Jaunas pozīcijas

Pozīcija 

Jauna/Precizēt

a

Struktūrvienība
MS pasākuma 

kods
Darbība

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības rezultāts 

(mērvienības)

Rādītājs 

(skaits)

Rādītājs 

(mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas 

pants

Institūcijas 

Nolikumā noteiktā 

f-ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Kopā ar groz. 

(vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes 1.budžeta grozījumiem

1 Precizēta 

(prioritāte)

Liepājas 

Kompleksā 

sporta skola

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

219102702 Sporta inventāra 

un pamatlīdzekļu 

iegāde 

5 gab 1 000 audzēkņi Nav 3

1

15. panta 

6.) daļa

8.4 44 000 Precizēta (prioritāte). 

Prioritātes maiņu pamatojam ar to, ka Kompleksajai sporta 

skolai ir ļoti nepieciešams nomainīt cīņas paklāju. Prioritāti 

nepieciešams mainīt sakarā ar iespēju iegādāties cīņas 

paklāju no Latvijas cīņas federācijas par zemāku cenu no 

5000  -6000 EUR.

Kompleksā sporta skola paklāja iegādei novirza līdzekļus no 

siltumtaupības ekonomijas. Sākotnēji planotais inventārs 

pozīcijā: cīņas paklājs 8000 EUR, sporta vingrošanas 

paklājs 30000 EUR, vingrošanas līdzteku kārtis 2 gab 1500 

EUR, trenažieris – skrejceliņš 4500EUR

2 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta 

pārvalde

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas 

atpazīstamību kā lielu un 

iecienītu kultūras pasākumu, 

augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

208100103 Sporta Laureāts 

Sportistu 

apbalvošanas 

pasākuma 

organizēšana

1 pasākums 250 dalībnieki Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2;8.9 35 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, jo sākotnēji 

budžets tika plānots 2019.gada apmērā, bet uzsākot  

pasākuma ‘”Sporta laureāts 2019” plānošanu, kurš 

norisināsies 2020. gada 21. februārī, sakarā ar dažādu 

izmaksu pieaugumu ir palielinājusies kopējā pasākuma 

izmaksu tāme. LĪdz ar to pasākumam Sporta laureāts no 

atlikumiem nepieciešams palielināt finansējumu par 5000 

EUR.

3 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta 

pārvalde

1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu 

sporta pasākumus, kā arī 

atbalstīt senioru un cilvēku ar 

īpašām vajadzībām sporta 

aktivitātes

208100109 Sporta metodisko 

pasākumu 

organizēšana

10 pasākumi 50 dalībnieki Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2 6 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, jo finansējums 

novirzīts no atlikuma paildus pasākumu rīkošanai, jo 

plānotie līdzekļi nebija pietiekami 

4 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta 

pārvalde

1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu 

sporta pasākumus, kā arī 

atbalstīt senioru un cilvēku ar 

īpašām vajadzībām sporta 

aktivitātes

208100912 Vecgada 

karnevāls 

pasākuma 

organizēšana

1 pasākums 50 dalībnieki Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2 1 800 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, jo tas ir pārejošais 

atlikums, pasākums tika rīkots 2019. gada 31. decembrī, 

pārcelts līdzekļu atlikums.

5 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu atbalsta 

sistēmu, radot papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai skaitā 

kvalitatīviem sadzīves apstākļiem 

dienesta viesnīcā un ēdināšanai 

208100410 BMX Frīstails 3 sacensības 3 sportisti Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2;8.9 4 500 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

2019. gadā piešķirtos līdzekļus nepieciešams pārcelt uz 2020.gadu, 

jo sportistu dalība MTN tika pārcelta no 2019.gada decembra uz 

2020.gada janvāri.

6 Jauna Sporta 

pārvalde

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

208100820 Biedrības bērnu 

reublika audzēkņu 

dažādu sporta 

veidu 

līdzfinansēšana

1 programma 73 audzēķņi nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2;8.9 2 008 Jauna. 

Netika paredzēta sākotnēji, jo tiek precizēta pašvaldības 

dotācijas sadale bērnu - jauniešu izglītības programmu 

realizēšanai saskaņā ar 2019. gada  19.decembra nolikumu 

Nr. 1 "Pašvaldības dotācijas sadales kārtība sporta izglītības 

programmu īstenošanai" no 2020. gada 1. janvāra

7 Jauna Sporta 

pārvalde

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

208100413 Riteņbraukšanas  

sportistu atbalsts

2 1 sacensības, 1 

nometne 

3 sportisti nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2 1 500 Jauna. 

Netika paredzēta sākotnēji, jo pēc iesniegtiem pieteikumiem 

precizēts finasējuma sadalījums sportistiem sakaņā ar 

Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes Augstas klases 

sportistu sagatavošanas centra programmas sastāvu un 

finasiālo atbalstu 2020. gadam.

Attīstības programmas 2015-2020.gadm 

(AP2020) Rīcība



Pozīcija 

Jauna/Precizēt

a

Struktūrvienība
MS pasākuma 

kods
Darbība

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības rezultāts 

(mērvienības)

Rādītājs 

(skaits)

Rādītājs 

(mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas 

pants

Institūcijas 

Nolikumā noteiktā 

f-ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Kopā ar groz. 

(vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes 1.budžeta grozījumiem
Attīstības programmas 2015-2020.gadm 

(AP2020) Rīcība

8 Jauna Sporta 

pārvalde

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

208100622 Bērnu interešu 

klubs Liepāja 

Biedrības 

badmintona 

sportistu 

līdzfinansēšana

1 programma 35 audzēķņi nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2;8.9 963 Jauna. 

Netika paredzēta sākotnēji, jo tiek precizēta pašvaldības 

dotācijas sadale bērnu - jauniešu izglītības programmu 

realizēšanai saskaņā ar 2019. gada  19.decembra nolikumu 

Nr. 1 "Pašvaldības dotācijas sadales kārtība sporta izglītības 

programmu īstenošanai" no 2020. gada 1. janvāra

9 Jauna Sporta 

pārvalde

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

208100621 SIA Spēka māja 

svarcelšanas  

sportistu 

līdzfinasēšana

1 programma 21 audzēķņi nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2;8.9 578 Jauna. 

Netika paredzēta sākotnēji, jo tiek precizēta pašvaldības 

dotācijas sadale bērnu - jauniešu izglītības programmu 

realizēšanai saskaņā ar 2019. gada  19.decembra nolikumu 

Nr. 1 "Pašvaldības dotācijas sadales kārtība sporta izglītības 

programmu īstenošanai" no 2020. gada 1. janvāra

10 Jauna Sporta 

pārvalde

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

208100513 Loku šaušanas 

sportistu atbalsts

1 sacensības 1 sportists nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2 500 Jauna.

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, jo pēc iesniegtiem 

pieteikumiem precizēts finasējuma sadalījums sportistiem 

sakaņā ar Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes 

Augstas klases sportistu sagatavošanas centra programmas 

sastāvu un finasiālo atbalstu 2020. gadam.

11 Jauna Sporta 

pārvalde

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

208100610 FFF sporta kluba  

motokrosa 

sportistu  

līdzfinansēšana 

1 programma 18 audzēķņi nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2;8.9 495 Jauna. 

Netika paredzēta sākotnēji, jo tiek precizēta pašvaldības 

dotācijas sadale bērnu - jauniešu izglītības programmu 

realizēšanai saskaņā ar 2019. gada  19.decembra nolikumu 

Nr. 1 "Pašvaldības dotācijas sadales kārtība sporta izglītības 

programmu īstenošanai" no 2020. gada 1. janvāra

12 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta 

pārvalde

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

208100601 FK Kurši Florbola 

sporta skolas 

līdzfinansēšana

1 programma 215 audzēķņi Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2;8.9 19 388 Precizēta (kopā nepieciešamā summa). 

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināma pašvaldības 

dotācijas sadale bērnu - jauniešu izglītības programmu 

realizēšanai, jo tā notiek saskaņā ar 2019. gada  19. 

devcembra nolikumu Nr. 1 "Pašvaldības dotācijas sadales 

kārtība sporta izglītības programmu īstenošanai" no 2020. 

gada 1. janvāra

13 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta 

pārvalde

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

208100405 Vieglatlētika 

sportistu atbalsts

3 sacensības 15 sportisti Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2 6 400 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, jo pēc iesniegtiem 

pieteikumiem precizēts finasējuma sadalījums sportistiem 

sakaņā ar Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes 

Augstas klases sportistu sagatavošanas centra programmas 

sastāvu un finasiālo atbalstu 2020. gadam.

14 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta 

pārvalde

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

208100412 Teniss 5 sacensības 3 sportisti Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2;8.9 3 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, jo pēc iesniegtiem 

pieteikumiem precizēts finasējuma sadalījums sportistiem 

sakaņā ar Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes 

Augstas klases sportistu sagatavošanas centra programmas 

sastāvu un finasiālo atbalstu 2020. gadam.

15 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta 

pārvalde

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

208100401 Cīņas sports 

sportistu atbalsts

5 sacensības 10 sportisti Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2 4 500 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, jo pēc iesniegtiem 

pieteikumiem precizēts finasējuma sadalījums sportistiem 

sakaņā ar Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes 

Augstas klases sportistu sagatavošanas centra programmas 

sastāvu un finasiālo atbalstu 2020. gadam.

16 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta 

pārvalde

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

208100403 Džudo sportistu 

atbalsts

5 sacensības 5 sportisti Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2 4 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, jo pēc iesniegtiem 

pieteikumiem precizēts finasējuma sadalījums sportistiem 

sakaņā ar Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes 

Augstas klases sportistu sagatavošanas centra programmas 

sastāvu un finasiālo atbalstu 2020. gadam.

17 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta 

pārvalde

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

208100603 Aura Sporta deju 

kluba 

līdzfinansēšana

1 programma 80 audzēķņi Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2;8.9 3 768 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, jo recizēta 

pašvaldības dotācijas sadale bērnu - jauniešu izglītības 

programmu realizēšanai saskaņā ar 2019. gada  19. 

devcembra nolikumu Nr. 1 "Pašvaldības dotācijas sadales 

kārtība sporta izglītības programmu īstenošanai" no 2020. 

gada 1. janvāra



Pozīcija 

Jauna/Precizēt

a

Struktūrvienība
MS pasākuma 

kods
Darbība

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības rezultāts 

(mērvienības)

Rādītājs 

(skaits)

Rādītājs 

(mērvienības)

ES/Valsts 

projekts 

(Ir/Nav)

Prioritātes 

Nr. 

(kopējais)

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktās 

funkcijas 

pants

Institūcijas 

Nolikumā noteiktā 

f-ja/uzdevums 

saskaņā ar 

punktu Nr.

PVU 2017-

2021 

Politisko 

vadlīniju 

uzdevuma 

numurs

AP2020 

Rezultatīvā 

rādītāja 

numurs

AP2020 

Investīciju 

projekta 

numurs

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Kopā ar groz. 

(vēlamā) 

nepiecišamā 

summa eur

Piezīmes 1.budžeta grozījumiem
Attīstības programmas 2015-2020.gadm 

(AP2020) Rīcība

18 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta 

pārvalde

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

208100604 K Sport Liepājas 

kikboksinga kluba 

līdzfinansēšana

1 programma 15 audzēķņi Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2;8.9 3 740 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, jo recizēta 

pašvaldības dotācijas sadale bērnu - jauniešu izglītības 

programmu realizēšanai saskaņā ar 2019. gada  19. 

devcembra nolikumu Nr. 1 "Pašvaldības dotācijas sadales 

kārtība sporta izglītības programmu īstenošanai" no 2020. 

gada 1. janvāra

19 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta 

pārvalde

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

208100511 Mākslas 

vingrošana labāko 

sportistu atbalsta 

programmas 

realizācija

2 sacensības 8 sportisti Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2;8.9 2 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, jo pēc iesniegtiem 

pieteikumiem precizēts finasējuma sadalījums sportistiem 

sakaņā ar Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes 

Augstas klases sportistu sagatavošanas centra programmas 

sastāvu un finasiālo atbalstu 2020. gadam.

20 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta 

pārvalde

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

208100602 Lesto Liepājas 

Sporta deju centra 

līdzfinansēšana

1 programma 50 audzēkņi Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2;8.9 1 128 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

Plānojot 2020.g. budžetu, nebija zināms, jo recizēta 

pašvaldības dotācijas sadale bērnu - jauniešu izglītības 

programmu realizēšanai saskaņā ar 2019. gada  19. 

devcembra nolikumu Nr. 1 "Pašvaldības dotācijas sadales 

kārtība sporta izglītības programmu īstenošanai" no 2020. 

gada 1. janvāra

21 Precizēta 

(kopā 

nepieciešamā 

summa)

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas sportu, 

organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt senioru 

un cilvēku ar īpašām vajadzībām 

sporta aktivitātes

208100131 Orientēšanās sporta 

pasākumu 

organizēšana

2 pasākumi 500 dalībnieki Nav 1 15. panta 

6.) daļa

8.2 19 000 Precizēta (kopā nepieciešamā summa).

2019. gadā piešķirtos līdzekļus nepieciešams pārcelt uz 2020.gadui.


