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

Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2019.gadā

Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

1.1.5.(1.) Rūpēties par pedagogu 

profesijas prestiža 

paaugstināšanu un veicināt 

motivētu, profesionālu 

pedagogu piesaisti izglītības 

iestādēs

Stipendiju piešķiršana 

studentam vai rezidentam 

(pedagogi izglītībā)

1 jauna stipendija 1 jauna stipendija - 1 matemātikas skolotājs (sāks 

saņemt no 2019.gada)

1 matemātikas skolotājs (sāka saņemt no 

2019. gada novembra)

- 323 € Liepājas pilsētas domes 2014.gada 21.augusta 

saistošie noteikumi Nr.13. (noteikumu 7. un 9. 

punkti nosaka atbalsta apmēru un ilgumu).

Ar katru stipendiātu līgumu slēdz 1.novembrī.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, 

pedagogam bakalaura programmā atbalsta 

apmērs ir 50% no min.algas, t.i., 430 eiro mēnesī 

un uz 9 mēnešiem.

Saskaņā ar 21.novembra Izglītības komisijas 

protokolu, 2019.gadā stipendijām papildus 

kontrolciparā noteiktajam kopumā vēl tiek 

paredzēti 100 000 eiro.

- Domes lēm. 

Nr.365, 

13.09.2018.

15. panta 10.) 

daļa

1.1.7.(3.) Veicināt augstākās izglītības 

eksportspēju, piesaistot 

studējošos un akadēmisko 

personālu no ārvalstīm

Akadēmiskā personāla 

piesaiste Liepājas 

Universitātei

Lektori - 14 Lektori - 14 - Vieslekcijas - 23 Vieslekcijas - 23 - 6 417 € Jābūt jaunam līgumam par 2019.gada 

finansējumu

- - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.8.(4.) Sekmēt sociālās 

uzņēmējdarbības attīstību, kā 

mūsdienīgu nodarbinātības 

veicināšanas instrumentu, īpaši 

sociāli mazaizsargātām 

iedzīvotāju grupām

Sadarbībā ar Latvijas 

sociālās 

uzņēmējdarbības 

asociāciju un Labklājības 

ministriju noorganizēti 

semināri

Noorganizeti semināri 2 noorganizēti semināri

Sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un 

Labklājības ministriju noorganizēti 2 semināri: 10.06.2019. 

Sadarbības iespējas sociālās uzņēmējdarbības jomā un 

11.09.2019. Sadarbībā ar Labklājības ministriju un Altum 

reģionālā diskusijā Liepājā tika diskutēts par sociālo 

uzņēmējdarbību un semināra dalībniekus iepazīstināja ar 

Kurzemes reģiona sociālās uzņēmējdarbības pozitīviem 

piemēriem.

- - Iesaistīti ap 60 cilvēkiem - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- Pr_96 - 15.panta 10) 

daļa

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

Daļas organizētās 

veselības veicināšanas 

aktivitātes

Infekciju slimību profilakses pasākumi, 

AIDS diena, semināri izglītības iestāžu 

darbiniekiem, atbalsts Ziemas 

peldēšanas čempionāta norisei, u.c. 3 

semināri izglītības un sociālo iestāžu 

darbiniekiem (iesaistīti 85 dalībnieki). ~ 

750 dalībnieku iesaiste pasākumos

Īstenoti visi plānotie pasākumi: 3 semināri, atbalsts Ziemas 

peldēšanas čempionātam, Aids dienas pasākums, Pilsētas 

dzimšanas dienas nūjošanas pārgājiens, 18.novembra 

skrējiens

- 3 semināri izglītības un sociālo 

iestāžu darbiniekiem (iesaistīti 85 

dalībnieki). ~ 750 dalībnieku iesaiste 

pasākumos

Semināros iesaistīti 98 dalībnieki. 

Pasākumos iesaistīti 780 dalībnieki.

- 3 500 € - - - 15. panta 6.) 

daļa

Krāsojamā grāmatiņa 1000 grāmatiņas par drošību un veselību 

pirmo klašu audzēkņiem

1000 grāmatiņas par drošību un veselību pirmo klašu 

audzēkņiem

- 7000 pirmklasnieki Pasniegtas 770 grāmatiņas pirmo klašu 

skolēniem, atlikums izmantots publiskos 

pasākumos

2019./2020.m.g. mācības 

pirmajā klasē uzsāka 748 

skolēni

2 000 € - - - 14. pants

Projekts 

"BaltCityPrevention"

Inovatīva ar dzīvesveidu 

saistītu slimību 

profilakses modeļa 

izveide Baltijas jūras 

reģionā 

1 veselības veicināšanas un slimību 

profilakses intervences modeļa 

pilotēšana Liepājā

Projekts īstenošanā. Pilotēta intervences programma 

ģimenēm, kurās aug bērni ar lieko svaru

- Iesaistīti 30 dalībnieki - Virssvaram 

pakļauti bērni un viņu vecāki jaunā 

veselības veicināšanas intervences 

programmā

30 dalībnieki - 25 213 € Projekts īstenošanas stadijā (tiek veikti iepirkumi, 

slēgti līgumi ar izpildītājiem, kontrolēta nodarbību 

norise, nodrošināta dalība projekta darba grupas 

sēdēs). Nav projekta numurs, jo tikai vēl tiks 

iekļauts investīciju plānā.  

- 2017.gada 

19.janvāra 

Domes lēm. 

Nr.24

15. panta 6.) 

daļa

Projekts 

"Liepāja.Vesels.Aktīvs.La

imīgs"

Īstenoti veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi 4 

prioritārajās veselības jomās, 10 

darbības virzienos

Projekts īstenošanā. Īstenoti 1013 pasākumi 4 prioritārajās 

jomās, 10 darbības virzienos.

- Iesaistīti 2500 unikālie dalībnieki 

(tiešā mērķauditorija), netiešā 

mērķauditorija - visi Liepājas 

iedzīvotāji

Iesaistīti 3919 unikālie dalībnieki 1013 

pasākumos.

- 230 150 € Projekts īstenošanas stadijā (tiek veikti iepirkumi 

vai tirgus izpētes, slēgti līgumi ar izpildītājiem, 

kontrolēta pasākumu/nodarbību norise, sniegtas 

atskaites CFLA)

Pr_174 2016.gada 

18.augusta 

Domes lēm. 

Nr.267

15. panta 6.) 

daļa

Publicitātes pasākumi 

sabiedrības līdzdalības 

veicināšanai

Lai aktualizētu dažādus pasākumus, 

kurus organizēs sabiedrības līdzdalības 

un veselības veicināšanas nodaļa, 

nepieciešams atvēlēt līdzekļus 

publicitātei – radio džingli, plakāti, afišas. 

Atbalsts 10 pasākumiem

Nodrošināta publicitāte 10 pasākumiem. - Mērķauditorija ~55 344 informēti 

Liepājnieki ~ 80% no visiem

Publicitātes pasākumos uzunāti ~ 55 000 

liepājnieki

- 2 000 € - - - 14. pants

Veselības veicināšanas 

projektu konkurss

Realizēts konkurss - Projektu konkurss netika 

īstenots, jo veselības 

veicināšanas pasākumus īsteno 

no ESF un valsts finansētā 

projekta 

"Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" 

līdzekļiem. Daļa no plānotā 

finansējums novirzīti NVO 

projektu līdzfinansēšanas 

konkursam, daļa primāro 

veselības aprūpes centru 

atbalstam.

Atbalstīto projektu skaits - 14 - Projektu konkurss netika 

īstenots, jo veselības 

veicināšanas pasākumus īsteno 

no ESF un valsts finansētā 

projekta 

"Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" 

līdzekļiem. Daļa no plānotā 

finansējums novirzīti NVO 

projektu līdzfinansēšanas 

konkursam, daļa primāro 

veselības aprūpes centru 

atbalstam.

0 € Par 2019.gadu būs jauns Nolikums Pr_173 (tukšs) 15. panta 6.) 

daļa

1.2.1.(2.) Rosināt iedzīvotājus veikt 

regulāras profilaktiskās 

pārbaudes un savlaicīgi 

konsultēties ar ģimenes ārstiem, 

speciālistiem

Organizēti publiski 

pasākumi prioritārajās 

veselības jomās (sirds un 

asinsvadu slimības, 

onkoloģiskās 

saslimšanas, garīgā 

veselība, t.sk., atkarību 

profilakse). Sagatavoti un 

izplatīti materiāli infekciju 

slimību izplatības 

mazināšanai: gripas 

sezona aktualitātes, 

tuberkulozes izplatība, 

HIV/AIDS.  

Noorganizēti pasākumi 6 publiski pasākumi:

2 publiski pasākumi sirds un asinsvadu slimību profilaksei, 

2 publiski pasākumi onkoloģisko saslimšanu profilaksei, 

1 publisks pasākums garīgās veselības veicināšanai, 

1 pasākumu atkarību profilaksei. Informatīvi materiāli  

infekciju slimību izplatības mazināšanai HIV/AIDS testēšana, 

gripas sezonas aktualitātes, tuberkulozes profilakse.

- - Sirds un asinsvadu slimību profilakses 

pasākumos iesaistīti 250 cilvēki, 

onkoloģisko slimību profilakses 

pasākumos 342 personas, garīgās 

veselības veicināšanas pasākumā 330 

personas, atkarību profilakses pasākumā - 

709 skolēni

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- Pr_174 - 15.panta 6.)daļa

Pielikums Nr.1

Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumam Nr. _______
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

1.2.1.(7.) Atbalstīt iniciatīvas jauniešu 

veselības uzturēšanas un 

veicināšanas jomā, tai skaitā 

atjaunojot veselības mācību 

pilsētas pirmskolas un 

vispārizglītojošajās mācību 

iestādēs

Novadītas informatīvas 

nodarbības izglītības 

iestādēs par dažādiem 

veselības veicināšanas 

jautājumiem dažādās 

vecuma grupās.

Novadītas informatīvās nodarbības VVSLD veselības veicināšanas konsultants novadījis 46 

nodarbības Liepājas 5.-12.klašu audzēkņiem un profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņiem.

Pirmsskolas izglītības iestādes (vecuma grupa 5-6 gadi) 

notikušas 40 veselīga uztura nodarbības. 

1.-4. un 6.-8.klašu grupās notikušas 45 nodarbības 

emocionālās vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs, 

10.klašu grupās notikušas 54 nodarbību cikli seksuālās un 

reproduktīvās veselības jomā, 

12.klašu audzēknēm novadītas 15 krūts pašizmeklēšanas 

nodarbības, 

7.klašu grupai īstenots 1 smēķēšanas mazināšanas 

pasākums, t.sk., 29 nodarbības un 1 pasākums. 

7.-9.klašu audzēķniem notikušas 50 atkarību profilakses 

nodarbības. 

- - Kopumā nodarbības iesaistīti 2130 

izglītības iestāžu audzēkņi

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- Pr_174 - 15.panta 6.)daļa

1.2.1.(9.) Atbalstīt ekoloģiski tīras 

produkcijas un Zaļo tirdziņu 

attīstību, popularizējot veselīga 

uztura lietošanu

Notikušas veselīga 

uztura veicināšanas 

nodarbības senioriem, 

veselīgas uztura 

nodarbības 5.-6.klašu 

audzēkņiem,publiskas 

veselīgas uztura 

nodarbības 

Noorganizētas nodarbības 17 nodarbības:

6 veselīga uztura veicināšanas nodarbības senioriem, 

5 veselīgas uztura nodarbības 5.-6.klašu audzēkņiem, 

6 publiskas veselīgas uztura nodarbības 

- - Iesaisīti 372 dalībnieki - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- Pr_174 - 15.panta 6.)daļa

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes 

speciālistus, nodrošinot augstu 

veselības aprūpes kvalitāti 

atbilstoši nacionālas nozīmes 

pakalpojumu centram

Cilvēkresursu programma 

veselības aprūpē SIA 

"Liepājas reģionālā 

slimnīca", SIA "JPVAC", 

SIA "VPVAC"

Medicīnas speciālistu piesaiste (dzīvokļu 

īrei, transportam)

Medicīnas speciālistu piesaiste (dzīvokļu īrei, transportam) - Speciālistu skaits (izīrēti dzīvokļi) - 

14

Speciālistu skaits (transporta izdev.) - 

14

2 medmāsu mācību maksa

JPVAC nodrošināti 1 endokrinologa 

piesaiste (segti ceļa un naktsmītnes 

izdevumi, kopējie izdevumi 1000 euro), 

VPVAC nodrošināta 1 dermatovenerologa 

un 2 oftalmologu piesaiste (segti ceļa 

izdevumi - 778,70 euro). LRS - kopējie 

izdevumi 38738,86 EUR. Nodrošināta 6 

zobārtsniecības studentu prakse 6 

Liepājas Zobārstniecības poliklīnikā, 

6.kursa studentu apmācība Liepājas 

reģionālajā slimnīcā, segtas studiju maksa 

1 medicīnas māsai maģistra studiju 

nodrošināšanai, piesaistīti 2 ārsti LRS, 

kopā izīrēti 14 dzīvokļi 14 ārstiem

- 40 518 € "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības 

aprūpei Liepājā, 3.kārta (2016.-2020.gads)"  - 

speciālistu dzīvokļu īres izdevumu segšanai, 

transporta izdevumiem

Grozījumos paredzētie 2000eur speciālistu 

piesaistei SIA JPVAC, SIA VPVAC

Pr_177 Domes lēm. 

Nr.494, 

05.11.2015.

15. panta 6.) 

daļa

Piesaistīti speciālisti. 

Noslēgts līgums par 

stipendijas piešķiršanu 

topošajiem ārstiem - 

speciālistiem

Piesaistīti speciālisti Piesaistīti speciālisti 3 veselības aprūpes iestādēm:

Liepājas reģionālajā slimnīcā;

Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrā;

Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrā. 

- - Piesaistīti 7 speciālisti:

2 speciālisti Liepājas reģionālajā slimnīcā, 

3 Jaunliepājas primārās veselības 

aprūpes centrā

2 Vecliepājas primārās veselības aprūpes 

centrā. 

Noslēgts līgums par stipendijas 

piešķiršanu 9 topošajiem ārstiem - 

speciālistiem, turpinās stipendiju izmaksa 

16 topošajiem ārstiem. 

Apmācību ietvaros piesaistīrti 78 topošie 

speciālisti:

6 studentiem nodrošināta zobārstniecības 

prakse;

72 rezidenti izgājuši apmācību Liepājas 

reģionālajā slimnīcā.

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- Pr_177 - 15.panta 6.)daļa

Stipendiju piešķiršana 

studentam vai rezidentam 

(mediķi)

Nodrošinātas stipendijas Nodrošinātas stipendijas - 13 ārsti (izņemot ģimenes ārsts), 

kuriem pagarina stipendijas

4 ārsti (izņemot ģimenes ārstus), 

kuri sāks saņemt no 2019.gada 

2 medmāsas

2019.gadā piešķirtas stipendijas 9 

topošajiem ārstiem, t.sk., 1 ģimenes 

ārstam. Stipendijas turpināja saņemt 11 

topošie ārsti

2019.gadā esošo stipendiātu 

skaits mazinājies par 2, jo 1 

stipendiāte atrodas dekrēta 

atvaļinājumā un 1 stipendiātei 

lausts stipendijas līgums. 

Stipendija piešķirta arī ģimenes 

ārstam, jo veikti grozījumi 

Liepājas pilsētas domes 

lēmumā par atbalstāmajām 

specialitātēm.

70 733 € Liepājas pilsētas domes 2014.gada 21.augusta 

saistošie noteikumi Nr.13 (noteikumu 7. un 9. 

punkti nosaka atbalsta apmēru un ilgumu).

Ar katru stipendiātu līgumu slēdz 1.novembrī.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, 

rezidentūras studentiem atbalsta apmērs ir 430 

eiro mēnesī (bruto) un uz 11 mēnešiem (13 ārsti).

Otrā līmeņa augstākā profesionālā jeb maģistra 

studentiem atbalsta apmērs ir 75% apmērā no 

430 eiro mēnesī (bruto) un uz 9 mēnešiem (4 

ārsti).

Saskaņā ar 21.novembra Izglītības komisijas 

protokolu, 2019.gadā stipendijām papildus 

kontrolciparā noteiktajam kopumā vēl tiek 

paredzēti 100 000 eiro.

- Domes lēm. 

Nr.365, 

13.09.2018. 

"Par 

stipendijām 

atbalstāmajām 

specialitātēm"

15. panta 10.) 

daļa

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru

Semināri veselības 

aprūpes iestādēm un 

Liepājas ģimenes ārstiem

2 semināri Īstenoti 2 semināri - Iesaistītas 50 ģimenes ārstu prakses 

(75% no ģ.ā. praksēm)

Iesaistītas 52 ģimenes ārstu prakses. - 650 € - - - 15. panta 6.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru

Turpinās Liepājas 

reģionālās slimnīcas 

renovācijas (projekts 

"Infrastruktūras attīstība 

SIA "Liepājas reģionālā 

slimnīca", uzlabojot 

kardioloģijas, onkoloģijas 

un bērnu veselības 

aprūpes pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti 

Kurzemē") veikti 

uzlabojumi pašvaldības 

primārās veselības 

aprūpes centros.

VPVAC unJPVAC veikti remontdarbi 

uzlabots materiāltehniskais stāvoklis.

Liepājas reģionālajā slimnīcā turpināt 

projekta īstenošanu, izsludināt iepirkumu 

noslēgt  būvdarbu līgumu un uzsākt 

būvdarbus.

VPVAC veikti kapitālie un kosmētiskie darbi 7 ārstu 

kabinetos, iegādātas mēbeles, medicīniskais aprīkojums, 

uzlabota elektroinstalācija, ēkas restaurācijas darbi, 

kanalizācijas sistēmas atjaunošana, sētas ēkas remontdarbi, 

citi uzlabojumi.  

JPVAC 2019. gadā iegādāta ultraskaņas terapijas iekārta,  

medicīniskie svari, multifunkcionāls podologa krēsls-kušete, 

pedikīra aparāts, podologa skapis, datortehnika, tvaika 

sterilizators un palielināta ēkas vērtība, veikts remonts 

fizikālās terapijas kabineta remonts, ēkas pagrabstāva un 

ēkas pamatu remonts un hidroizolāciju. 

Liepājas reģionālajā slimnīcā turpinās projekta īstenošana 

noslēgts būvdarbu līgums uzsākti būvdarbi.

- - Uzlabota pieejamība 3 veselības aprūpes 

iestādēm:

Liepājas reģionālajā slimnīcā;

Jaunliepājas primārās veselības aprūpes 

centrā;

Vecliepājas primārās veselības aprūpes 

centrā. 

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- Pr_169 - 15. panta 6.) 

daļa

1.2.2.(3.) Pilnveidot veselības aprūpes 

pieejamību, uzlabot informācijas 

apmaiņu starp iedzīvotājiem, 

veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzējiem un Vides, veselības 

un sabiedrības līdzdalības daļu, 

tai skaitā e-veselības iespēju 

izmantošanu

Atbalsts tuberkulozes 

pacientu ārstēšanai

Transporta kompensācija braucieniem uz 

LRS un JPVAC ambulatoro tuberkulozes 

pacientiem pēc medikamentiem.

Sniegts atbalsts plānotajā apmērā. - Vidēji 20 pacienti mēnesī Vidēji 20 pacienti mēnesī - 2 846 € - - - 15. panta 6.) 

daļa

Organizēti semināri 

ģimenes ārstiem ar 

veselības aprūpes 

uzraugošo un 

organizējošo institūciju 

iesaisti. Apstrādātas  

pašvaldībā saņemtās 

sūdzības veselības 

aprūpes jomā.

Noorganizēti semināri Organizēti 2 semināri ģimenes ārstiem ar veselības aprūpes 

uzraugošo un organizējošo institūciju iesaisti.

Apstrādātas 16 pašvaldībā saņemtās sūdzības veselības 

aprūpes jomā.

- - Iesaistīti 52  ģimenes ārsti. - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15.panta 6.)daļa

1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko organizāciju 

darbību sociālo jautājumu 

risināšanā

Sociālās iekļaušanas 

projektu konkurss NVO

Realizēts konkurss Realizēts konkurss - Atbalstītie sociālie NVO - 5 Atbalstītas 4 organizācijas 1 no 5 organizācijām, kas var 

pretendēt uz Sociālās 

iekļaušanas projektu konkursa 

līdzfinansējumu, neiesniedza 

pieteikumu.

70 000 € Par 2019.gadu būs jauns Nolikums Pr_206 Būs 2019.gada 

sākumā

12. pants

1.2.4.(1.) Veicināt pēc iespējas ātrāku bez 

darba esoša jaunieša tuvināšu 

darba tirgum, tai skaitā darba 

tirgū konkurētspējīgu prasmju 

apguvi

Projekta "Proti un Dari" 

plānotās aktivitātes, 

sadarbībā ar 

Nodarbinātības valsts 

aģentūru un veiktas 

jauniešu apmācības.

9 aktivitātes;

NVA iesaiste 3 profesionālās izglītības 

porgrammās;

9 aktivitātes;

NVA iesaiste 3 profesionālās izglītības porgrammās;

- - Iesaistītit 52 jaunieši; 

NVA apmācībās iesaistīti 139 jaunieši

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - Nr.207, 

14.05.2015.

15.panta 10) 

daļa

1.2.4.(2.) Atgriezt darba tirgū 

bezdarbniekus, uzlabojot 

dažādas prasmes

Sadarbībā ar aģentūru 

"Nodarbinātōibas 

projekti" īstenotias 

aktivitātes 

bezdarbniekiem.

Nodrošinātas 3 veidu aktivitātes:

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi;

NVA programma "Apmācības pie darba 

devēja";

Kursi, semināri, pārkvaalificēšanās kursi;

Nodrošinātas 3 veidu aktivitātes:

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi;

NVA programma "Apmācības pie darba devēja";

Kursi, semināri, pārkvaalificēšanās kursi;

- - 91 bezdarbnieks APSD (Algoti pagaidu 

sabiedriskie darbi);

162 NVA porgrammās iesaistīto;

27 iesaistīto programmā "Apmācības pie 

darba devēja"

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- Pr_92 - 15.panta 10) 

daļa

1.2.4.(3.) Veicināt nodarbinātības iespējas 

nestrādājošajiem cilvēkiem ar 

invaliditāti

Subsidētu darba vietu 

izveide Liepājā, NVA 

programma 

bezdarbniekiem

Izveidots subsidetas darba vietas Izveidotas 23 subsidētas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti - - Iesaistījušies 23  cilvēki ar invaliditāti - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15.panta 10) 

daļa

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Reliģisko lietu komisija 

(Adventes laika ieskaņas 

pasākumi, Ekumēniskie 

dievkalpojumi, 

Ekumēniskais pasākums 

"Krusta ceļš", Kristīgā 

konference)

~ 8 pasākumi gadā Īstenoti visi plānotie pasākumi: Adventa laika pasākumi, 3 

ekumēniskie dievkalpojumi, lūgšanu brokastis, krusta gājiens, 

konference kristīgo mācību skolotājiem.

- ~ 7 pasākumi pieejami visiem 

Liepājas iedzīvotājiem un pilsētas 

viesiem

Īstenoti 8 pasākumi - 11 900 € - - - 15. panta 5.) 

daļa

Sabiedriskās saskaņas 

komisija (Rakstīšanas 

svētku organizēšana)

1 pasākums gadā Realizēts 1 pasākums "Rakstīšanas svētki"  - 1 pasākumā piedalās jebkurš 

interesents (50 - 100 cilvēki)

1 pasākumā piedalījās 107 interesenti  - 1 300 € - - - 15. panta 5.) 

daļa

Stinšu svētki Organizēts 1 pasākums Īstenots 1 pasākums 2019.gada 9.februārī - 2 000 iesaistītie liepājnieki un 

liepājas viesi

Iesaistīti ~ 2000 pasākuma apmeklētāju _ 26 000 € - - - 14. pants

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības 

pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās 

izglītības skolēniem  

Finansējums programmas 

"Vizuāli plastiskā māksla" 

nodrošināšanai Liepājas 

mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskolu/ 

Struktūrvienība Bērnu 

mākslas skolai

Finansējumu profesionālās ievirzes 

programmai "Vizuāli plastiskā māksla" 

(telpu noma)

Finansējumu profesionālās ievirzes programmai "Vizuāli 

plastiskā māksla" (telpu noma)

- Skolēnu skaits bērnu mākslas skolā 

~ 180

Skolēnu skaits bērnu mākslas skolā ~ 180 - 10 528 € 2018.gada 13.augusta Vienošanās Nr.1, 

pamatojoties uz 2016.gada 26.septembra līgumu

- - 15. panta 4.) 

daļa

1.3.3.(4.) Sekmēt pēctecīgas un 

konkurētspējīgas profesionālās 

kultūrizglītības attīstību Liepājā 

un talantīgu profesionāļu 

izaugsmi – pilnveidojot izglītības 

kvalitāti un sekmējot 

nepieciešamos ieguldījumus

Līdzfinansējums studiju 

programmai 

"Aktiermāksla" Liepājas 

Universitātei

Nodrošināts līdzfinansējums studiju 

programmai

Nodrošināts līdzfinansējums studiju programmai - Aktieru skaits - 12 Aktieru skaits - 10 Sākotnēji kursā iestājās 12 

aktieri, bet 2 no tiem pārtrauca 

studijas

67 176 € 2017.gada 27.oktobra līgums par līdzfinansējuma 

piešķiršanu studiju programmai "Aktiermāksla" 

(līgums uz 4 gadiem, vienā gadā paredzot 67 176 

eiro)

- - 15. panta 4.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

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

Liepājas vieglatlētikas 

manēža Rīgas ielā 50, 

Liepājā

 6 141 m2 apbūves laukums visa projekta 

istenošanas laikā.

Kopējā ēkas platība - 8 910,34m2;

Projekts pabeigts 2018.gadā. Uzbūvēta Slēgtā vieglatlētikas 

manēža Rīgas ielā 50, Liepājā.  2019.gadā pabeigti atlikušie 

darbi.

- 1 vieglatlētikas komplekss. 

•Vieglatlētikas skrejceļa 200m aplis 

ar 4 skrejceļiem; 

•Pludmales volejbola ,lodes 

grūšanas sektors;

•Tāllekšanai un trīssoļu lekšanas 

sektori ;

•Šķēpa un diska mešanas sektors;

•Augstlēkšanas un kārtslēkšanas 

sektori 

 1 vieglatlētikas komplekss. 

•Vieglatlētikas skrejceļa 200m aplis ar 4 

skrejceļiem; 

•Pludmales volejbola ,lodes grūšanas 

sektors;

•Tāllekšanai un trīssoļu lekšanas sektori ;

•Šķēpa un diska mešanas sektors;

•Augstlēkšanas un kārtslēkšanas sektori 

Uzbūvēta Slēgtā vieglatlētikas manēža 

Rīgas ielā 50, Liepājā

- 181 436 € Projekts realizēts, Projektam līdz 2020.gadam 

paredzēta atlikto maksājumu veikšana 

būvniekam.

Pr_202 2014.gada 

21.augusta 

Domes lēm. 

Nr.247; 

2016.gada 

16.jūnija 

Domes lēm. 

Nr.186; 

2016.gada 

4.augusta 

Domes lēm. 

Nr.265.

15. panta 1.) 

daļa

Slēgtās futbola halles 

būvniecība Zvejnieku 

alejā 2/4, Liepājā

10 502m2 Apbūves laukums, Kopējā 

apbūves platība: 12 315m2

Autostāvvietas būvniecība (projekta slēgtā futbola halle 

Zvejnieku alejā 2, Liepājā 1. kārta)

Netika piešķirts valsts budžeta 

līdzfinansējums projekta pilnai 

īstenošanai.

1 Slēgtā futbola halle Izbūvētas autosstāvietas ar 180 vietām Netika piešķirts valsts budžeta 

līdzfinansējums projekta pilnai 

īstenošanai.

360 230 € Projekts sagatavots ka  būvprojekts minimālā 

sastāvā ar realizējamām 3 kārtām.

Uz doto brīdi projektam īstenošanas stadija ir 

1.kartai - teritorijas labiekārtojumam.

2019.gadā nav paredzēts pašvaldības un IZM 

finansējums, lai realizētu 2.k., 3.k.

Pr_291 2018.gada 

15.marta 

Domes lēm. 

Nr.81

15. panta 1.) 

daļa

Slēgtie tenisa korti un 

teritorijas labiekārtojums 

Liedaga ielā 5, Liepājā

4900m2 Apbūves laukums. Kopējā telpu 

platība - 6 012,39m2"

Projekts īstenots. Uzbūvēta halle Liedaga ielā 5 un 

labiekārtota teritorija.

- Kopējā telpu platība - 6 012,39m2;

Apbūves laukums - 4900m2;

- 5 slēgti tenisa laukumi;

-4 āra tenisa laukumi;

- 6 āra pludmales tenisa laukumi;

-skolas sporta laukums.

Kopējā izbūvētā telpu platība - 6 012,39 

m2, kas sastāv no 5 slēgtiem tenisa 

laukumiem; kopējais labiekārtojuma 

apbūves laukums - 4900 m2, kas sastāv 

no: 4 āra tenisa laukumiem, 6 āra 

pludmales tenisa laukumiem; skolas 

sporta laukuma.

- 6 174 493 € - Pr_243 2016.gada 

25.februāra 

Domes lēm. 

Nr.50, 

2018.gada 

15.februāra 

Domes lēm. 

Nr.49, 

15. panta 1.) 

daļa

1.3.5.(2.) Izcelt un popularizēt liepājnieku 

sasniegumus dažādās jomās
Dažādi pasākumi 

(skolnieku olimpiāžu 

laureātu sveikšana, 

laureātu apbalvojumi, 

Lācplēša diena, Valsts 

svētki, pensionēto 

sskolotāju sveikšana, 

mēra pieņemšanas 

skolēnu Dziesmu un Deju 

svētku dalībniekiem, 

Liepājas dzimšanas 

dienā un ziemassvētkos)

~ 15 pasākumi gadā 9 pasākumi

Mēra pieņemšana Tenisa halles atklāšanā,  LVT SKILL 

konkursa uzvarētāju pieņemšana pie mēra, LPS konferences 

par ATR līdzorganizēšana, mēra pieņemšana Rally Liepāja 

dalībniekiem, mēra pieņemšana kuģa Saratov sagaidīšanas 

pasākuma augstajiem viesiem, mēra pieņemšana 

Starptautiskā festivāla Sudmaliņas dalībniekiem, mēra 

pieņemšana Nacionālpatriotisko organizāciju biedriem, mēra 

pieņemšana pensionētiem skolotājiem, mēra Ziemassvētku 

pieņemšana

Pasākumu skaits gadu no gada 

var atšķirties, ņemot vērā 

sabiedrības un pašvaldības 

vēlmes un vajadzības 

konkrētajā periodā

Pasākumā piedalās dažādas 

mērķauditorijas, aicināti dalībnieki - 

skolēni, skolotāji, sportisti, 

Nacionālpatritisko organizāciju 

pārstāvji, u.c. Daļa Pasākumi 

pieejami visiem Liepājas 

iedzīvotājiem un pilsētas viesiem

Pasākumā piedalās dažādas 

mērķauditorijas, aicināti dalībnieki - 

skolēni, skolotāji, sportisti, 

Nacionālpatritisko organizāciju pārstāvji, 

u.c. Daļa Pasākumi pieejami visiem 

Liepājas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem

Kopumā pasākumos piedalījās aptuveni 

1500 cilvēku. 

- 20 878 € - - - 15. panta 5.) 

daļa

1.4.1.(2.) Attīstīt mērķtiecīgu sadarbību ar 

Liepājas apkārtnes pašvaldībām 

kopīgu jautājumu risināšanā, kā 

arī sadarbību ar citām 

pašvaldībām Latvijā un ārpus 

tās

Dalība Kurzemes 

plānošanas reģiona 

(KPR) un Latvijas lielo 

pilsētu asociācijas 

(LLPA) apspriedēs par 

pašvaldībām aktuālajiem 

jautājumiem

Regulāras tikšanās, diskusijas 23 diskusijas (9 diskusijas KPR (7 Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības padome sēdēs, 2 diskusijas ar LR ZM, LR 

VM, par NAP27 1.redakciju); 14 diskusijas LLPA (3 

kopsapulces, 4 speciālistu tikšanās par NAP27, 7 speciālistu 

tikšanās par ES fondiem, Izglītību, Juridiekiem, datu 

aizsardzības, pašvaldību finansēšanas un uzņēmējdarbības, 

administratīvi teritoriālās reformas jautājumiem))

- - 27 pašvaldibu sadarbība (t.sk. 20 

kurzemes un 7 pārējās lielās pašvaldības)

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 14. pants

Turpināt mērķtiecīgu 

sadarbību ar citām 

pašvaldībām kopīgu 

jautājumu risināšanā 

Latvijā un ārpus tās.

1 auto Iegādāts 1 auto  - Nodrošināti darba apstākļi 

darbiniekiem, saddarbībai ar citām 

pilsētām, institūcijām visā Latvijā un 

ārpus tās

Nodrošināti darba apstākļi darbiniekiem, 

saddarbībai ar citām pilsētām, institūcijām 

visā Latvijā un ārpus tās

 - 36 705 € - - - 14. pants

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku 

dažādu kompetenču uzlabošanu 

(svešvalodu apmācība, e-

prasmes u.c.)

Datorlietotāju IT drošības 

apmācības 

nodrošinājums (sistēma)

1 risinājums - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums.

200 apmācīti lietotāji - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums.

0 € - Pr_100 - 14. pants

Semināri un kursi visām 

struktūrvienībām

5 korporatīvās apmācības (dažādām 

mērķauditorijām); 60 individuāli kursu vai 

semināru apmeklējumi

7 koorpratīvās apmācības (dažādām mērķauditorijām); 426 

individuāli kursu vai seminārua apmeklējumi

- 100 % darbinieki vismaz reizi ir 

piedalījušies kādās no apmācībām

99 % darbinieku vismaz reizi ir 

piedalījušies kādās no apmācībām

Tā kā 2019.gadā nenotika 

ugunsdrošības obligātās 

apmācības, kas ir obligātas 

visiem darbiniekiem, ieskaitot 

apkopējus un sētnieku, apmācīti 

tika 99% darbinieku.

11 444 € - - - 14. pants
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

1.4.1.(4.) Veicināt starpnozaru iestāžu un 

speciālistu sadarbību, 

efektīvākas pārvaldības 

nodrošināšanai

Veicināta starpnozaru 

iestāžu un speciālistu 

sadarbība, efektīvākas 

pārvaldības 

nodrošināšanai.

Regulāras tikšanās, diskusijas ~304 sadarbības institūciju pārstāvju tikšanās:

1 x nedēlā (~50 tikšanās) - Mēra biroja plānošana;                                                                                     

1 x nedēļā (~ 50 sapulces) - Plānošana ar Izglītības pārvaldes 

vadību (vadītājs un vietnieks);

1 x nedēļā (~50 tikšanās) - Vadības apspriede (priekšsēdētājs, viņa 

vietnieki, izpilddirektors un speciālisti pēc nepieciešamības); 

1 x 2 mēnešos (~ 5 sapulces) - Tikšanās ar pirmsskolas izglītības 

iestāžu vadītājiem (22 iestādes);

1 x 2 mēnešos (~ 5 sapulces) - Tikšanās ar vispārizglītojošo skolu 

direktoriem (15 iestādes);

1 x nedēļā (~ 50 sapulces) - Plānošana ar Kultūras pārvaldes vadību 

(vadītājs, speciālists pēc nepieciešamības); 

1 x nedēļā (~ 50 sapulces) - Plānošana ar Sporta pārvaldes vadību 

(vadītājs, speciālists - pēc nepieciešamības); 

1 x gadā - dalība semināra "IT dienas Liepājā" (aicināti visa 

vispārizglītojošo skolu vadība un IT jomas pedagogi); 

1 x ceturksnī organizētas sapulces ar Liepājas Universitātes vadību 

par augstskolas attīstību un jaunu, darba turgum nepieciešamu, 

studiju programmu izveidi (rektore, prorektore, studiju programmu 

vadītāji, mācībspēki); 

1 x gadā organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas 

pašvaldību, lai tiktos ar izglītības speciālistiem un dalītos pieredzē 

par skolu tīkla sakārtošanu (piedalījās Liepājas domes 

priekšsēdētājs, padomniece, IP vadība, Jelgavas pašvaldības 

vadība, Jelgavas Izglītības pārvaldes speciālisti);  

1 x gadā rīkota tikšanās ar LMMDV vadību un iestādes pedagogiem 

par izglītības iestādes attīstības potenciālu un kvalitātē balstītu 

darbu iestādes izaugsmei; 

1 x mēnesī (~ 11 sapulces) - Sapulce ar visu 14 pašvaldības iestāžu 

vadītājiem;

5 x gadā - vizīte pie Izglītības un zinātnes ministres par skolu tīkla 

sakārtošanu, t.sk., ATR kontekstā (sarunās piedalās 4 pašvaldības 

pārstāvji, 5 - IZM pārstāvji); 

5 x gadā - dalības VARAM organizētajās konferencēs par 

Administratīvi teritoriālas reformas ieviešanas principiem; 1 x gadā - 

Dalība konferencē Rīgā par izglītības attīstības tendencēm projekts 

- - ~211 iesaistītās institūcijas:

12 pašvaldības iestādes;

2 aģentūras;

22 PII vadītāji;

15 vispārizglītojošo skolu direktori;

~1250 dalībnieki:

10 Nacionālpatriotisko organizāciju biedri;

50 dalībnieki seminārā "IT dienas 

Liepājā"; 

40 dalībnieki tikšanās ar LMMDV;  

~ 1000 dalībnieku tikšanās reizē ar 

reorganizējamo skolu pedagogiem, 

audzēkņu vecākie; 

50 dalībnieki VARAM rīkotajā seminārā 

Liepājā par ATR; 

100 dalībnieku - izglītības iestāžu vadītāju 

ikgadējā konferencē.

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

-  -  - 14.pants

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Datorsistēmu un 

datortīklu drošības audits 

(drošības politika)

1 izvērtējums - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums.

1pasākumu plāns drošibas sistēmas 

uzlabošanai visiem administrācijas 

darbiniekiem

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums.

0 € - Pr_98 - 14. pants

ĢIS risinājums efektīvai 

ģeotelpisko datu 

pārvaldībai

1 risinājums Uzsākta risinājuma izveide, tiks pabeigta 2020.gada pirmajā 

pusē

Termiņš netika ievērots, jo 

pirmais iepirkums bija 

neveiksmīgs un tika rīkota 

papildus cenu aptauja

Iespēja lietot visiem Komunālās 

pārvaldes darbiniekiem, un pārējiem 

pēc nepieciešamības

- 2019.g. nebija iespēja lietot, jo 

risinājuma izstrāde tikai uzsākta 

21.10.2019.

0 € - Pr_98 - 14. pants

Serveris virtualizācijas 

risinājuma papildināšanai 

- 2 gab.

2 serveri Iegādāts 1 serveris Otra servera iegādes 

finansējums pārcelts uz 

2020.gadu, jo darba apjoms 

neļāva veikt konfigurāciju 

2019.gadā

Visi pašvaldības iestāžu un aģentūru 

darbinieki

Daļa pašvaldības iestāžu un aģentūru 

darbinieki

Otra servera iegādes 

finansējums pārcelts uz 

2020.gadu, jo darba apjoms 

neļāva veikt konfigurāciju 

2019.gadā

6 195 € - Pr_99 - 14. pants

Vienota drošības servisu 

pārvaldības un kontroles 

pār personu datiem 

risinājuma ieviešana

1 risinājums kas nodrošina kontroli pār 

personas datu glabāšanu un izsūtīšanu 

vai citādu pārvietošanu uz/no datoriem 

un informācijas sistēmām

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums.

Datu aizsardzības daļa un visi 

pārējie Administrācijas darbinieki

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums.

0 € - Pr_98 - 14. pants

1.4.1.(6.) Sekmēt iedzīvotāju informētību 

par e-pakalpojumiem un to 

izmantošanu

Pašvaldības iedzīvotāju 

informēšanas un 

iesaistes veicināšanas 

rīka izstrāde

platformas bāzes un 

6 moduļu izstrāde    

- Iepirkuma process beidzās bez 

rezultāta

mērķis 35 % iedzīvotāju ikdienā 

elektroniski piesaka Liepājas 

pašvaldības pakalpojumus līdz 

2021.gadam pakāpeniski izstrādājot 

un ieviešot moduļus

- Iepirkuma process beidzās bez 

rezultāta

0 € - Pr_98 - 14. pants

Sabiedrības digitālo 

prasmju attīstīšana

Noorganizēts pasākums IT 

profesionāļiem un entuziastiem - 1

Sarunas un anketēšana Liepājā 

esošajiem IT uzņēmējiem - 10

Dalība biedrībā - 1

Noorganizēts pasākums IT profesionāļiem un entuziastiem - 1 

Sarunas un anketēšana Liepājā esošajiem IT uzņēmējiem - 

17

Dalība biedrībā "Digitālo inovāciju parks" - 1

 - Līdz 150 cilvēkiem

10 uzņēmumi

50 apmeklētāji

17 uzņēmumu

 - 0 € Š.g. martā Liepājas pilsētas pašvaldības vadība 

organizēja sarunas ar Liepājā strādājošajiem IT 

uzņēmumiem. Sarunu rezultātā tika secināts, ka:

1) visiem sabiedrības locekļiem nepieciešams 

uzlabot digitālās prasmes, jo ikdienā tās jāpielieto 

arvien biežāk un lielākā apjomā (Smart ID, e-

paraksts, utt.);

2) visiem aptaujātajiem IT uzņēmumiem akūti 

nepieciešami darbinieki, lai turpinātu uzņēmumu 

izaugsmi un palielinātu spējas veikt sarežģītākus 

pasūtījumus.

Š.g. maijā Liepājas pilsētas pašvaldība kopā ar 

biedrību "Latvijas Formula 2050" organizēja 

konferenci par digitālo ekonomiku reģionos, 

piesaistot nozares uzņēmumus, augstskolas, 

valsts pārvaldes iestādes.

Š.g. septembrī Liepājas skolu jauniešiem tika 

organizēts pasākums "IT diena Liepājā", kurā 

visiem interesentiem tika prezentētas iespējas 

darbam IT jomā (piemēram, animācija, spēļu 

izstrāde, dronu ražošana, IT uzņēmumu vadība, 

utt.).

Līdz  gada beigām plānots izveidot vietu un 

uzsākt dažādu līmeņu mērķgrupu digitālo prasmju 

uzlabošanas apmācību. Tiks radīta iespēja 

padziļināti apgūt dažādas IT prasmes, kas 

veicinātu arī augsti kvalificētu speciālistu skaita 

palielināšanos, tādējādi nodrošinot uzņēmumiem 

papildus cilvēkresursus.

- - 15. panta 4.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

1.4.1.(7.) Pilnveidot savstarpējo 

koordināciju pašvaldības, valsts 

iestāžu vidū un pēc iespējas 

izmantot vienotas datu bāzes

Tehniskā palīdzība 

integrēto teritoriju 

investīciju projektu 

iesniegumu atlases 

nodrošināšanai Liepājā, 

2.kārta

Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē 

Tehniskā palīdzība - 1

Projekts īstenošanā. Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē 

Tehniskā palīdzība - 1

- Izsludinātas un nogrozītas visas 

paredzētās atlases 5.gab (katrai 

vidēji 2 grozījumi)

Izvērtēti visi ITI SAM projekti (ap 10 - 

15 paredzēti)

Noorganizēti 2 informatīvi semināri 

ES fondu projektu īstenošanā 

iesaistītajiem

2 jaunas saskaņotas, izsludinātas ITI 

prpjektu atlases (SAM 9.3.1.1. un SAM 

5.5.1.)

6 ITI pojektu atlases grozījumi (4groz. - 

SAM 5.6.2; 1groz. - SAM3.3.1; 1groz. - 

SAM5.5.1)

1 vērtēšanas nolikuma grozījumi

4 Domes lēmumu grozījumi

4 piekļuves KPVIS

20 komisijas sēdes

11 lēmumi ar nosacījumiem/atzinumi par 

apstiprināšanu (9/2)

- 15 288 € Lēmums par atbalstu projekta iesniegšanai CFLA, 

priekšfinansējuma nodrošināšanai no pašvaldības 

6500 eur, projekta dokumentācijas 

paraksttiesīgās personas noteikšanu. Projekts 

iesniegts 17.10.2018. (līgumu plānots slēgt 

2018.gada decembrī)

Pr_304 Nr. 465, 

11.10.2018.

14. pants

1.4.1.(8.) Integrēt “zaļā publiskā 

iepirkuma” nosacījumus visās ar 

preču vai pakalpojumu 

iepirkumu saistītās darbībās

Atbilstoši Ministru kabineta 

2017.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.353 

"Prasības zaļajam 

publiskajam iepirkumam un 

to piemērošanas kārtība", 

nodrošināt zaļā publiskā 

iepirkuma nosacījumu 

piemērošanu iepirkumiem, 

kuros tas ir noteikts kā 

obligāts, kā arī izvērtēt 

iespēju ievērot zaļā publiskā 

iepirkuma kritērijus citos 

iepirkumos.

Finansiālā izteiksmē 

sasniegt vismaz 30% no 

kopējā pašvaldības veikto 

iepirkumu apjoma. Iekļaujot 

iepirkumu dokumentos vides 

kritērijus un vides 

aizsardzības prasības, tiek 

izdarīta atzīme Publikāciju 

vadības sistēmā un 

Iepirkumu žurnālā.

Iepirkumu skaits 27 iepirkumi no 149 - - 44,48% naudas izteiksmē no kopējās 

noslēgto līgumu kopsummas

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

Jāņem vērā, ka lielākā daļa no iepirkumu 

līgumiem tiek slēgti uz vairākiem gadiem un 

summa attiecas uz visiem gadiem kopā. Lielāko 

daļu no summas veido noslēgtā vispārīgā 

vienošanās par elektroenerģijas piegādi uz 4 

gadiem.

- - 14. pants

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

Veiktas Digitālo aģentu 

apmācības VARAM 

ERAF projekts 

2.2.1.1/16/I/001

30 darbinieki 30 darbinieki - - 30 darbinieki - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- Pr_100.1 - 14. pants

1.4.2.(1.) Sekmēt iedzīvotāju, nevalstisko 

organizāciju, uzņēmēju 

līdzdalību lēmumu pieņemšanas 

procesā un sabiedriskajās 

diskusijās

Pasākumi NVO un 

iedzīvotāju iesaistei

1 semināri NVO, 2 brīvprātīgo dienas, 1 

NVO godināšanas pasākums, 1 NVO un 

iedzīvotāju forums

Īstenoti visi plānotie pasākumi: 1 seminārs NVO, 2 brīvprātīgo 

dienas, 1 NVO godināšanas pasākums, 1 NVO un iedzīvotāju 

forums.

- ~ 100 cilvēki pasākumā Iesaistīti vidēji 100 dalībnieki katrā 

pasākumā.

- 8 500 € - - - 14. pants

1.4.2.(4.) Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un 

koordinētu informāciju par 

aktualitātēm pašvaldībā, 

veidojot vienotu Liepājas 

pašvaldības iestāžu mājas lapu 

tīklojumu un citus mūsdienīgus, 

saistošus informācijas 

sniegšanas veidus

Dažādas sociālās 

kampaņas (par 

pieejamajām 

uzņēmējdarbības 

teritorijām, dzīvnieku 

patversme, ķēpājumu 

novēršanu u.c.).

Realizētas 5 kampaņas

Apmācību cikla nodrošināšana bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos

5 kampaņas - Vidēji 55 344 Liepājnieki būs 

iepazīstināta ar pašvaldības 

darbībām konkrētā jomā.

Informēti 80 % liepājnieku jeb aptuvebi 55 

344 Liepājas iedzīvotāji

- 8 700 € - - - 14. pants

Mājaslapas 

www.liepaja.lv uzlabojumi

1 uzlabota  mājaslapa 1 uzlabota mājaslapa - Uzlabosies mājaslapas 

pārlūkojamība, navigācija, tā kļūs 

ērtāka lietotājiem ~ 55 344 (~ 80% 

no visiem, t.i. pēc statistikas datiem 

interneta lietošanas paradumi 

ikdienā Latvijā)

55 344 apmierināti liepājnieki - 2 000 € - - - 14. pants

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.

Sabiedriskās aptaujas 

veikšana

1 aptauja. Noskaidrots sabiedrības 

viedoklis par dažādiem Liepājas 

pašvaldībai svarīgiem jautājumiem

1 aptauja -  ~55 344 informēti Liepājnieki (~ 

80% no visiem, t.i. pēc statistikas 

datiem interneta lietošanas 

paradumi ikdienā Latvijā)

55 344 informēti liepājnieki - 6 026 € - - - 14. pants

Sociālekonomiskā izpēte 

un Attīstības programmas 

20+ izstrādes uzsākšana 

(AP2020 un LIAS2030 

vidusposma izvērtējums)

~1. izvērtējums, 4 ekspertu darba grupu 

tikšanās

Veikts 1 AP2020 un LIAS2030 vidusposma izvērtējums.

Noorganizētas 2 konferences:

1. "Tautsaimniecības izaugsme digitalizācijas laikmetā. 

Latvijas attīstības centru iespējas un izaicinājumi" (rīkotājs 

biedrība "Latvijas Formula 2050"), 10.05.2019.

2. Konference ekspertiem un skolu jaunatnei "IT diena 

Liepājā", 23.09.2019.

4 ekspertu darba grupu vietā 

tika noorganizētas 2 

konferences, nodrošinot 

plašāku sabiedrības iesaisti.

~55 344 informēti Liepājnieki ((~ 

80% no visiem, t.i. pēc statistikas 

datiem interneta lietošanas 

paradumi ikdienā Latvijā)

~55 344 informēti Liepājnieki izvērtējums 

publicēts 

https://www.liepaja.lv/dokumenti/liepajas-

pilsetas-attistibas-programmas-2015-2020-

gadam-vidusposma-izvertejums/

- 17 302 € Saskaņā ar 2015.g. apstiprināto LIAS30 un 

AP2020 1 x 3 gados jāveic šāds izvērtējums, 

2018.g. Valsts kontroles norādījums uz tā 

nepieciešamību.

- 22.01.2015 

Domes Lēm 

Nr.1

14. pants

1.4.2.(6.) Veicināt pensionēto speciālistu 

un aktīvo iedzīvotāju brīvprātīgu 

iesaistīšanos sabiedriskajās 

aktivitātēs, popularizējot 

brīvprātīgā darba iniciatīvas

Nevalstisko organizāciju 

projektu konkurss

Realizēts konkurss Realizēts konkurss - Atbalstītie NVO - 22 Atbalstītas 23 organizācijas - 26 839 € Par 2019.gadu būs jauns Nolikums - - 12. pants
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

2.1.1.(1.) Informēt un izglītot Liepājas 

iedzīvotājus par videi draudzīgu, 

“zaļu” dzīvesveidu un saistību ar 

vides kvalitāti

Vides akcijām 

nepieciešamais 

finansējums

5 vides pasākumi gadā Īstenota Lielā talka, Zilā karoga darbības nodrošināšana, 

Vides diena, Dzīvnieku labturības aktualitēs, Eiropas 

Mobilitātes nedēļas pasākumi

- ~ 100 cilvēki pasākumā Iesaistīti vidēji 100 dalībnieki katrā 

pasākumā.

- 3 500 € - - - 14. pants

2.1.1.(2.) Īstenot videi draudzīgas rīcības 

kampaņas, iesaistot iedzīvotājus 

un citas mērķa grupas 

(piemēram, “Diena bez auto”, 

“Energo dienas” u.c.)

Noorganizēta Eiropas 

mobilitātes nedēļa

1 pasākums 2 pasākumi - - 170 dalībnieki - 4 628 € - - - 15.panta 2) daļa 

2.1.2.(2.) Apsaimniekot Liepājas ezeru 

saskaņā ar dabas aizsardzības 

plānu un izstrādāt Tosmares 

ezera dabas aizsardzības plānu

Latvāņu izplatības 

ierobežošana Liepājas 

ezera piekrastē

Veikti Liepāja ezera 

apsaimniekošanas dabi - 

izpļauti ūdensaugi, 

izvietotas navigācijas 

zīmes

Ezerkrasta pļavu 

pļaušana

Apsaimniekota teritorija Apstrādātas teritorija 7 ha platībā

Izpļauti ūdensaugi 45 ha

Nopļauta plava 19,26 ha

- - Uzsākta latvāņa ierobežošana 7 ha 

platībā

Uzlaboti apstākļi, radīta tīrāka vide ~ 

68945  iedzīvotājiem

- 41 973 € - Pr_182 - 15.panta 2) daļa 

2.1.3.(2.) Veicināt piesārņoto un potenciāli 

piesārņoto teritoriju augšņu 

izpēti un sanāciju (galvenokārt 

pilsētas ziemeļu daļā, t.i., 

bijušajās militārajās teritorijās), 

mazinot vides piesārņojuma 

ietekmi

Spodrības mēnesis Lielā 

talka

90 talkas Pieteiktas 90 talkas vietas - gan privātas, gan pašvaldības 

teritorijas.

- - Savākti atkritumi 90 tonnas - 6 606 € - - - 15.panta 2) daļa 

2.1.4.(2.) Veicināt investīciju piesaisti 

kvalitatīva savrupmāju rajona 

attīstībai pilsētā.

Veikt priekšdarbus 

izbūvējot nepieciešamo 

publisko infrastruktūru 

Grīzupes ielā, Vētru ielā, 

kur saskaņā ar Teritorijas 

plānojumu pieļaujama 

privātmāju būvniecība.

Noslēgts būvdarbu līgums Projekts īstenošanā. Pārbūvēta Grīzupes iela 3,5 km garumā. 

Pārbūvēts Vētru ielas posms 581 metra garumā.

- - 1 ha teritorijas atjaunots

izveidotas 7 jaunas darba vietas

uzņēmumi ieguldījuši 200 000 euro 

invetsīcijas"

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- Pr_244 Domes lēm. 

Nr.450 

(14.12.2017.) 

08.12.2016. 

LPD lēm. Nr. 

407

15. panta 1.) 

daļa

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās 

ēkās

"Energoefektivitātes 

paaugstināšana Liepājas 

pirmsskolas izglītības 

iestādē “Dzintariņš” 

Dzintaru ielā 90, Liepājā."

Atjaunots bērnu dārzs“Dzintariņš” 

Dzintaru ielā 90, Liepājā.

Pabeigtas atlikušās projekta drbības. Atjaunots bērnu dārzs 

“Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā, veicot energoefektitātes 

paaugstināšanas pasākumus ēkā.

- Primārās enerģijas gada patēriņa 

samazinājums sabiedriskajās ēkās - 

228444,3kWh/gadā un  aprēķinātais 

siltumnīcefekta gāzu samazinājums 

gadā - 46 CO2 ekvivalenta tonnas.

Primārās enerģijas gada patēriņa 

samazinājums sabiedriskajās ēkās - 

228444,3kWh/gadā un  aprēķinātais 

siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā - 

46 CO2 ekvivalenta tonnas.

- 0 € Projekta būvdarbi pabeigti, iesniegts noslēguma 

maksājuma pieprasījums, notiek konsultācijas par 

izmaksu attiecināmību ar CFLA, kā dēļ uz laiku 

apturēta MP akceptēšana.

Pr_250 2017.gada 

16.marta 

Domes lēm. 

Nr.98, 

2017.gada 

15.jūnija 

Domes lēm. 

Nr.212

14. pants

Domes ēkas apkures 

sistēmas 1 kārta (ziemeļu 

puse)

Daļēja sistēmas modernizācija. Uzlaboti 

darba apstākļi

Apkures sistēmas nomaiņa pusei ēkas (nevis 1. kārta, bet 2. 

un 3. kārtai)

- Puse Administrācijas struktūrvienību 

darbinieki uzlaboti darba apstākļi

Puse Administrācijas struktūrvienību 

darbinieki uzlaboti darba apstākļi

Līdzeķlu pietiekamība 2 kārtu 

(2.k. un 3.k.) realizēšanai.

45 720 € Jāīsteno līdz 11.12.2019 - - 14. pants

Energoefektivitātes 

paaugstināšana Liepājas 

pilsētas pašvaldības ēkā 

Peldu ielā 5, Liepājā, Nr. 

4.2.2.0/18/I/064, (Peldu 

iela 5, Liepāja).

Nosiltināta 1 ēka Projekts īstenošanā. Projekta gaitā mainīta ēkas telpu 

konfigurācija, kas ietekmējusi ēkas būvdarbu izpildi. Veikta 

ēkās ārsnienu siltināšana. Drabi īstenoti par 50%.

- Primārās enerģijas gada patēriņa 

samazinājums sabiedriskajās ēkās 

796992.29 kWh/gadā un 

aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu 

samazinājums gadā 118,409 CO2 

ekvivalenta tonnas 

Projekts iesniegts un apstiprināts, 

noslēdzies būvdarbu iepirkums, uzsākti un 

norit būvdarbi. Pabeidzot projektu 

primārās enerģijas gada patēriņa 

samazinājums sabiedriskajās ēkās 

796992.29 kWh/gadā un aprēķinātais 

siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 

118,409 CO2 ekvivalenta tonnas 

- 1 178 823 € Atsauce precizējama: 14.panta otrās daļas 1. un 

3. punktu un 15.panta pirmās daļas 2. punktu. 

Pašvaldība precizēs projekta izmaksas pēc 

būvniecības iepirkuma noslēgšanās.

Politiskajās vadlīnijās šādu neatrodu.

Pr_232 13.09.2018. 

LPD lēm. Nr. 

362 

14. pants

ES projektu 

priekšfinansēšana un 

līdzfinansēšana - 

tehniskās dokumentācijas 

izstrāde projektiem

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Lai sagatavotu ES projektus finansējuma saņemšanai un 

īstenošanai, noslēgti 19 līgumi par tehniskās dokumentācijas 

izstrādi.

- Izstrādāti 19 būvprojekti Norit 19 būvprojektu izstrāde. - 444 533 € Attiecas uz minētajiem projektiem (u.c. kuri ir 

plānošanas stadijā).

Attiecas 

minētajiem 

projektiem

Attiecas uz 

projektos 

minētajiem 

lēmumiem

14. pants

Kondicionieru nomaiņa 

222. un 223 kab.

2 gab. mikroklimata 

uzlabošanadarbiniekiem.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums.

2 darbinieki, apmeklētāji  -  - 0 € - - - 14. pants

Logu nomaiņa Rožu ielas 

fasāde un austrumu 

spārns

Energoefektivitātes uzlabošana, ievērojot 

valsts nozīmes aizsargājamā kultūras 

pieminekļa rekonstrukcijai izvirzītās 

prasības 1 ēkai

1 ēkai nomainīts 71 logs - Puse Administrācijas darbinieki un 

apmeklētāji

Puse Administrācijas darbinieki un 

apmeklētājiem uzlaboti darba apstākļi

- 256 327 € - - - 14. pants

Pašvaldības ēku 

enerģijas patēriņa 

monitoringa ONLINE 

programmas 

izmantošanas 

pakalpojuma iegāde

1 monitoringa programmas pakalpojums - 

nodrošinot online uzskaiti

Iegādāts 1 monitoringa programmas pakalpojums - 

nodrošinot online uzskaiti

 - 72 pašvaldības ēkas Noslēgts līgums par 150 skaitītāju datu 

online nolasīšanu 72 ēkās

 - 4 538 € Energopārvaldības sistēmas modernizācija - Finanšu 

komitejas lēm. 

Nr.1,

 22.01.2016.

14. pants

2.1.6.(3.) Mazināt krasta erozijas 

procesus pilsētas ziemeļu daļā 

pie Liepājas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām

Būnas izbūve Baltijas 

jūrā/5.1.1.0/17/I/003

220 m Izbūvēta būna visa projekta 

īstenošanas laikā

Projekts īstenošanā. Notiek projektēšana, būvprojekts 

sadalīts divās kārtās. Ņemot vērā SAM pieejamo finansējumu, 

pieņemts lēmums īstenot tikai vienu būvprojekta kārtu, 

samazinot būnas apjoma izbūvi uz 220 m. Iesniegti projekta 

grozījumi CFLA.

- 65 000 iedzīvotāju skaits, kas 

pasargāts no krasta erozijas sekām, 

ja tiek nodarīts kaitējums liepājas 

notekūdeņu attīsrīšanas iekārtas"

Ņemot vērā lēmumu par Būnas izbūvi 220 

m garumā (īstenojot būvprojekta 1.kārtu), 

pirms būvdarbu uzsākšanas tas jāsaskaņo 

CFLA. Tiek gaidīts CFLA lēmums.

- 0 € No 2018.gada 15.augusta darbi objektā ir apturēti 

līdz tiek veikta būvprojekta "Krasta 

aizsargbūves0būnas izbūve" risinājumu pārbaude 

un būvprojekta pārstrāde. Pēc tam tiks veikts 

būvdarbu aprēķins un risināts jautājums vai 

noslēgtais būvdarbu līgums ir jālauž vai arī var 

turpināt iesāktos būvdarbus.

Pr_181 2017.gada 

14.septembra 

Domes lēm. 

nr.353

15. panta 2.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

2.1.6.(6.) Izveidot atbilstošu infrastruktūru 

mājas (istabas) dzīvnieku 

labturībai pilsētā (pastaigu 

laukumi, dzīvnieku patversme 

un tml.)

Suņu pastaigu lukumu 

Cieceres ielā 21 un 

Zvejnieku alejā 11 

apsaimniekošana

Klaiņojošo dzīvnieku 

aprūpe - programmas 

noķer - sterizē atlaiž 

īstenošana                

Uzsākta Teritorijas 

plānojuma grīzumu 

izstrāde, dzīvnieku 

kapsētas izveidei Talsu 

ielā 2

2 laukumi Apsaimniekoti 2 laukumi

1 programma

- - Labiekārtota pašvaldības teritorija 

28906,25 kv.m platībā

Sterilizēti 717 kaķi                                                                                

- 28 281 € - - - 15.panta 2) daļa 

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības institūcijās

“Tramvaja līnijas un 

piegulošās teritorijas 

kompleksa 

rekonstrukcija” 

Pārbūvēta tramvaja līnija, kopējais 

garums - 0,6km

Projekts īstenošanā. Pārbūvēta tramvaja līnija, kopējais 

garums - 0,6 km.

- Pārbūvēta tramvaja līnija, kopējais 

garums - 0,6km;

Jaunu tramvaja vagonu iegāde - 6 

gabali

Projekts īstenošanā. Pārbūvēta tramvaja 

līnija, kopējais garums - 0,6 km.

Atlikušie darbi - tramvaja 

vagonu iegāde plānota 

2020.gadā.

0 € - Pr_258 2016.gada 

13.oktobra 

Domes lēm. 

Nr.352

14. pants

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas 

ielas, uzlabojot pārvietošanās 

iespējas pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

"Ganību ielas pārbūve 

posmā no Kungu ielas 

līdz Salmu ielai " ACF 

projekts (Valsts 

finansējums)

Pārbūvēts ielas posms 930 metru 

garumā

- Netika piešķirts finansējums no 

valsts Autoceļu fonda

Pilnībā pārbūvēta tranzīta iela. - Netika piešķirts finansējums no 

valsts Autoceļu fonda

0 € Līdz 2019.gada janvārī, pēc jaunā valsts budžeta 

apstiprināšanas, SM sniegs informācija vai šo 

projektu apstiprinās finansējuma saņemšanai no 

Autoceļu fonda lidzekļiem. Teorētiski var ielikt 

rindā. 

Pr_144 14.06.2018.    

LPD lēm. Nr. 

239 

14. pants

Grīzupes ielas pārbūve 

posmā no Liepājas 

pilsētas robežas līdz 

Cukura ielas aplim, 

Liepājā. Projekta Nr. 

6.1.4.2./17/I/002

Pārbūvēta Grīzupes iela 3,5 km garumā Projekts īstenošanā. Pārbūvēta Grīzupes iela 3,5 km garumā. - Atspogojamā Cukura ielas posmā no 

Pulvera ielas līdz Cukura ielai 

veidosies GDVI samazinājums par 

434, t.sk. kravas par 157 (situācijā 

pēc projekta 2019.g. otrajā pusē) 

Atslogojamā Cukura ielas posmā no 

Pulvera ielas līdz Cukura ielai veidosies 

GDVI samazinājums par 434, t.sk. kravas 

par 157 (situācijā pēc projekta 2019.g. 

otrajā pusē)

- 1 461 538 € Uz 02.11.2018. konta atlikums ir 390 056,30 un 

jāsamaksā par augustu, septembri, oktobri. Uz 

doto brīdi izskatās, ka septembra mēneša izpildes 

apmaksai man paliek ERAF nauda 91 000, pārējo 

segs no kredīta, bet man nav zināms cik, tapēc uz 

šodienu ierakstu pašvaldības kredīta apjomu.

Pr_271 08.12.2016. 

LPD lēm. Nr. 

407

14. pants

Pamatinfrastruktūras 

nodrošināšana 

uzņēmējdarbības 

veicināšanai, revitalizējot 

degradēto teritoriju 

Liepājā II kārta. Objekta 

adrese - Cukura iela

Pārbūvēta Cukura iela 905 m garumā Veikti priekšdarbi, tehniskās dokumentācijas sagatavošanā. 

Būvdarbus plānots uzsākt 2020.gadā.

- 23,49 ha atjaunotas degradētās 

teritorijas, 

izveidota 21 jauna darba vieta,

uzņēmumi ieguldījuši 2 652 975 euro 

invetsīcijas

Projekts iesniegts un apstiprināts ES 

fondu saņemšanai. Realizējot projektu tiks 

nodrošināta 23,49 ha atjaunotas 

degradētās teritorijas, izveidota 21 jauna 

darba vieta, uzņēmumi ieguldījuši 2 652 

975 euro invetsīcijas

- 0 € Nav projekta numurs, jo tikai vēl tiks iekļauts 

investīciju plānā.  Šbrīd notiek projektēšana un ir 

plāns līdz gada beigām vai nākamā gada janvārī 

iesniegt projektu vērtēšanai.

Finansējums varētu būt nepieciešams 2019.gada 

otrā pusē. PLānotais nepieciešamais finansējums 

veidojas no kopējām indikatīvām izmaksām 15% 

pašvaldības līdzfinansējums +10% no ERAF, kas 

būtu priekšfinansējums.

Pr_244.1 08.03.2018. AK 

lēm. Nr. 3 

14. pants

2.1.7.(6.) Turpināt izstrādāt efektīvākos 

risinājumus transportlīdzekļu 

novietošanai pilsētas centra daļā 

un pie nozīmīgākajiem 

sabiedriskajiem objektiem 

pilsētā

Autostāvvietas 

būvniecība (projekta 

slēgtā futbola halle 

Zvejnieku alejā 2, Liepājā 

1. kārta)

Izbūvēts 1 autosstāvietas laukums Izbūvētas autostāvvietas. - Paredzētas 180 autosstāvietas Paredzētas 180 autosstāvietas - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- Pr_291 2018.gada 

15.marta 

Domes lēm. 

Nr.81

15. panta 1.) 

daļa

2.1.7.(7.) Turpināt ieviest pilsētvidē un 

sabiedriski nozīmīgos objektos 

universālā dizaina  (vides 

pieejamības) principus, kura 

risinājumos ņemtas vērā visu 

lietotāju vajadzības

Projekts LLI-212 "Saredzi 

citādāk" (I see)

Noorganizēti 2 informatīvie pasākumi; 

sociālo pakalpojumu pilnveides 

nodarbībās līdz šim iesaistīti vairāk nekā 

100 dalībnieki ar invaliditāti; īsfilma par 

projektu izstrādes stadijā;izgatavotas un 

uzstādītas 71 taktilā informācijas zīme 

sociālajās ēkās; izgatavotas un 

uzstādītas 5 taktilās kartes pilsētvidē, 

izgatavotas un uzstādītas 4 koka laipas 

izejā uz pludmali

Projekts īstenots. Noorganizēti 2 informatīvie pasākumi; 

sociālo pakalpojumu pilnveides nodarbībās līdz šim iesaistīti 

vairāk nekā 100 dalībnieki ar invaliditāti; īsfilma par projektu 

izstrādes stadijā;izgatavotas un uzstādītas 71 taktilā 

informācijas zīme sociālajās ēkās; izgatavotas un uzstādītas 

5 taktilās kartes pilsētvidē, izgatavotas un uzstādītas 4 koka 

laipas izejā uz pludmali

- 2 informatīvie pasākumi;nodarbībās 

līdz šim iesaistīti vairāk nekā 100 

dalībnieki, 71 taktilā zīme;5 taktilās 

metāla kartes;4 koka laipas

Īstenoti 2 informatīvie pasākumi, iesaistīti 

100 dalībnieki, izvietotas 71 taktilā zīme, 5 

taktilās metāla kartes, 4 koka laipas 

pludmalē

- 22 545 € Šobrīd visi obligātie līgumi projekta pamata 

budžeta apguvei ir noslēgti un projekta mērķi 

gandrīz sasniegti. Ir neapgūta Flat-rate summa, 

kuru plānots izmantot projekta sasniegumu 

palelināšanai, izgatavojot vēl divas taktilās kartes 

līdz projekta noslēgumam 30.04.2019

- 2016.gada 4. 

augusta Domes 

lēm. Nr.262

14. pants

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Liepājas sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības plāna 

izstrāde

1 plāna izstrāde - Veiktās cenu aptaujas rezultātā 

neviens pretendents 

nepiedāvāja plāna izstrādi par 

5,000. Zemākais piedāvājums 

20,000 eiro. Plāna izstrāde 

pārcelta uz 2021. - 2023.gadu; 

paredzētais finansējums 5000 

eiro 2020.gadā nav 

nepieciešams

Skar visus liepājas iedzīvotājus 69 

180

- Izpilde plānota 2021. - 

2023.gadā

0 € Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas 

likums un 2017.gada 7.novembra MK noteikumi 

Nr.658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu 

struktūru un tajos iekļaujamo informāciju"

- - 15. panta 18.) 

daļa

2.2.1.(1.) Saglabāt, atjaunot un 

popularizēt pilsētas 

kultūrvēsturisko vidi un veicināt 

tās sociālekonomiskā potenciāla 

izmantošanu

Domes sētas žoga 

atjaunošana

156 m2 vēsturisko vērtību saglabāšana 

un drošības nodrošināšana 

Administrācijas darbiniekiem.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums.

Visas Administrācijas un Būvvaldes 

struktūrvienību darbinieki.

 -  - 0 € - - - 14. pants

Kosmētiski remonti 

kabinetos

Pēc nepieciešamības darba apstākļi 

uzlaboti 2 kabinetu darbiniekiem

Krāsojuma atjaunošana 7 kab. - 1 līdz 2 struktūrvienības darbinieki 7 kab., 2 struktūrvienību darbinieki Kompleksā pieeja grīda+ 

krāsojums

6 395 € - - - 14. pants

Mēbeļu iegāde Pēc pieprasījum.  Darba apstākļi uzlaboti 

~ 5 struktūrvienībām

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums.

5 struktūrvienību darbinieki, 

apmeklētāji

 -  - 0 € - - - 14. pants

Parketa grīdu 

atjaunošana

7 kab. saglabāts vēsturiskās grīdas 

segums. Darba apstākļi uzlaboti 2 

struktūrvienībām.

7 kab., 2 struktūrvienības  - 2 struktūrvienību darbinieki 7 kab., 2 struktūrvienību darbinieki  - 8 981 € - - - 14. pants

Pēc izstrādātās  Liepājas 

pilsētas domes telpu 

(interjera ) atjaunošanas 

koncepcijas 1.stāva 

daļēja ieviešana

vides pieejamības uzlabošana, darba 

vides sakārtošana vienā stāvā 

koplietošanas telpās ~300m2

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums.

Pašvaldības apmeklētāji ~120 dienā  -  - 0 € Pēc  Domes interjera koncepcijas apstirināšanas

- koridoru sienu labošana, krāsošana 

- kabinetu norādes uz durvīm

- vides pieejamības krāsojuma atjaunošana 

- daļējs mēbelējums 

- - 14. pants

Page 8



Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

2.2.1.(2.) Rekonstruēt Liepājas 

atpazīstamības objektus un 

veicināt jaunu kultūras un 

tūrisma objektu būvniecību

Dienvidkurzemes 

piekrastes mantojums 

cauri gadsimtiem, 

Nr.5.5.1.0/17/I/009 

Kungu iela 24 

(Hoijere)/Peldu iela 57 

(Pūt, vējiņi)

(Projekta sadarbības 

partneri - Nīcas novada 

dome, Grobiņas novada 

dome, Pāvilostas novada 

pašvaldība, Liepājas 

Sv.Trīsvienības 

ev.lut.draudze. 

Trīvienības katedrāles 

adrese Lielā iela 9)

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 m²

Projekts ir īstenošanas stadijā. Būvdarbi Kungu ielā 24, 

Liepājā uzsākti un paveikti par 40%. Izstradāts būvprojekts 

koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūvei Pledu ielā 57, Liepāja.

- 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

Projekts īstenošanā. Izstradāts 

būvprojekts koncertdārza "Pūt, vējiņi!" 

pārbūvei.

- 427 058 € Pieejamais atlikušais projekta avanss Liepājas 

pilsētas pašvaldības abiem objektiem 2019.gadā 

ir 471 896,47 eiro. Visticamāk tas tiks izlietots, lai 

veiktu apmaksu par Hoijeres objekta būvdarbiem. 

Kopā Hoijeres objektā plānotās izmaksas 

2019.gadā ir 1 235 668,12 eiro. 

Nepieciešamais kredīta apjoms 2019.gadā - 763 

771,65 eiro

Izmaksas plānotas saskaņā ar būvnieka iesniegto 

naudas plūsmas grafiku. 

Pr_239 13.07.2017. 

LPD lēm. 

Nr.243

14. pants

Dienvidkurzemes 

piekrastes mantojums 

cauri gadsimtiem, 

Nr.5.5.1.0/17/I/009 

Liepājas partnera objekts  

- Liepājas 

Sv.Trīsvienības katedrāle

(Projekta sadarbības 

partneri - Nīcas novada 

dome, Grobiņas novada 

dome, Pāvilostas novada 

pašvaldība, Liepājas 

Sv.Trīsvienības 

ev.lut.draudze. 

Trīvienības katedrāles 

adrese Lielā iela 9)

Liepājai:

 - 2 atbalstīti dabas un kultūras 

mantojuma objekti (Hoijeres ēka, 

koncertdārzs "Pūt, vējiņi" = 1 objekts, 

Sv.Trīsvienības katedrāle); 

Projekts īstenošanā. Trīsvienības katedrāles būvdarbi kā 

objekts tiks pabeigts 2020.gadā. Lielākā daļa (75%) ir 

pabeigta 2019.gadā (piemēram, fasāžu un torņa 

atjaunošana). 

- Liepājai:

- atbalstīto kultūras un dabas 

mantojuma objektu un tūrisma 

objektu apmeklējumu paredzemā 

skaita pieaugums -2023.gadā -  

20000 Kungu kvartāls; 10100 - "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

Projekts īstenošanā, turpinās no 

2018.gada. Norit Hoijeres ēkas, 

Sv.Trīsvienības katedrāles būvdarbi.

- 0 € Saistībā ar Sv.Trīsvienības katedrāles jaunradītā 

pakalpojuma izveidi (interaktīva ekspozīcija 

katedrāles tornī) 04.201.2018. pieņemts 

Attīstības komitejas lēmums Nr. 13 konceptuāli 

atbalstīt projekta "Pastāvīgā ekspozīcija Liepājas 

Sv.Trīsvienības katedrāles tornī" realizāciju. 

Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda 

projekta īstenošai lūgtais pašvaldības 

līdzfinansējums 206 276 EUR. 

Varētu būt problēma ar 61 000 EUR, kas ir 

snieguma rezerves priekšfinansējums. Iespējams 

2019.gada beigās tiks lūgts pašvaldībai

Pr_205 04.201.2018. 

Attīstības 

komitejas lēm. 

Nr.18

14. pants

2.2.2.(1.) Secīgi īstenot Liepājas 

pludmales un tai piegulošo 

teritoriju vienota dizaina 

labiekārtojumu, saskaņā ar 

Liepājas pilsētas pludmales 

tematisko plānojumu

Veikta Karosta pludmales 

apsaimniekošana

Savākto atkritumu daudzums Savākti atkritumi 210,18 m3 - - Uzlaboti apstākļi Karostas iedzīvotājiem ~ 

7677 iedzīvotāji

- 2 700 € - - - 15.panta 2) daļa 

2.2.2.(2.) Nodrošināt ikgadēju Zilā karoga 

statusu pilsētas peldvietām, 

apliecinot peldvietu atbilstību 

starptautiskiem kvalitātes un 

drošības kritērijiem

Zilais karoga statusa 

nodrošināšana.

3 zilie karogi Zilais karogs peldvietām: Pie stadiona, Dievidrietumi, 

Beberliņi

- - 3 Zilie karogi - 2 500 € - - - 15.panta 2) daļa 

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Degradēto teritoriju 

revitalizācija un 

uzņēmējdarbības 

pamatinfrastruktūras 

izveide, Liepājā 3.kārta

(K.Zāles laukums)

Ielas posmas 2km

400m krastmala

Projekta sagatavošanās posms. Izsludināts iepirkums uz 

būvprojekta izstrādi un uzsākta tā izstrāde.

- 4 uzņēmums

48 darba vietas

3,5milj. eur nefin inv.

Projekta sagatavošanās posms. 

Izsludināts iepirkums uz būvprojekta 

izstrādi un uzsākta tā izstrāde.

- 0 € 2019.gadā paredzēts veikt tehniska projekta 

izstrādi visam projektam kopumā, savukārt 

K.Zāles laukuma daļai un kanālmalas risinājuma 

piedāvājuma tiks organizēts metu konkurss 

(Būvvaldes atbildība).

Norādītā summa paredzēta metu konkursa 

nodrošināšanai 

Pr_16 2018.gada 

4.oktobra 

Attīstības 

komitejas lēm. 

Nr.15

15. panta 1.) 

daļa

2.2.4.(2.) Izveidot aktīvā tūrisma attīstībai 

nepieciešamo publisko 

infrastruktūru pilsētas dabas un 

mežaparka teritorijās

DAP objektu 

apsaimniekošana (Lauku 

ielas laipa)

Atputas vietas Vaiņodes 

ielas galā uzturēšana 

(laipu remontdarbi, 

teritorijas kopšana, 

atkritumu savākšana)

Veikta Cietokšņa kanāla 

malas apsaimniekošana - 

izzāģēti kritušie koki, 

iztīrīts pamežs, savākti 

atkritumi

Apsaimniekota teritorija Aapsaimniekots 1objekts (Lauku ielas laipa)

Apsaimniekota atpūta vieta 0,3 ha

Veikti apsaimniekošanas darbi 8 ha platībā

- - Savākti atkritumi 6,58 m3 - 6 488 € - - - 15.panta 2) daļa 

2.2.4.(4.) Veicināt dabas taku izveidošanu 

un augu, putnu vērošanas 

pasākumu attīstību pilsētas 

aizsargājamās dabas teritorijās

Dabas mājas izveide 

Zirgu salā. Projekta Nr. 

18-02-FL03-F043.0207-

000006 

Izbūvēta 1 ēka 120m2 Uzsākti būvdarbi objektā izbūvējot ēkas pamatus. Darbs 

pavekts par 30%.

- Apmeklētāju skaits - 10 000. Projekts īstenošanā. - 328 573 € Vēl nav iepirkums bijis, tāpēc cipars ielikts 

saskaņā ar LPD lēmumu.

Pr_272 14.06.2018. 

LPD lēm. Nr. 

238

14. pants

3.1.2.(1.) Stiprināt Liepājas pozīcijas kā 

ostas pilsētai ar labu investīciju 

vidi jaunu ražotņu, noliktavu un 

darījumu centru būvniecībai

Veicināt 2 jaunu ražotņu 

būvniecību Liepājā, darbs 

ar 2 uzņēmumie, kuri 

attīsta savus projektus 

Liepājā

2 ražotnes Uzbūvētas un nodotas ekspluatācijā 2 jaunas ražotnes 

(ražošanas, metālapstrādes).

- - 100 darba vietas - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 10.) 

daļa

3.1.2.(2.) Nodrošināt potenciālajiem 

investoriem kompleksu un 

aktuālu piedāvājumu par 

Liepājas industriālajām 

teritorijām, to priekšrocībām, 

darbaspēka resursiem un to 

apmācību, kā arī citiem 

būtiskiem aspektiem

Sagatavoti investīciju 

piedāvājumi potenciāliem 

investoriem

Investīciju projektu piedāvājumi pēc 

pieprasījuma

Sagatavoti 7 investīciju projektu piedāvājumi pēc 

pieprasījuma

- - Noslēgti 2 rezervācijas zemes nomas 

līgumi (Karosta)

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 10.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

3.1.2.(3.) Piesaistīt jaunas investīcijas 

Liepājas Speciālās 

ekonomiskās zonas teritorijā, 

nodrošinot nodokļu 

atvieglojumus līdz 2035.gadam

Sagatavoti investīciju 

piedāvājumi potenciāliem 

investoriem

Investīciju projektu piedāvājumi pēc 

pieprasījuma

Sagatavoti 7 investīciju projektu piedāvājumi pēc 

pieprasījuma

- - Noslēgti 2 rezervācijas zemes nomas 

līgumi (Karosta)

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 10.) 

daļa

3.1.3.(1.) Atbalstīt inovatīvu uzņēmumu 

veidošanos Liepājā un sekmēt 

privātā sektora ieguldījumus 

pētniecībā un inovatīvos 

risinājumos, jaunu un 

eksportspējīgu produktu vai 

pakalpojumu radīšanai

Biznesa ideju 

konkursa/hakatona 

"WindhackerS" 

organizēšana Liepājā

10-12 jaunas biznesa idejas, ar 

izstrādātu dizaina vai IT prototipa 

paraugu

10 jaunas biznesa idejas, 9 izstrādāti prototipa paraugi:

1) “Dream Tram” nakts izklaižu tramvaju Liepājā - projekts 

realizēts;

2) “Culture Buddy” risinājumu kultūras pasākumu 

apmeklētājiem ar iespēju atrast domubiedrus un doties uz 

pasākumu kopā - projekts ieguvis “KInGS” programmas 

grantu - notiek projekta realizēšana;

3) “Scootrips” - mobilā aplikācija, ar kuru iespējams iepazīt 

pilsētu, izmantojot speciāli elektriskajiem skūteriem 

izstrādātus maršrutus - idejai radīts prototipa koncepts;

4) “QR++” kvadrātkoda risinājums - idejai radīts prototipa 

koncepts;

5) “Push Remember” - idejai radīts fizisks prototips un ieguvis 

“KInGS” programmas grantu, notiek projekta realizēšana;

6) "Bulsseye" - idejai radīts prototipa koncepts;

7) "Jackfruit" interaktīva augmentētās realitātes spēle - idejai 

radīts prototipa koncepts, daļēji radīts prototips. 

8) "Yes Vegan" lietotne - idejai radīts prototipa koncepts;

9) "Smartlaws" lietotne - projekts tiek realizēts.

Pasākuma komandu kapacitāte - vismaz 5 cilvēki 1 komandā 

ar definētām 10 idejām, noformētas 9 komandas.

 1 biznesa idejai 

nenokomplektēta komanda, līdz 

ar to ideja netika prezentēta. 

Visām komandām izstrādāts 

dizaina un prototipa koncepts, 

kas bija sagaidāmais rezultāts. 

5 no 9 komandām jeb ~56% no 

dalībniekiem pārsnieguši 

gaidītos rezultātus, kas ir ļoti 

labs rādītājs hakatonam.

Dalībnieki: 60 - 65 iedzīvotāji

Eksperti un žūrija: 10 - 15 iedzīvotāji

Demo dienas viesi (sponsori, prese 

u.c.):  20 - 25 iedzīvotāji

1) Piesaistīti 80 pasākuma dalībnieki - 52 

komandu dalībnieki, 6 eksperti, 8 mentori 

un 6 žūrijas locekļi, 4 organizatori, 4 

brīvprātīgie. 

2) Izveidotas 9 komandas. Pēc pasākuma 

4 komandas ir piesaistījušas finansējumu 

un turpina darbu pie projekta. 

3) Piesaistīti 6 kultūras, izklaides un 

tūrisma jomas sadarbības partneri 

(definēja biznesa izaicinājums, piedāvāja 

ekspertu atbalstu un datus: Liepājas 

tūrisma informācijas birojs, Koncertzāle 

“Lielais Dzintars”, Liepājas muzejs, 

viesmīlības uzņēmums “Tiamo grupa”, 

viesnīca “Art Hotel Roma”, Kultūras 

informācijas sistēmu centrs. Sagatavotas 

3 preses relīzes (publicētas delfi,lv, db.lv, 

kursors.lv, u.c.). Sagatavoti 2 īsi promo 

video pirms un pēc pasākuma. Sagatavota 

1 video intervija ar Liepājas uzņēmēju Jāni 

Eizengraudu. 20.09.2019 intervija 

Rietumu radio. 

4) Piesaistīti 34 sadarbības parteri un 

atbalstītāji.

Dalībnieku skaits, kas piedalījās 

komandu sastāvā (52), neatbilst 

izvirzītajam rādītājam (60-65), 

taču ideju kvalitāte un 

realizēšanas pakāpe pārsniedz 

gaidītos rezultātus.

4 000 € Par šo pasākumu nav nekādas informācijas, netik 

ielikta kopējā sarakstā kā jauna pozīcija 

(informāciju iedeva A.Markvarte oktobrī)

- - 14. pants

Sagatavoti investīciju 

piedāvājumi potenciāliem 

investoriem

Investīciju projektu piedāvājumi pēc 

pieprasījuma

Sagatavoti 7 investīciju projektu piedāvājumi pēc 

pieprasījuma

- - Noslēgti 2 rezervācijas zemes nomas 

līgumi (Karosta)

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 10.) 

daļa

3.1.3.(2.) Stimulēt Liepājas ražošanas 

jomas komersantus ieguldīt 

uzņēmumu modernizācijā, 

paaugstinot konkurētspēju un 

eksportu

Mazo un vidējo 

komercsabiedrību jeb 

MVK projektu konkurss, 

t.sk uzņēmēju dienas 

Kurzemē 2019 

Realizēts konkurss Realizēts konkurss - Atbalstītie uzņēmumi - 15 16 uzņēmumi - 63 981 € Par 2019.gadu būs jauns Nolikums - Būs 2019.gada 

sākumā

15. panta 10.) 

daļa

3.1.4.(1.) Atbalstīt industriālo teritoriju 

attīstību un nodrošināt 

uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamo infrastruktūras 

izbūvi, tai skaitā revitalizēt 

bijušās industriālās teritorijas un 

citas degradētas teritorijas

"Degradēto teritoriju 

revitalizācija un 

uzņēmējdarbības 

pamatinfrastruktūras 

izveide kūrorta zonā 

Liepājā, 1. kārta" Peldu 

iela

Pārbūvēts ielas posms 470 metra 

garumā

Projekts īstenošanā. Ir veikta ielas pārbūve līdz asfalata 

apakškārtai. Darbi īstenoti par 75%.

- 0,93 ha teritorijas atjaunots

izveidotas 7 jaunas darba vietas

uzņēmumi ieguldījuši 1 000 000 euro 

invetsīcijas

Projekts īstenošanā. Realizējot projektu 

tiks nodrošināta 0,93 ha teritorijas 

atjaunota teritorija, izveidotas 7 jaunas 

darba vietas, uzņēmumi ieguldījuši 1 000 

000 euro invetsīcijas

- 793 531 € - Pr_235.1 Domes lēm. 

Nr.237 

(14.06.2018.)

Domes lēm. 

Nr.237 

(12.07.2018.)

15. panta 1.) 

daļa

"Degradēto teritoriju 

revitalizācija 

uzņēmējdarbības 

vajadzībām, Liepājā" 

(Nr.5.6.2.0/17/I/033) 

Vecā ostmala

Pārbūvēts ielas posms 660 metra 

garumā

Projekts īstenošanā. Pārbūvēts ielas posms 672,21 metra 

garumā.

- 6,6 ha teritorijas atjaunots

izveidotas 31 jauna darba vieta

uzņēmumi ieguldījuši 2 027 060 euro 

invetsīcijas

Projekat ietvaros atjuanota teritorija 6,6 ha 

platībā, kas uzņēmējiem deva iespēju 

paplašināt savu darbību un izveidot 31 

jaunu darba vietu. Plānotais investīciju 

apjoms vēl nav sasniegts, bet tas tiks 

izdarīts līdz 2023.gadam.

- 785 354 € - Pr_78 Domes lēm. 

Nr.451 

(14.12.2017.)

15. panta 1.) 

daļa

“Ezermalas ielas un 

gājēju, velosipēdistu tilta 

pārbūve pār 

Tirdzniecības kanālu 

Liepājā”

900

m Ezermalas ielas un gājēju, 

velosipēdistu tilta pārbūve

Projekta sagatavošanās posms. Izsludināts iepirkums uz 

būvprojekta izstrādi un tas tiek arī izstrādāts.

- 2 darba vietas pēc projekta 

īstenošanas un piesaistītas 1,24 

milj.euro investīcijas

Projekta sagatavošanās posms. 

Izsludināts iepirkums uz būvprojekta 

izstrādi un tas tiek arī izstrādāts. 

Realizējot projektu tiks nodrošinātas 2 

darba vietas pēc projekta īstenošanas un 

piesaistītas 1,24 milj.euro investīcijas

- 0 € Drīzumā tiks uzsākta projektēšana Pr_297 Att. kom. lēm. 

2018. gada 7. 

jūnijā Nr.7

14. pants

“Pamatinfrastruktūras 

nodrošināšana 

uzņēmējdarbības 

veicināšanai, revitalizējot 

degradēto teritoriju 

Liepājā” 

(Nr.5.6.2.0/17/I/031) 

Vētru iela

Pārbūvēts ielas posms 581 metra 

garumā

Projekts pabeigts. Pārbūvēts ielas posms 581 metra garumā. - 1 ha teritorijas atjaunots

izveidotas 7 jaunas darba vietas

uzņēmumi ieguldījuši 200 000 euro 

invetsīcijas

Projekta ietvaros atjaunota teritorija 1 ha  

platībā. Plānotās darba vietas un 

uzņēmumi nav izveidoti, jo SIA "Liepājas 

Kempings" atteicās no ieceres veidot 

kempingu Klaipēdas ielā 138, Liepājā, kas 

ir Vētru ielas galā.

- 318 386 € - Pr_244 Domes lēm. 

Nr.450 

(14.12.2017.)

15. panta 1.) 

daļa

Uzņēmējdarbības vides 

attīstība Liepājā, 2.kārta 

(Kapsēdes iela)

Izbūvēta iela 915 m garumā. Projekts īstenots. Pārbūvēta iela 915 m garumā. - 8 uzņēmēji, kuri guvuši labumu no 

projekta ietvaros veiktajām 

investīcijām infrastruktūrā

1572032 Eur labumu guvušo 

komersantu nefinanšu investīcijas 

pašu nemateriālajos ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos

25 jaunizveidotas darba vietas.

8 uzņēmēji, kuri guvuši labumu no 

projekta ietvaros veiktajām investīcijām 

infrastruktūrā

1572032 Eur labumu guvušo komersantu 

nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos 

ieguldījumos un pamatlīdzekļos

25 jaunizveidotas darba vietas.

- 161 364 € - Pr_166 2016. gada 13. 

oktobrī Nr. 351

14. pants

Uzņēmējdarbības vides 

attīstība Liepājā, I kārta 

(Nr.3.3.1.0/16/I/031) 

Krūmu iela posmā no 

Ziemeļu ielas līdz  

Pulvera ielai

Pārbūvēts 880 metri ielas posma Projekts pabeigts. Pārbūvēts 881 metri ielas posma. - 2 uzņēmumi

45 jaunas darba vietas

uzņēmumi ieguldījuši 1 466 926 euro

Labumu no projekta īstenošanas guvuši 2 

uzņēmumi, izveidojot 45 jaunas darba 

vietas un ieguldot investīcijās 9 553 238 

euro.

- 0 € - Pr_165 Domes lēm. 

Nr.350 

(20.12.2016.)

15. panta 1.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

3.1.5.(2.) Nodrošināt ostas infrastruktūras 

attīstību atbilstoši tās izaugsmei, 

iekļaujoties Trans-Eiropas 

Transporta tīklā (TEN-T)

Ostas pievadceļa (Brīvostas 

iela) rekonstrukcija, ostas 

padziļināšana, pretputekļu 

pasākumu īstenošana

Paredzēta autoceļa pārbūve 

no O. Kalpaka ielas līdz 

ostas caurlaidei Brīvostas 

ielā, kas paredz esošās 

brauktuves pārbūvi, gājēju 

ietves un apgaismojuma 

izbūvi, lietus ūdens 

savāšanas sistēmas 

ierīkošanu).ostas iekšējā 

koplietošanas ceļa pārbūve 

no ostas caurlaides 

Brīvostas ielā līdz ostas 

caurlaidei Atslēdznieku ielā 

–brauktuves seguma 

atjaunošana, gājēju ietves 

un apgaismojuma izbūve, 

lietus ūdens savākšanas 

sistēmas ierīkošana, 

seguma nomaiņa četrām 

dzelzceļa pārbrauktuvēm. 

Kā arī darba ietvaros notiks 

esošās brauktuves seguma 

atjaunošana, gājēju ietves 

un apgaismojuma izbūve, 

dzelzceļa pārbrauktuves 

seguma nomaiņa ceļa 

posmā no ostas caurlaides 

Atslēdznieku ielā līdz Raiņa 

ielai.

Rekonstruējamo autoceļu garums ir 

aptuveni 2,7 kilometri

Izbūvēta trokšņu aizsargsiena apmēram 

350 metru garumā (autoceļa posmā, 

kuram pieguļ dzīvojamo māju rajons tiks).

Rekonstruējamo autoceļu garums ir aptuveni 2,7 kilometri

Izbūvēta trokšņu aizsargsiena apmēram 350 metru garumā 

(autoceļa posmā, kuram pieguļ dzīvojamo māju rajons tiks).

- - Samazināsies sliktā un ļoti sliktā stāvoklī 

esošo ostas pievadceļu īpatsvars. 

Uzlabotā pievadceļu infrastruktūra ļaus 

samazināt transporta dalībnieku laika un 

transporta līdzekļu ekspluatācijas 

izmaksas (jo novērsti problemātisko 

punktu radītie ierobežojumus Eiropas 

transporta tīkla infrastruktūras darbībā).

- LSEZ budžeta 

ietvaros

- Pr_89 - 15. panta 10.) 

daļa

3.2.1.(2.) Veicināt investīciju piesaisti 

kurortoloģijas attīstības pamata 

infrastruktūrai un SPA centra, 

sanatorijas, rehabilitācijas 

centra izveidei Liepājā un jaunu 

darbavietu radīšanai

Degradēto teritoriju 

revitalizācija un 

uzņēmējdarbības 

pamatinfrastruktūras 

izveide kūrorta zonā 

Liepājā, II kārta. Objekta 

adrese - Roņu iela.

Pārbūvēta Roņu iela 580 m garumā Projekts īstenošanā. Izstradāts būvprojekts, iesniegts projektu 

konkursā finansējuma saņemšanai.

-  0,50 ha atjaunotas degradētās 

teritorijas, 

izveidota 17 jauna darba vieta,

uzņēmumi ieguldījuši 10 000 euro 

invetsīcijas

Projekts īstenošanā. Izstradāts 

būvprojekts, iesniegts projektu konkursā 

finansējuma saņemšanai. Realizējot 

projektu tiks nodrošināta  0,50 ha 

atjaunotas degradētās teritorijas, izveidota 

17 jauna darba vieta, uzņēmumi 

ieguldījuši 10 000 euro invetsīcijas

- 0 € - Pr_235 02.11.2017. AK 

lēm. Nr. 16

14. pants

3.2.2.(1.) Atbalstīt radošo industriju 

uzņēmējdarbības attīstību 

Liepājā un nodrošināt 

nepieciešamo infrastruktūru 

radošo kvartālu izveidei

Pakāpeniski realizēta 

radošo industriju attīstība 

Dārza ielā, primāri 

uzsākot Dārza ielas 4/8 

tehniskās dokumentācijas 

izstrādi (Dārza iela 4/8)

Atjaunota ēka 412 m2 Projekts īstenošanā. Projektā veikts iekštelpu remonts un tiek 

gaidīta lifta piegāde. Drabs paveikts par 75%.

- 2 darba vietas.

50 000 nefin. invest.

Revitalizēta degradētā teritorija 0,5 

ha

Projekts īstenošanā. Realizējot projektu 

tiks nodrošinātas 2 darba vietas. 50 000 

nefin. invest. Revitalizēta degradētā 

teritorija 0,5 ha

- 266 291 € 80 000eur ir neattiecināmās izmaksas. TP 

plānotās izmaksas ir 260 000 eur.

Pr_110 2018.gada 2. 

novembra 

Attīstības 

komitejas lēm. 

Nr.17

14. pants

3.2.2.(2.) Veicināt komercializējamu 

produktu un pakalpojumu 

izstrādi radošo industriju nozaru 

uzņēmumos

Informātīvu semināru 

organizēšana sadarbībā 

ar LIAA Biznesa 

inkubatoru

2 pasākumi Noorganizēti 2 pasākumi - - 60 apmeklētāji - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 10.) 

daļa

3.2.3.(4.) Stimulēt privāto investīciju 

piesaisti energoietilpīgos 

risinājumos ražošanā, 

būvniecībā un transporta nozarē

Pastāvīgs darbs ar 

komersantiem, tikšanās 

ar ALTUM un 

Ekonomikas ministrijas 

pārtāvjiem.

Noorganizēta 1 tikšanās ar ALTUM un 

EM speciālistiem.

Noorganizēta 1 tikšanās ar ALTUM un EM speciālistiem. - - 30 apmeklētāji - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 10.) 

daļa

4.1.1.(1.) Nodrošināt regulārus 

starptautiskus un iekšzemes 

reisus, attīstot Liepājas lidostas 

infrastruktūru, atbilstoši 

starptautiskas nozīmes lidostai, 

tai skaitā, panākot reģionālas 

nozīmes pievadceļa līdz 

Liepājas lidostai (P 134) 

rekonstrukciju

Degradēto teritoriju 

revitalizācija un 

uzņēmējdarbības 

pamatinfrastruktūras 

izveide, Liepājā 4.kārta 

(inženierkomunikāciju 

izbbūve Lidostai)

Ūdens un sadzīves kanalizācija 2km - Nav pieejams finansējums SAM 

5.6.2.

2 uzņēmums

30 darba vietas

1milj. nefin inv.

- Nav pieejams finansējums SAM 

5.6.2.

0 € - Pr_85 2018.gada 

4.oktobra 

Attīstības 

komitejas lēm. 

Nr.14.

15. panta 1.) 

daļa

4.1.1.(5.) Veicināt konkurētspējīgus kravu 

pārvadājumus pa dzelzceļu līdz 

Liepājas ostai (t.i., dzelzceļa 

infrastruktūras attīstība un 

konkurētspējīgi tarifi), 

nodrošinot sauszemes un 

ūdensceļu sasaisti 

konkurētspējīgai ostas kravu 

loģistikai.

Dzelzcela mezgla 

rekonstrukcija/izbūve 

O.Kalpaka ielas 

pārbrauktuvei. LSEZ 

projekta ietvaros tiek 

izbūvēts papildus 

dzelzceļa posmu starp 

Liepājas ostu un Liepājas 

dzelzceļa staciju  ar mērķi 

uzlabot dzelzceļa sastāvu 

manevrēšanas ātrumu un 

drošību starp ostu un 

staciju.

Rekonstruēt sliežu ceļi 2 632 metru 

garumā t.sk. 1 815 metri ir jaunbūvējami 

sliežu ceļi, bet 817 metri pārbūvējami

Rekonstruēt sliežu ceļi 2 632 metru garumā t.sk. 1 815 metri 

ir jaunbūvējami sliežu ceļi, bet 817 metri pārbūvējami

- Mazāk tiek noslogota Raiņa ielas 

dzelzceļa pārbrauktuve un mazinās 

autotransporta satiksmes 

ierobežojumi

Mazāk tiek noslogota Raiņa ielas 

dzelzceļa pārbrauktuve un mazinās 

autotransporta satiksmes ierobežojumi

- LSEZ budžeta 

ietvaros

- Pr_89 - 14. pants

4.1.1.(6.) Attīstīt Liepājas ostā prāmju 

satiksmi ar Baltijas jūras reģiona 

pilsētām, paplašinot Liepājas 

sasniedzamību pa ūdensceļiem

Pastāvīgs darbs, lai 

attīstītu Liepājas ostā 

prāmju satiksmi ar 

Baltijas jūras reģiona 

pilsētām, paplašinot 

Liepājas sasniedzamību 

pa ūdensceļiem.

1 reiss 1 reiss (Vācija) - - 2019.gadā apkalpoti 39 987 prāmju 

pasažieri Liepājas ostā

- LSEZ budžeta 

ietvaros

- - - 15. panta 10.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

4.1.1.(7.) Veicināt reģionālas un vietējas 

nozīmes autoceļu sakārtošanu 

Liepājas apkārtnē, uzlabojot 

darbaspēka un publisko 

pakalpojumu saņēmēju 

mobilitātes iespējas

Konsultācijas ar 

Satiksmes ministriju par 

veloinfrastruktūras izbūvi 

autoceļa Liepāja - 

Lietuvas robeža virzienā.

Konsultācijas ar SM 2 konsultācijas ar SM darbiniekiem - - Tiek izstrādāts tehniskais projekts 

veloceļa izbūvei Liepāja - Nīca. 

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 10.) 

daļa

4.1.2.(1.) Izveidot vienotu pilsētas 

atpazīstamības tēlu un uzlabot 

ārējā mārketinga koordināciju

Dažādu maketu un 

prezentāciju 

izgatavošana

10 jaunas prezentācijas un 100 jauni 

maketi

10 prezentācijas un 100 maketi - Iepazīstināta mērķauditorija ar 

aktuālāko un jaunāko informāciju. 

Izmatos visas pašvaldības 

institūcijas, mērķauditorija 

atpazīstamība Latvijas un ES 

mērogā (8 sadraudzības pilsētas,  

vēstnieki 28 ES dalībvalstis, u.c.)

Iepazīstināta mērķauditorija ar aktuālāko 

un jaunāko informāciju. Izmato visas 

pašvaldības institūcijas, atpazīstamība 

Latvijas un ES mērogā (8 sadraudzības 

pilsētas, vēstnieki 28 ES dalībvalstis, u.c.)

- 15 000 € - - - 14. pants

Mārketinga atbalsts 

nodaļu rīkotajiem 

pasākumiem

Atbalsts 5 pasākumiem. Stiprināts 

pašvaldības tēls un iepazīstināta 

sabiedrība ar to, ka pašvaldībai rūp 

konkrētais jautājums, piemēram, 

pašvaldība nodrošina bezmaksas 

fiziskās aktivitātes u.c..

Atbalsts 5 dažādiem administrācijas nodaļu veidotajiem 

pasākumiem

- ~55 344 informēti Liepājnieki (~ 80% 

no visiem, t.i. pēc statistikas datiem 

interneta lietošanas paradumi 

ikdienā Latvijā).

Informēti 80 % liepājnieku jeb aptuvebi 55 

344 Liepājas iedzīvotāji

- 5 000 € - - - 14. pants

Pilsētas imidža bildes un 

video rullīši sociālajiem 

tīkliem

50 jaunas bildes, 12 jauni video 50 jaunas bildes un 12 jauni video - Sasniegtā auditorija ~ 100tukstoši Sasniegtā auditorija aptuveni 100 000 - 20 000 € - - - 14. pants

Promo materiāli 

izstādēm, pasākumiem 

5 dažād veida materiāli, tirāža 5000 eks. 

Pasākumu laikā stiprināts Liepājkas tēls 

kā nebijušu un daudzveidīgu pasākumu 

un aktivitāšu vieta. 

5 dažāda veida materiāli, tirāža 5000 - Publiski pieejami pašvaldības 

iestādēs un aģentūrās, 

kapitālsabiedrībās, apmeklētākajos 

pasākumos.

Publiski pieejami pašvaldības iestādēs un 

aģentūrās, kapitālsabiedrībās, 

apmeklētākajos pasākumos.

- 7 000 € - - - 14. pants

Reklāmas kampaņas 

realizēšana medijos. 

Rudens sezona

Iepazīstināta sabiedrība ar plašo 

Liepājas piedāvājumu un jaunās sezonas 

aktualitātēm

1 realizēta reklāmas kampaņa "Liepājas vēstneši!" - Sasniegtā auditorija 50 000 unikālo 

lietotāju

Sasniegtā auditorija 1 200 000 Uzrunājām ne tikai Liepājas, bet 

visas Latvijas auditoriju

40 000 € - - - 14. pants

Reklāmas kampaņas 

realizēšana medijos. 

Vasaras sezona

Iepazīstināta sabiedrība ar plašo 

Liepājas piedāvājumu un jaunās sezonas 

aktualitātēm.

1 realizēta reklāmas kampaņa "Izvējojies Liepājā!" - Sasniegtā auditorija 50 000 unikālo 

lietotāju

Sasniegtā auditorija 1 200 000 Uzrunājām ne tikai Liepājas, bet 

visas Latvijas auditoriju

10 000 € Tai skaitā, grozījumos paredzetais finansējums - 

digitālās mārketinga kampāņas organizēšana 

Krievijā un Vācijā

- - 14. pants

Reklāmas radošie 

risinājumi. Vasaras 

sezonas sākums. 

Ražošana

6 jauni video, 10 jauni reklāmas maketi. 

Iepazīstināta sabiedrība ar plašo 

Liepājas piedāvājumu un jaunās sezonas 

aktualitātēm.

8 jauni video, 12 jauni reklāmas maketi Cenu aptaujas rezultātā 

ieguvām labāku cenu un 

varējām sagatavot vairāk video 

un reklāmas maketus

Sasniegtā auditorija 50 000 Sasniegtā auditorija 70 000 Cenu aptaujas rezultātā 

ieguvām iespēju izgatavot 

vairāk video nekā plānots, līdz 

ar to arī eksponēšanas laiks bija 

biežāks un kopumā sasniedzām 

lielāku auditoriju

20 000 € - - - 14. pants

SIA "Sanders" suvenīri Izveidots 1 jauns suvenīru katalogs ar 

100 dažādiem suvenīrpriekšmetiem, ko 

izmantot Liepājas prezentdāvanām

1 suvenīru katalogs ar 100 suvenīrpriekšmetiem - Izmatos visas pašvaldības 

institūcijas, mērķauditorija 

atpazīstamība Latvijas un ES 

mērogā (8 sadraudzības pilsētas,  

vēstnieki 28 ES dalībvalstis, u.c.)

Iepazīstināta mērķauditorija ar aktuālāko 

un jaunāko informāciju. Izmato visas 

pašvaldības institūcijas, atpazīstamība 

Latvijas un ES mērogā (8 sadraudzības 

pilsētas, vēstnieki 28 ES dalībvalstis, u.c.)

- 49 136 € - - - 14. pants

Uzraksta "LIEPĀJA" burtu 

izgatavošana pludmalei

1 tūrisma objekts 1 tūrisma objekts - Pēdējos gados pieaugošais tūristu 

skaits vidēji par 1200 tūristi gadā.

(Ņemot vērā, Liepājā nakšņojošo 

tūristu skaita pieauguma tendenci 

kopš 2013.gada. 

Dati: Attīstības programmas 2015.-

2020. rezultatīvie rādītāji)

Tūriistu pieaugums + Ārvalstu tūristu 

skaita pieaugums par 16 %  (Dati: Aktuālā 

Tūrisma statistika par 2019. gadu, CSP. 

https://liepaja.travel/planot/liepajas-

regiona-turisma-informacijas-

birojs/statistika/ ) 

Aktualizēti reālie tūrisma 

nozares dati

36 170 € - - - 14. pants

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Jaundzimušo liepājnieku 

dāvanu komplekts

1100 dāvanu komplekti jaundzimušajiem 

liepājniekiem (kastīte, dvielis, ikmēneša 

kartītes un apsveikuma kartiņa)

1100 Iegādāts dāvanu komplekts paredzētajā komplektācijā 

un apjomā.

- 1100 jaundzimušo 950 Pasniegti 950 dāvanu komplekti 

atbilstoši dzimušo bērnu 

skaitam no 2019.gada marta. 

Dāvanu komplektu atikumi tiks 

pasniegti 2020.gadā

28 500 € - - - 14. pants
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

4.1.2.(3.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā ostas pilsēta ar labu 

investīciju vidi jaunu ražotņu, 

noliktavu un darījumu centru 

būvniecību

Starptautiskās 

konkurētspējas 

veicināšana 

(identifikācijas 

Nr.3.2.1.2./16/I/001)

Dalība starptautiskās tūrisma izstādēs, 

semināros, konferencēs, augstu 

amatpersonu vizītēs ārvalstīs  (vidēji 6 

pasākumi gadā, skaits var mainīties pēc 

pieprasījuma)

Projekts īstenošanā. Dalība 1 pasākumā (Adventure 2019) Saskaņā ar grozījumiem Ministru 

kabineta 2015. gada 1. decembra 

noteikumos Nr. 678 "Darbības 

programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Palielināt augstas 

pievienotās vērtības produktu un 

pakalpojumu eksporta proporciju" 

3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana" 

īstenošanas noteikumi" par 

izmaiņām finansējuma pārdalē, 

atbalstāmās darbībās un atbalsta 

intensitātē.

Rādītāji 2019.gadam tika plānoti, 

balstoties uz 2018.gada datiem. 

Ņemot vērā, ka 2019.gadā tika 

saņemta informācija par izmaiņām 

projekta īstenošanā (finansējuma 

samazinājums un šobrīd jau 

pārtraukšana, u.c.nosacījumi), 

nebija iespējams paredzēt šādu 

rezultātu neizpildes kritumu.

Liepāja mārketēta vismaz 6 

starptautiskos galamērķos

Dalība 1 starptautiskā tūrisma izstādē - 

"Adventure 2019", Lietuvā (Viļņā).

Saskaņā ar grozījumiem Ministru 

kabineta 2015. gada 1. decembra 

noteikumos Nr. 678 "Darbības 

programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Palielināt augstas 

pievienotās vērtības produktu un 

pakalpojumu eksporta proporciju" 

3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana" 

īstenošanas noteikumi" par 

izmaiņām finansējuma pārdalē, 

atbalstāmās darbībās un atbalsta 

intensitātē.

Rādītāji 2019.gadam tika plānoti, 

balstoties uz 2018.gada datiem. 

Ņemot vērā, ka 2019.gadā tika 

saņemta informācija par izmaiņām 

projekta īstenošanā (finansējuma 

samazinājums un šobrīd jau 

pārtraukšana, u.c.nosacījumi), 

nebija iespējams paredzēt šādu 

rezultātu neizpildes kritumu.

2 830 € Papildus finansējums nebūs nepieciešams, jo 

esošais tūrisma sadaļā tiks sadalīts starp 

uzņēmējdarbības un tūrisma sadaļu, ņemot vērā 

izmaiņas projekta īstenošanā. 

(MK Nr.678, 20.08.2018.)

Pr_157 LPD lēm. 

Nr.180, 

16.06.2016.

14. pants

4.1.2.(5.) Sekmēt Liepājas atpazīstamību 

kā unikālas atpūtas, veselības 

atjaunošanas un tūrisma pilsētu

Latvijas starptautiskās 

konkurētspējas 

veicināšana tūrismā 

(identifikācijas 

Nr.3.2.1.2./16/I/002)

Tūrisma izstādes ārvalstīs (vidēji 4 

izstādēs gadā, skaits var mainīties pēc 

pieprasījuma)

- Saskaņā ar grozījumiem Ministru 

kabineta 2015. gada 1. decembra 

noteikumos Nr. 678 "Darbības 

programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Palielināt augstas 

pievienotās vērtības produktu un 

pakalpojumu eksporta proporciju" 

3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana" 

īstenošanas noteikumi" par 

izmaiņām finansējuma pārdalē, 

atbalstāmās darbībās un atbalsta 

intensitātē. Daļa tūrisma projekta 

atbalstāmo darbību tika 

"pārnestas" uz uzņēmējdarbības 

projektu (Starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana 

(identifikācijas 

Nr.3.2.1.2./16/I/001)), daļa 

izslēgtas.

Rādītāji 2019.gadam tika plānoti, 

balstoties uz 2018.gada datiem. 

Ņemot vērā, ka 2019.gadā tika 

saņemta informācija par izmaiņām 

projekta īstenošanā (finansējuma 

samazinājums un šobrīd jau 

pārtraukšana, u.c.nosacījumi), 

nebija iespējams paredzēt šādu 

rezultātu neizpildes kritumu.

Liepāja mārketēta vismaz 4 

starptautiskos galamērķos

- Saskaņā ar grozījumiem Ministru 

kabineta 2015. gada 1. decembra 

noteikumos Nr. 678 "Darbības 

programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Palielināt augstas 

pievienotās vērtības produktu un 

pakalpojumu eksporta proporciju" 

3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana" 

īstenošanas noteikumi" par 

izmaiņām finansējuma pārdalē, 

atbalstāmās darbībās un atbalsta 

intensitātē. Daļa tūrisma projekta 

atbalstāmo darbību tika "pārnestas" 

uz uzņēmējdarbības projektu 

(Starptautiskās konkurētspējas 

veicināšana (identifikācijas 

Nr.3.2.1.2./16/I/001)), daļa 

izslēgtas.

Rādītāji 2019.gadam tika plānoti, 

balstoties uz 2018.gada datiem. 

Ņemot vērā, ka 2019.gadā tika 

saņemta informācija par izmaiņām 

projekta īstenošanā (finansējuma 

samazinājums un šobrīd jau 

pārtraukšana, u.c.nosacījumi), 

nebija iespējams paredzēt šādu 

rezultātu neizpildes kritumu.

0 € Papildus finansējums nebūs nepieciešams, jo 

esošais tūrisma sadaļā tiks sadalīts starp 

uzņēmējdarbības un tūrisma sadaļu, ņemot vērā 

izmaiņas projekta īstenošanā. 

(MK Nr.678, 20.08.2018.)

Pr_84 LPD lēm. 

Nr.180, 

16.06.2016.

14. pants

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa 

sporta pasākumu, kā arī cita 

veida nozīmīgu pasākumu vietu

Dažādi mārketinga/ 

sponsorēšanas projekti

10 dažāda veida reklāmas risinājumi 10 reklāmas risinājumi - Sasniegtā auditorija ~ 100tukstoši Sasniegtā auditorija aptuveni 700 000 Veiksmīgāka stratēģisko 

komunikācijas kanālu izvēle, 

līdz ar to tik sasniegta lielāka 

auditorija

2 000 € - - - 14. pants

Digitālā reklāma ar 

programmatic

Realizēta 1 kampaņa Skandināvijā, LT, 

Vācijā. Iepazīstināta starptautiskā 

sabiedrība ar plašo Liepājas 

piedāvājumu un sezonas aktualitātēm. 

Realizēta 1 kampaņa Skandināvijā, Krievijā, Vācijā - Sasniegtā auditorija ~ 800tukstoši. Sasniegtā auditorija 5 000 000 Veiksmīgāka stratēģisko 

komunikācijas kanālu izvēle, 

līdz ar to tik sasniegta lielāka 

auditorija

28 000 € - - - 14. pants

Konfereņču "Celtspēja" 

un "Sports VAR"

- Iesaistīti latvijas un pašvaldību 

augstākā un vidējā limeņa vadītāji

- Iesaistīti Sportisti, ārsti, vadītāji, valsts 

un pašvaldību, biedrību un uzņēmumu 

pārstāvji

- Iesaistīti latvijas un pašvaldību augstākā un vidējā limeņa 

vadītāji

- Iesaistīti Sportisti, ārsti, vadītāji, valsts un pašvaldību, 

biedrību un uzņēmumu pārstāvji

- 1000 + 1000 dalībnieki no visas 

latvijas

2000 apmeklētāji - 19 000 € 9 500eur katrai konferencei - 13.12.2018.

Attīstības 

komitejas lēm. 

Nr.23

15. panta 4.) 

daļa

BĀRIŅTIESA 1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko organizāciju 

darbību sociālo jautājumu 

risināšanā

Iesaiste sadarbības 

memorandā “Par 

starpinstitucionālās 

sadarbības modeļa 

pilotēšanu”, kas paredz 

Policijas, Sociālā 

dienesta, Bāriņtiesas un 

biedrības "Centrs Marta" 

sadarbības modeļa 

īstenošanu Liepājas 

pilsētā, vardarbības 

ģimenē gadījumos.

Apmeklēti 4 semināri Apmeklēti 4 semināri - - Apmācīti 8 darbinieki - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 8.) 

daļa

1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā 

strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā 

e-prasmju un svešvalodu apguvi

Darbinieku apmācība 26 apmeklēti semināri              26 apmeklēti semināri               - 13 darbiniekiem paaugstināta 

kvalifikācija

13 darbiniekiem paaugstināta kvalifikācija  - 1 900 € Grozījumi Nr.4 Lai varētu visi 13 darbinieki 

apmeklēt vēl papildus semināru

- - 15. panta 8.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

BĀRIŅTIESA 1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā 

strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā 

e-prasmju un svešvalodu apguvi

Supervīzijas nodarbības 

darbiniekiem

7 nodarbības              7 nodarbības  - Darbaspēju uzlabošana 13 

darbiniekiem

Darbaspēju uzlabošana 13 darbiniekiem  - 1 960 € - - - 15. panta 8.) 

daļa

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

Mēbeles jaunajām biroja 

telpām Peldu ielā 5

Aprīkoti 7 kabineti, arhīvs un sēžu zāle         - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

14 darbiniekiem iespēja strādāt 

labiekārtotās biroja telpās, vienā 

adresē

 - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € 9.07.2015. Domes lēmums Nr.313 par Valsts un 

pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centra 

izveidi Peldu ielā 5, kur paredzētas darba telpas 

Bāriņtiesai.

- - 15. panta 8.) 

daļa

BŪVVALDE 1.4.1.(10.) Veicināt mūsdienu prasībām 

atbilstošu pašvaldības īpašumu 

uzskaites informācijas sistēmu, 

efektīvai un uz attīstību vērstai 

Liepājas pilsētas pašvaldības 

īpašumu pārvaldībai

Liepājas ģeodēziskā tīkla 

pilnveidošana (4.kārta)

1 daļēji atjaunots Liepājas ģeodēziskais 

tīkls

1 ģeodēziskais tīkls - 52 ģeodēziskie punkti Ierīkoti 52 ģeodēziskie punkti - 8 072 € 1. Noslēgto līgumu saistības par 2018.gadu 8072 

EUR. 

2. 2019.gadā plānotais no jauna noslēdzamie 

līgumi - 13044 EUR

- 8.10.15. Nr.442 15. panta 2.) 

daļa

1.4.1.(4.) Veicināt starpnozaru iestāžu un 

speciālistu sadarbību, 

efektīvākas pārvaldības 

nodrošināšanai

Liepājas pilsētas 

teritorijas plānojuma 

Monitoringa izstrāde

1 monitoringa izstrāde Izstrādāts 1 monitorings - 1 ziņojums 1 ziņojums - 7 877 € 2018.gadā ir veikts avansa maksājums par 

monitoringa izstrādi,

2019.gadā atlikusī līguma summa 7,878 EUR

-  - 15. panta 13.) 

daļa

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Biroja programmatūra MS 

Office iegāde jauniem 

datoriem

6 licences - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

6 aprīkotas darba vietas - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € 6 Office programmām -  - 15. panta 14.) 

daļa

Jauna fotoaparāta iegāde 1 jauns fotoaparāts - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

7 būvinspekcijas darbiniekiem tiks 

uzlaboti darba apstākļi

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € 1.gab. -  - 15. panta 14.) 

daļa

Jauna portatīvā datora 

iegāde

1 jauns dators - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

1 aprīkota darba vieta - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € 1.gab. -  - 15. panta 14.) 

daļa

Jaunu stacionāro datoru 

iegāde

5 jauni datori - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

5 aprīkotas darba vietas - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € 5.gab. (t.sk.vienai jaunai darba vietai) -  - 15. panta 14.) 

daļa

2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju 

sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā 

kultūrvēsturiskais mantojums  

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

līdzfinansējums 

kultūrvēsturisko ēku 

saglabāšanai

1 konkurss No 2019.gada 6.februāra līdz 5.aprīlim tika izsludināts 1 

konkurss 

- 6 būvprojekti vai arhitektoniski 

mākslinieciskās izpētes; 

12 būvobjekti; 

10 būvuzraudzības līgumi.

3 būvprojekti; 

2 arhitektoniski mākslinieciskās izpētes; 

16 būvobjekti; 

5 būvuzraudzības līgumi.

Atklāts konkurss. Iesniegtos 

projektus izvērtē un 

finansējumu piešķir ar domes 

lēmumu izveidota komisija.

188 272 € 1. Noslēgto līgumu saistības par 2018.gadu 

289673 EUR. 

2. 2019.gadā plānotais no jauna noslēdzamie 

līgumi - 300000 EUR (t.sk.100000 kontrolcipars)

Finansējums, kas trūkst, plānots no SIA "Liepājas 

Eenerģija" dividendēm.

Grozījumi Nr.2 - papildus finansējums no 

"Liepājas enerģija" dividendēm.

- 2015.gada 

14.maija Nr.13

15. panta 5.) 

daļa

2.1.6.(6.) Izveidot atbilstošu infrastruktūru 

mājas (istabas) dzīvnieku 

labturībai pilsētā (pastaigu 

laukumi, dzīvnieku patversme 

un tml.)

Lokālplānojuma izstrāde 

dzīvnieku kapsētas 

izveidei 14.Novembra 

bulvārī 29 un Talsu ielā 2

1 Lokālplānojuma izstrāde Turpinās 1 lokālplānojuma izstrāde Ir saņemti visi nepieciešamie 

institūciju nosacījumi 

lokālplānojuma izstrādei. Veikti  

2 (divi) iepirkumi lokālplānojuma 

izstrādei. Pirmais iepirkums 

noslēdzās bez rezultātiem.  

Šobrīd notiek lokālplānojuma 

1.redakcijas izstrāde un tiek 

veikts Stratēģiskais ietekmes uz 

vidi novērtējums. SIVN ietvaros 

ir veikta inženierģeoloģiskā 

izpēte un izstrādāti iespējamie 

risinājumi gruntsūdens līmeņa 

iespējamai pazemināšanai. 

1 dzīvnieku kapsēta 14.Novembra 

bulvārī 29 un Talsu ielā 2

Noslēgts līgums ar SIA "Reģionālie 

projekti" par lokālplānojuma izstrādi.

- 5 953 € Šobrīd Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā nav 

paredzētas vietas dzīvnieku kapsētas izveidei. 

Nepieciešams izstrādāt Lokālplānojumu, lai 

mainītu atļauto zemesgabalu izmantošanu 

zemesgabalos 14.Novembra bulvārī 29 un Talsu 

ielā 2. Lokālplānojuma izstrādes laikā iecere tiks 

saskaņota ar visām nepieciešamajām 

instutūcijām un sabiedrību.

Pr_41 2018.gada 

22.novembris 

Nr.558

15. panta 2.) 

daļa

2.1.7.(7.) Turpināt ieviest pilsētvidē un 

sabiedriski nozīmīgos objektos 

universālā dizaina  (vides 

pieejamības) principus, kura 

risinājumos ņemtas vērā visu 

lietotāju vajadzības

Vides pieejamības izpēte 

pašvaldības ēkās 

1 pētījums - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

1 rīcību plāns (pa gadiem) par vides 

peejamības uzlabošanu pašvaldības 

ēkās un publiskajās telpās

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 €  - - G.Ansiņa 

rīkojums 

Nr.211 "Par 

darba grupas 

izveidi"

15. panta 2.) 

daļa

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides 

objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru 

apsaimniekošanu.

Jauna štata vienība - 

Apstādījumu inspektors

1 štata vieta Izveidota 1 štata vieta - jaunākais ainavu arhitekts. - Iesniegtie iesniegumi - 410; 

Protokoli/Pieņemtie lēmumi - 410; 

Izsniegtās koku ciršanas atļaujas - 

290; Publiskās apspriešanas - 10; 

Apstādījumu komisijas sēdes - 24; 

Iedzīvotāju konsultācijas - 700; 

Apstādījumu inventarizācija - lietu 

pārņemšana Būvvaldei no Vides 

daļas.

Iesniegtie iesniegumi - 430; 

Protokoli/Pieņemtie lēmumi - 458; 

Izsniegtās koku ciršanas atļaujas - 168; 

Publiskās apspriešanas - 10; Apstādījumu 

komisijas sēdes - 28; Iedzīvotāju 

konsultācijas - 150; Apstādījumu 

inventarizācija 2019.gadā veikta 3 ielām.

Izpilde atkarīga no fizisko un 

juridisko personu aktivitātes un 

iesniegto projektu skaita 

būvvaldē.

13 253 € Darba alga 890 x 12.mēn.+24,09% -  - 15. panta 2.) 

daļa

Jauna štata vienība - 

Noliktavas pārzinis 0,5 

likme

1 štata vieta - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

1 noliktavas apsaimniekošana 

Kapsētas ielā 5, Būvvaldes 

saimniecisko lietu organizēšana, 

nodrošināšana un uzraudzība 

(automašīnas, biroja mēbeles, 

tehniskais aprīkojums u.c.)

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Darba alga 400 x 12.mēn.+24,09% -  - 15. panta 2.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

BŪVVALDE 2.2.1.(3.) Veicināt Liepājas viesiem un 

iedzīvotājiem saistošas 

pilsētvides attīstību, paplašinot 

tūrisma infrastruktūras un 

produktu piedāvājumu

Liepājas pilsētas svētku 

noformējums

7 konkursi Tika veiktas 6 cenu aptaujas www.liepaja.lv un izsludināts 1 

pašvaldības iepirkums. Kopā noslēgti 10 pakalpojumu līgumi.

- 7 svētku noformējumi 1. Liepājas dzimšanas diena; 2. Latvijas 

neatkarības atjaunošanas diena; 3. 

Lieldienas; 4. Līgo un Jāņi; 5. Lāčplēša 

diena; 6. Latvijas Republikas 

proklamēšanas diena; 7. Ziemassvētki.

- 176 855 € Piešķirtais kontrolcipars 2019.gadam - 213,897 -  - 15. panta 2.) 

daļa

DZIMTSARAKSTU 

nodaļa

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

STIPRO ĢIMEŅU 

GODINĀŠANAS 

PASĀKUMS "...valsis 

mūža garumā"

1 pasākums 1 pasākums - Liepājas stipro ģimeņu godināšana 

15-20 ģimenem

Liepājas stipro ģimeņu godināšana 20 

ģimenem

- 7 670 €  - - - 15. panta 5.) 

daļa

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās 

ēkās

Individuālo siltummezglu 

pēc 

neatkarīgas sistēmas

1 siltummmezgls 1siltummezgls - Maksas, par patērēto siltumenerģiju, 

ekonomija no 10% līdz 15%

Siltumenerģijas ekonomija no 10% līdz 

15%

- 3 798 € Grozījumi Nr.3

no 4 800eur tika izlietots 3 600eur, atlikumu 1 

200eur pārceļ uz iestādes uzturēšanas 

izdevumiem:

- 2 stāva apmeklētāju koridorā ir lietošanai 

nedrošs logs, 505 euro pārliekam uz pārējie 

remontdarbi un iestādes uzturēšanas 

pakalpojumi, loga nomaiņa;

- 497 euro pārliekam uz izdevumiem par 

elektroenerģiju, sakarā ar karsto laiku vasarā, 

gaisa kondicionieri kāzu svinību zālēs darbināti 

biežāk un ar lielāku jaudu.

- - 15. panta 1.) 

daļa

2.1.7.(7.) Turpināt ieviest pilsētvidē un 

sabiedriski nozīmīgos objektos 

universālā dizaina  (vides 

pieejamības) principus, kura 

risinājumos ņemtas vērā visu 

lietotāju vajadzības

Ēkas pārbūves vides 

pieejamības uzlabošanai 

(lifta izbūves un tualešu 

pārbūve invalīdu 

piekļuvei)

1 lifts

1 pārbūvēta wc

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

Uzlabota vides pieejamība 13500 

apmeklētājiem

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 €  - - Sēdes

protokols Nr.8 

10.08.2017.g. 

15. panta 14.) 

daļa

IZGLĪTĪBAS 

pārvalde

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.

Mācību līdzekļu iegāde

(PII)

3 izglītības  iestādes - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

567 izglītojamie - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

0 € Precizēts izglītības iestāžu saraksts - p.i. Gulbītis, 

Rūķītis, Saulīte

Rotaļlietas, lego komplekti, tāfeles, gaismas galdi 

u.c.

Pr_31  - 15. panta 4.) 

daļa

Nepieciešamā inventāra 

un pamatlīdzekļu iegāde

(PII)

8 p.i.i. 8 iestādes - 1556 izglītojamie 1556 izglītojamie - 22 264 € Precizēts izglītības iestāžu saraksts - 

p.i.i.Kāpēcītis, Rūķītis, Mazulītis, 

Pienenīte,Saulīte,Dzintariņš, Sauleszaķis, Kristīgā 

pirmsskolas izglītības iestāde

Mūzikas centrs, skapji uzkopšanas inventārs, 

trauku skapīši, pakabināmie, mīkstais inventārs - 

matrači un segas.

Grozījumi 21.03.2019. - 44 664 EUR inventāra un 

pamatlīdzekļu iegādei pirmsskolas izglītības 

iestādēs no siltuma ekonomijas līdzekļiem un 

2018.gada maksas pakalpojumu atlikumiem

Pr_31 - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.1.(2.) Nodrošināt pilsētā deklarētos 

bērnus ar vietu pirmskolas 

izglītības iestādēs no pusotra 

gada vecuma vai līdzvērtīgu 

alternatīvu pakalpojumu, tai 

skaitā atbalstīt privāto 

pirmskolas izglītības iestāžu 

darbību

Alternatīvie atbalsta 

pasākumi ģimenēm:

līdzfinansējums aukļu 

dienesta auklēm;

Atbalstītas 106 ģimenes 111 atbalsta pasākumi Atbilstoši noteiktajam 

līdzfinansējumam par vienu 

izglītojamo

106 izglītojamie 111 izglītojamie Atbilstoši noteiktajam 

līdzdfinansējumam par vienu 

izglītojamo

133 611 € Grozījumi Nr.3. Izglītības pārvaldes vēstule 

Nr.517/01-05 (26.06.2019)

- - 15. panta 4.) 

daļa

Alternatīvie atbalsta 

pasākumi ģimenēm:

līdzfinansējums 

privātajām pirmskolas 

izglītības iestādēm;

Atbalstītas 149 ģimenes 196 atbalsta pasākumi Atbilstoši noteiktajam 

līdzfinansējumam par vienu 

izglītojamo

149 izglītojamie 196 izglītojamie Atbilstoši noteiktajam 

līdzdfinansējumam par vienu 

izglītojamo

337 214 € Līdzfinansējums 284 464 EUR 3 privātām 

pirmsskolas izglītības iestādēm, saskaņā ar 

Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem 

Nr.2 (Liepājā 2016.gada 28 janvārī (prot.Nr.1, 

11.&) " Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība 

sedz pirmsskolas izglītības programmas 

izmaksas privātājai izglītības iestādei "

Līdzfinansējums 86 400 EUR 36 uzraudzības 

pakalpojuma sniedzējiem (auklēm), saskaņā ar 

Liepājas pilsētas domes saistošiem  noteikumiem 

Nr.10 Liepājā 2016.gada 19.maijā (prot.Nr.6, 4.§) 

" Saistošie noteikumi par pašvaldības 

līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzējam"

Līdzfinansējums 23 048 EUR 2 privātām 

izglītības iestādēm, saskaņā ar  Liepājas pilsētas 

domes saistošiem  noteikumiem Nr.24 Liepājā 

2012.gada 20.decembrī (prot.Nr.15, 5.§) " Par 

vispārējās izglītības programmas īstenošanas 

pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas 

pašvaldības budžeta pamatizglītības ieguvei 

privātās vispārējās izglītības iestādēs"

Grozījumi Nr.3. Izglītības pārvaldes vēstule 

Nr.547/01-05 (01.07.2019)

- Saistošie 

noteikumi Nr.2

15. panta 4.) 

daļa

Alternatīvie atbalsta 

pasākumi ģimenēm:

līdzfinansējums 

privātajām skolām.

Atbalstītas 187 ģimenes 188 atbalsta psaākumi Atbilstoši noteiktajam 

līdzfinansējumam par vienu 

izglītojamo

187 izglītojamie 188 izglītojamie Atbilstoši noteiktajam 

līdzdfinansējumam par vienu 

izglītojamo

21 922 € - - - 15. panta 4.) 

daļa

Koku ielas 10 teritorijas 

labiekārtošana

1 izglītības iestādes teritorija - Darbība netika veikta, jo 

plānotie darbi tika apvienoti ar 

ēkas atjaunošanas darbiem, 

kas tiks īstenoti 2020. gadā

220 izglītojamie - Rezultāti nav sasniegti, jo 

darbība tiek plānota 2020. gadā

63 € Grozījumi Nr.3.

Koku ielas 10 ēkas izveidei par PII nepieciešama 

ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana. 

Ēkas atjaunošanai notiek dokumentācijas 

sagatavošana, teritorijas labiekārtošanas darbu 

dokumentācija ir sagatavota un gatava 

realizācijai, lai nepaildzinātu kopējo darbu izpildes 

laiku. LPIP vēstule no 24.09.2019. Nr. 801/01-05

-  - 15. panta 4.) 

daļa

Tehniskā projekta 

izstrāde p.i.i. Kriksītis

1 izglītības iestāde - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

250 izglītojamie (plānots) - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

0 € Domes lēmums par p.i.i. Kriksītis infrastruktūras 

attīstību.

Pr_279 Domes lēm. 

Nr.183, 

2017.gada 

18.maijs

15. panta 4.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

IZGLĪTĪBAS 

pārvalde

1.1.1.(2.) Nodrošināt pilsētā deklarētos 

bērnus ar vietu pirmskolas 

izglītības iestādēs no pusotra 

gada vecuma vai līdzvērtīgu 

alternatīvu pakalpojumu, tai 

skaitā atbalstīt privāto 

pirmskolas izglītības iestāžu 

darbību

Veselīga dzīvesveida 

nodrošināšana Liepājas 

bērniem (sporta 

infrastruktūras 

atjaunošana, inventārs)

(PII)

2 izglītības iestādes - Darb;iba netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

atjaunots 1 sporta laukums un

atjaunots sporta inventārs

- Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

0 € Izglītības iestādes:

p.i.i.Margrietiņa - Sporta laukuma atjaunošana

 p.i. Gulbītis - Sporta inventārs 

-  - 15. panta 6.) 

daļa

VUGD pasākumi 

(signalizācijas, 

izgaismotās evakuācijas 

zīmes, ventilācijas 

sistēmas)

(PII)

14 izglītības iestādes

(vienai iestādei vairākas ēkas)

- Darbība netika veikta, jo netika 

saņemts finansējums

2560 izglītojamie - Darbība netika veikta, jo netika 

saņemts finansējums

0 € Iestāžu sarakstu skatīt Pielikumā Nr.8 Pr_30 - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.1.(3.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestāžu piegulošo 

teritoriju labiekārtošanu, tai 

skaitā fiziskām aktivitātēm 

piemērotu vidi

Izglītības iestāžu teritoriju 

labiekārtošana, tai skaitā 

žogi

(PII)

13 izglītības iestādes - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums. EUR 

2200 tika plānots no PII 

Pienenīte maksas budžeta. 

2020. gadā PII Pienenīte plāno 

apjomīgākus labiekārtošanas 

darbus, tāpēc 2019. gadā 

darbība netika veikta.

13 izglītības iestādēs labiekārtota 

teritorija (rotaļlaukumu segumi, 

rotaļlaukumu konstrukcijas, jauni 

žogi, celiņu bruģēšana, sporta 

laukumu segumi u.c.) 

- Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums. EUR 

2200 tika plānots no PII 

Pienenīte maksas budžeta. 

2020. gadā PII Pienenīte plāno 

apjomīgākus labiekārtošanas 

darbus, tāpēc 2019. gadā 

darbība netika veikta.

0 € Papildināts ar informāciju par izglītības 

iestādēm.*Attiecas uz vairākām iestādēm. 

Vairākas izglītības iestādes ir saņēmušas 

Tehniskās apsekošanas atzinumus par tehniski 

neatbilstošu stāvokli bērnu laukumos. Ir saņemtas 

arī vecāku sūdzības un iebildumi, ka 

esošāinfrastruktūra var apdraudēt bērnu veselību 

un drošību.

Izglītības iestāžu atšifrējums - p.i.i. Delfīns, 

Dzintariņš, Kristīgais, Liepiņa, Ķipars, Liesmiņa,  

Pūcīte, Rūķītis, Sauleszaķis, Saulīte, Stārķis, 

Zīļuks. 

Kontrolcipars 2 200 EUR (maksas 

pakalpojumi)PII "Pienenīte"

Pielikums Nr.7

Pr_29 - 15. panta 4.) 

daļa

2 izglītības iestādes 1 izglītības iestāde PII "Pasaciņa" Darbība tika veikta pēc budžeta 

grozījumiem, no pamatbudžeta 

pārvirzot līdzekļus, citās 

izglītības iestādēs darbība 

netika veikta, jo netika piešķirts 

finansējums

901 izglītojamie 119 izglītojamie 1 iestādes audzēkņu skaits 2 687 € *p.i.i. Gailītis, Pasaciņa 

Vairākas izglītības iestādes ir saņēmušas 

Tehniskās apsekošanas atzinumus par tehniski 

neatbilstošu stāvokli bērnu laukumos. Ir saņemtas 

arī vecāku sūdzības un iebildumi, ka 

esošāinfrastruktūra var apdraudēt bērnu veselību 

un drošību.

Izglītības iestāžu sarakstu prioritārā secībā skatīt 

Pielikumā Nr.3

Pr_29  - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.2.(1.) Īstenot aktuālo prasmju 

apgūšanu un pielietošanu 

(digitālo, radošo, 

inženierzinātnisko u.tml.) 

Liepājas vispārizglītojošos 

izglītības iestāžu skolēniem

Organizetas izglītojoši 

praktiskās nodarbības, 

tematiskās dienas, 

pulciņi, tematiskie 

pasākumi

Noorganizēti pasākumi 8 pasākumu veidi - IT un STEM izglītojoši praktiskās 

nodarbības, meistarklases dabaszinātnēs un 

inženierzinātnēs, Eiropas zinātnieku nakts, Eiropas 

programmēšanas nedēļas, Fizikas nedēļas, Tematiskās 

dienas vasaras skoēnu brīvlaikā, pulciņi "Vide", "STEM 

skola", "Robotika"

Vispārizglītjošo skolu audzēkņi

- - 2314 dalībnieki un apmeklētāji - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.2.(10.) Popularizēt brīvprātīgā darba 

ieguvumus - pieredzes iegūšanā 

un savu spēju apzināšanā, 

stimulējot jauniešus to izmantot

Organizētas tikšanās 

jauniešiem ar brīvpratīgā 

darba veicējiem. 

Koordinēta jauniešu 

iesaiste brīvprātīgajā 

darbā.

Noorganizētas tikšanās 4 tikšanās - - Informēti 30 Jauniešu mājas apmeklētāji - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu 

spēju attīstībā pilsētas mērogā

Mācību līdzekļu iegāde

(interešu izglītība)

1 izglītības iestāde - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

50 izglītojamie - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

0 € Precizēts izglītības iestāžu saraksts - BJC

(aprīkojums ģimenes svētu nodrošināšanai)

Pr_33 - 15. panta 4.) 

daļa

Nepieciešamā inventāra 

un pamatlīdzekļu iegāde

(interešu izglītība)

2 interešu izglītības iestādes 2 interešu izglītības iestādes - 3262 izglītojamie 3262 izglītojamie - 11 072 € Interešu izglītības iestādes:

BJC 2000EUR divi jauni instrumenti, digitālas 

klavieres, taustiņinstruments.

2.mūzikas skola 1400 EUR trīs jauni akordeoni 

(valsts dotācijas)

Grozījumi 13.06.2019. - 2.mūzikas skolai 

akordeona iegādei 2705 EUR (maksas 

pakalpojumi)

No pieprasītā ir svītrots ZIIC, kurš pārcelts uz 

uzturēšanas budžetu (marta grozījumi).

Pr_27 - 15. panta 4.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

IZGLĪTĪBAS 

pārvalde

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu 

spēju attīstībā pilsētas mērogā

Skolēnu zināšanu, 

prasmju un talantu 

attīstības veicināšana

15 izglītības iestādes 15 vispārizglītojošās skolas (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 3. 

pamatskola, 5.vidusskola, 6.vidusskola, 7.vidusskola, 

8.vidusskola (8. vidusskola, Vakara (maiņu) vidusskola), 

10.vidusskola, Centra sāk.sk., Ezerkrasta 

sāk.sk.,15.vidusskola, Liedaga vidusskola (A. Puškina 2. 

vidusskola un Liepājas 12. vidusskola), internātpamatskola 

(likvidēta  01.08.2019.g.), Līvupes pamatskola-attīstības 

centrs).

- 7828 izglītojamo 7828 izglītojamo - 1 342 984 € Lielākā daļa skolēnu aktivitātes tiek segtas no 

ESF projektiem.

LIP koordinē šādus ESF projektus:

8.3.1.1. “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās 

izglītības satura aprobācija un ieviešana”

8.3.2.1. “Atbalsts nacionāla un starptautiska 

mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu 

attīstībai”

8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”

8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus”

8.3.5 “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”

8.4.1. “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”

Junior Achievements pasākumi - 15 izglītības 

iestādes 5100 EUR.(PB)+900 EUR 5.vsk (MP)

Prezentmateriāli skolēniem par sasniegumiem 

mācībās 3000 EUR.

Darbs ar talantīgiem bērniem 15 413 EUR, ZPD 

3196 EUR, sporta pasākumi izglītojamiem 14706 

EUR. Latvijas skolas soma 

Grozījumi 13.06.2019. - līdzekļu atlikums 3 370 

EUR no talantīgo bērnu apbalvošanas novirzīti uz 

pedagogu profesionālo pilnveidi (kursi, semināri), 

67 392 EUR projekta "Latvijas skolas soma" 

īstenošanai no 01.09.2019. - 31.12.2019,153 786 

EUR, t.sk. 166 EUR (maksas pakalpojumi) 

Liepājas Raiņa 6.vidusskola (transporta izdevumi 

projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros) 

Pr_276 - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.2.(4.) Veicināt bilingvālu mācību 

procesu kādā no Liepājas 

izglītības iestādēm un piesaistīt 

speciālistus, studentus no 

ārvalstīm

Organizētas bilingvālās 

apmācības sākumskolas 

posmā

Noorganizētas apmācības 1 izglītības iestāde - J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. 

vidusskola

- - Iesaistīti 30 izglītojamie - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.2.(5.) Turpināt īstenot jauniešu ar 

speciālām vajadzībām 

integrāciju vispārizglītojošās 

izglītības iestādēs un meklēt 

piemērotāko pieeju citu sociālā 

riska grupu jauniešu iekļaušanai

Veicināta iekļaujošās 

izlgītības attīstība 

vispārizglītojošās skolās

Iekļaujošās izlgītības apmācības skolās 15 izglītības iestādes - visas Liepājas vispārizglītojošās 

skolas

- - Iesaistīti 211 izglītojamie - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.2.(7.) Ieviest karjeras konsultantus 

vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs un stimulēt skolēnus 

iepazīties ar dažādām 

profesijām un plānot savu 

karjeru

Karjeras konsultanti ir 

pieejami visās 

vispārizglītojošās skolās

Skolas kurās pieejami karjeras 

konsultanti

15 izglītības iestādes - visas Liepājas vispārizglītojošās 

skolas

- - Iesaistīti 5000 izglītojamie - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.2.(8.) Veicināt izglītojamo 

iesaistīšanos mācību 

uzņēmumu veidošanā un 

biznesa iemaņu iegūšanā

Organizēti  mācību 

uzņēmumu tirgi Liepājā

Noorganizēti 2 pasākumi 2 pasākumi - - Iesaistīti 150 dalībnieki - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.2.(9.) Veicināt Liepājas skolēnu 

iepazīstināšanu ar Liepājas 

uzņēmumiem un ekonomikas 

procesiem pilsētā (ekskursijas 

uz uzņēmumiem; 

iepazīstināšana ar Liepājas 

ekonomiku mācību stundās)

Organizētas ekskursijas 

uz uzņēmumiem, 

tikšanās skolās ar 

uzņēmumu pārstāvjiem

Ekskursijas uz uzņēmumiem 15 izglītības iestādes - visas Liepājas vispārizglītojošās 

skolas

- - Iesaistīti 5000 izglītojamie - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.3.(1.) Sakārtot un reorganizēt 

vispārizglītojošo skolu tīklu, 

veicinot konkurētspējīgu skolu 

darbību

Eksperta piesaistei skolu 

izvērtēšanai

1 eksperts 1 eksperts - Izglītības kvalitātes diagnostika 7 

izglītības iestādēs

Izglītības kvalitātes diagnostika 7 

izglītības iestādēs

Darbība turpinās 19 995 € 2017.gada 11.decembra Rīkojums "Par darba 

grupas izveidi skolu tīkla pilnveidošanai".

3.pamatskola, 5.vidusskola, 6.vidusskola, 

7.vidusskola, 8.vidusskola, 10.vidusskola, 

15.vidusskola.

Pr_23 - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku eksakto 

zināšanu jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

IKT tehnoloģiju 

atjaunošana un iegāde, 

tai skaitā programmatūra 

un programmas

28  iestādēs tiks atjaunota datortehnika, 

kopētāji, printeri, planšetes

20 PII

15 iestādes:  (3.pamatskola, 5.vidusskola, 7.vidusskola, PII - 

Pienenīte, Liepiņa, Saulīte, Rūķītis, Pasaciņa, Dzintariņš, 

Mazulītis, Gulbitīs,  Sprīdītis, Delfīns; ZIIC, IT nodaļa)

Pārējām iestādēm darbība 

netika veikta, jo netika piešķirts 

finansējums.

~2000 izglītojamie un pedagogi ~ 1000 izglītojamie un pedagogi Visās plānotajās iestādēs netika 

iegādāts aprīkojums

78 855 € Papildināts ar informāciju par izglītības 

iestādēm.*Attiecas uz vairākām iestādēm.

2500 eiro ir plānots iestāžu kontrolciparos un 

uzturēšanas izdevumos.

Jaunā kompetenču pieejā balstītā izglītības 

satura ieviešana paredz mācību procesā 

izamantot jaunās tehnoloģijas, tai skaitā 

pedagogiem. Īpaši tas attiecas uz p.i.i., kur IKT 

nav iepriekš plaši izmantots. P.i.i.nepieciešamība 

ir portatīvais dators.

Izglītības iestāžu atšifrējums - p.i.i. Delfīns, 

Dzintariņš, Gulbītis, Kāpēcītis, Kriksītis, Liepiņa, 

Liesmiņa, Margrietiņa, Pienenīte, Rūķītis, 

Sauleszaķis, Saulīte, Zīļuks, Sprīdītis, Mazulītis. 

Skolas - 3.pamatskola, 12.vsk., 8.vsk., 2.vsk, 

Centra sākumskola, Ezerkrasts, 6.vsk., 5.vsk., 

7.vsk., 15.vsk., BJC, LIP.

Papildu informācija:

PII rindu mazinošas sistēmas izveide 9700 EUR.

745 EUR ziedojumi

Grozījumi 21.03.2019. - 25 055 EUR IKT 

tehnoloģiju atjaunošanai izglītības iestādēs no 

siltuma ekonomijas līdzekļiem un 2018.gada 

maksas pakalpojumu atlikumiem.

Grozījumi 13.06.2019. - 24 058 EUR 

nepieciešamais nodrošinājums zinātnes un 

izglītības inovāciju centra darbībai STEM un IT 

tehnoloģiju apguves nodrošināšanai 2019./2020. 

mācību gadam.

Pr_31  - 15. panta 4.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

IZGLĪTĪBAS 

pārvalde

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku eksakto 

zināšanu jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Mācību aprīkojuma, tai 

skaitā mēbeļu 

nodrošināšana PII 

9 p.i.i. 1 pirmsskolas izglītības iestāde PII "Krisksītis" Atbilstoši piešķirtajam 

finansējumam

1400 izglītojamie 40 izglītojamie Atbilstoši darbības rezultātiem 12 405 € *Attiecas uz vairākām iestādēm.Papildināts ar 

informāciju par izglītības iestādēm.

Attiecībā uz p.i.i. mēbelēm normatīvi un vadlīnijas 

nosaka bērnu gultu atbilstību prasībām, lai 

neapdraudētu to veselību un drošību. Liepājas 

p.i.i. joprojam ir daudz 2 stāvu gultas, un ir 

saņemti Veselības inspekcijas kontroles atzinumi 

par MK noteikumu prasību neievērošanu.

Izglītības iestāžu atšifrējums - p.i.i.Gailītis, 

Kāpēcītis, Liesmiņa, Margrietiņa, Pūcīte, Rūķītis, 

Sauleszaķis, Stārķis, Mazulītis

Grozījumi 13.06.2019. - SPII "Kriksītis" bērnu 

mēbeļu iegādei

Pr_31  - 15. panta 4.) 

daļa

Mācību līdzekļu iegāde, 

tai skaitā digitālie un 

tehnoloģiskie

13 izglītības iestādes 3 izglītības iestādes (Liedaga vidusskola,10.vidusskola, 

15.vidusskola)

Atbilstoši piešķirtajam 

finansējumam

5570 izglītojamie 2314 izglītojamie Atbilstoši darbības rezultātiem 5 020 € Attiecas uz vairākām izglītības iestādēm

Precizēts izglītības iestāžu saraksts - 10.vsk., 

Centra sākumskola, 5.vsk, 15.vsk., 2.vsk. , 

2.vidusskola 400 EUR un 15.vidusskola 1600 

EUR mācību līdzekļi - roboti un konstruktori, 4600 

EUR 

Grozījumi 13.06.2019. -  1 580 EUR novirzīti - 

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola 1 180 EUR 

arhīva pakalpojumu apmaksai, sakarā ar iestādes 

likvidēšanu, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 400 

EUR - apsaimniekošanas izdevumiem - 

konteineru noma skolas pagrabtelpu tīrīšanai, lai 

izpildītu VUGD prasībai

Pr_282 - 15. panta 4.) 

daļa

Nepieciešamā inventāra 

un pamatlīdzekļu iegāde

(skolas)

5 izglītības iestādes Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 5.vidusskola, 6.vidusskoa, 

15.vidusskola, Liedaga vidusskola

- 3759 izglītojamie 3759 izglītojamie - 95 404 € Grozījumi 21.03.2019. - 87 798 EUR - 6. vsk. 

grīdas mazgājamā mašīna, lapu pūtējs, 

slaucīšanas iekārta, 15.vsk - EUR 1000 laivas 

motors, bungu komplekts,  2.vsk - EUR 42 000 

garderobes skapīšu iegādei , 6.vsk - EUR 5562 

durvju uzstādīšanai,  5.vsk. - EUR 6700 4 

turniketu iegādei u.c. skolām no siltuma 

ekonomijas līdzekļiem un 2018.gada maksas 

pakalpojumu atlikumiem

Grozījumi 13.06.2019. - O.Kalpaka Liepājas 

15.vidusskolai papildu 6000 EUR laivas motora 

iegādei, DALP 5.vidusskolai 300 EUR skapju 

iegādei mācību klasēs

Pr_282  - 15. panta 4.) 

daļa

Projekts "Liepājas 

izglītības iestāžu mācību 

vides uzlabošana" (SAM 

8.1.2.)

4 izglītības iestādes - Projekta īstenošana tiks 

uzsākta 2020. gadā, jo projekts 

tika sagatavots un iesniegts uz 

konkursā finansējuma piesaistei 

2019.gada decembrī.

2291 izglītojamie - Projekta īstenošana tiks uzsākta 

2020. gadā, jo projekts tika 

sagatavots un iesniegts uz 

konkursā finansējuma piesaistei 

2019.gada decembrī.

0 € Minētā darbība ietver ERAF projektu - 3.psk., 

7.vsk., 15.vsk un 8.vsk.

Norit darbs pie tehnisko projektu izstrādes.

Pr_28 Projekta ideja ir 

saskaņota 

VARAM 

Reģionālās 

attīstības 

koordinācijas 

padomes sēdē.

15. panta 4.) 

daļa

Uzlabota mācību vide 

Liepājas 

vispārizglītojošās mācību 

iestādēs

5 izglītības iestādes  uzlabota mācību 

vide

5 izglītības iestādes - A.Puškina 2. vidusskola, Draudzīgā 

aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Liepājas Raiņa 6. 

vidusskola, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, 

Liepājas 12. vidusskola

- - 3612 izglītojamie - ERAF, 

pašvaldības 

finansējums

- - Domes lēm. Nr. 

182, 

18.05.2017.

15. panta 4.) 

daļa

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Drošības sistēmu izveide 

un uzturēšana (video 

novērošana, drošības 

kodi, turniketi)

(skolas)

5 izglītības iestādes - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

3532 izglītojamie - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

0 € Papildināts ar informāciju par izglītības iestādēm - 

10.vsk., 3.psk., 2.vsk., 5.vsk, 7.vsk 8994 EUR

Pr_30  - 15. panta 4.) 

daļa

Elektroinstalācijas 

atjaunošana

3 izglītības iestādes - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

741 izglītojamie - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

0 € *Attiecas uz vairākām izglītības iestādēm.

Elektroinstalāciju pilnīga nolietošanās, kas 

apdraud bērnu un darbinieku drošību un veselību. 

Izglītības likums 55.pants 8.punkts nosaka, ka 

izglītojamajam ir tiesības uz dzīvībai un veselībai 

drošiem apstākļiem izglītības iestādē. Daudzas 

p.i.i. ir saņēmušas priekšrakstus no VUGD par 

nepieciešamo pasākumu obligātu nodrošināšanu.

Ir veiktas tehniskas apsekošanas. Ir izstrādāts 

tehniskais projekts p.i.i. Delfīns. 

Nekad nav plānota kā attīstība, jo LIP uzskata, ka 

minētā darbība ir uzturēšanas izmaksas!

Izglītības iestāžu sarakstu prioritārā secībā un 

izmaksu atšifrējumus skatīt Pielikumā Nr.4

Pr_253  - 15. panta 4.) 

daļa

Elektroinstalācijas 

atjaunošana

5 izglītības iestādes - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

1004 izglītojamie - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

0 € *Attiecas uz vairākām izglītības iestādēm.

Elektroinstalāciju pilnīga nolietošanās, kas 

apdraud bērnu un darbinieku drošību un veselību. 

Izglītības likums 55.pants 8.punkts nosaka, ka 

izglītojamajam ir tiesības uz dzīvībai un veselībai 

drošiem apstākļiem izglītības iestādē. Daudzas 

p.i.i. ir saņēmušas priekšrakstus no VUGD par 

nepieciešamo pasākumu obligātu nodrošināšanu.

 Nekad nav plānota kā attīstība, jo LIP uzskata, 

ka minētā darbība ir uzturēšanas izmaksas!

Izglītības iestāžu sarakstu prioritārā secībā un 

izmaksu atšifrējumus skatīt Pielikumā Nr.6.

Pr_253 - 15. panta 4.) 

daļa

Infrastruktūras 

atjaunošana un 

būvniecība

3 izglītības iestādes - Darbība netika veikta, jo netika 

saņemts finansējums

441 izglītojamie - Darbība netika veikta, jo netika 

saņemts finansējums

0 € Fasāžu atjaunošana Ezerkrasta sākumskolai un 

pamatu sanācija un telpu remonts pagrabstāvam 

Vakarskolai, 2.,3.kārta, Liep.pilsētas 2.Mūzikas 

skola

Izglītības iestādes - Ezerkrasta sākumskola, 

Vakarskola, Liepājas pilsētas 2.Mūzikas skola.

Pr_17  - 15. panta 4.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

IZGLĪTĪBAS 

pārvalde

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Mācību vides 

atjaunošana un 

modernizēšana (izglītības 

iestādes telpu, mācību 

klašu, gaiteņu, WC u.c. 

kosmētiska atjaunošana, 

pārbūve)

5 izglītības iestādes - Pasākums likvidēts un iekļauts 

citā pasākumā

1612 izglītojamie - Pasākums likvidēts un iekļauts 

citā pasākumā

0 € *Attiecas uz vairākām iestādēm.

Daudzas izglītības iestādes iekštelpas, sanitārie 

mezgli ir fiziski novecojuši, un būtiski novērst 

esošo situāciju, lai izvairītos no iestādes 

slēgšanas.

Atbilstoši jaunajam izglītības saturam, 

nepieciešams nodrošināt atbilstošas mācību 

telpas ar ergonomisku aprīkojumu.

Informāciju skatīt Pielikumā 2.1.

Pr_30 - 15. panta 4.) 

daļa

Mācību vides 

atjaunošana un 

modernizēšana PII 

(izglītības iestādes telpu, 

mācību klašu, gaiteņu, 

WC u.c. kosmētiska 

atjaunošana, pārbūve)

14 izglītības iestādes 1 iestāde PII Saulīte PII Saulītei vides uzlabojumi 

veikti ar grozījumiem no maksas 

pakalpojumiem. Pārējām 

iestādēm darbība netika veikta, 

jo netika piešķirts finansējums.

3170 izglītojamie 347 izglītojamie PII Saulīte audzēkņu skaits 

2019. gadā

5 588 € P.i.i.iestāžu sarakstu skatīt Pielikumā Nr.1. un 

Pielikumā Nr.1.1., vajadzības sarindotas prioritārā 

secībā.

Grozījumi 13.06.2019. - PII "Saulīte" 900 EUR A 

korpusa koridora remontam.

Pr_29 - 15. panta 4.) 

daļa

Mācību vides 

atjaunošana un 

modernizēšana 

vispārizglītojošās skolās 

(izglītības iestādes telpu, 

mācību klašu, gaiteņu, 

WC u.c. kosmētiska 

atjaunošana, pārbūve)

11 izglītības iestādes 4 izglītības iestādes Valsts budžeta dotācija Līvupes 

pamatskolai-attīstības centram, 

grozījumi no pamatbudžeta 6. 

vsk., 7. vsk. un 8. vsk.

Pārējām iestādēm darbība 

netika veikta, jo netika piešķirts 

finansējums.

7404 izglītojamie 2419 izglītojamie Izglītojamo skaits 4 iestādēs, 

kurrās tika veiktas darbības 

attīstības budžeta ietvaros

107 627 € Izglītības iestādes ar prioritāriem darbiem skatīt 

Pielikumā Nr.2 un Pielikumā nr.2.1.

Grozījumi 21.03.2019. - 6.vsk 5562 EUR, 

7.vsk.1932, 8.vsk 1500 EUR, 92 091 EUR Valsts 

finansējums Līvupes psk. Līvupes pamatskola - 

attīstības centrs ir Valsts finansēta izglītības 

iestāde. Pamats ir likums par Valsts budžetu, tai 

skaitā MK noteikumi Nr.447

Grozījumi 13.06.2019. - Liepājas 8.vidusskola - 

līdzekļi novirzīti uz EKK 2249 - ugunsdrošības 

signalizācijas ierīkošanai, 4 000 EUR Liepājas 

Līvupes pamatskolas - attīstības centrs, mācību 

klašu un koridora remontam skolas ēkā Uliha ielā 

56

Pr_30 - 15. panta 4.) 

daļa

Projekts "“Liepājas 

vispārizglītojošo skolu 

modernizācija”” (SAM 

8.1.2.)

5 izglītības iestādes 5 izglītības iestādes - 3612 izglītojamie 3612 izglītojamie - 1 138 081 € Minētā darbība ietver ERAF projektu 

- 2.vsk., 5.vsk., 6.vsk., 10.vsk un 12.vsk

Projekts uzsākts jau 2018.gadā. 

Projekta kopējais finansējums 6 527 030,20 eiro. 

No tiem ERAF - 5382000, 

Pašvaldības fin. - 712323,52. 

Valsts budžeta dotācija - 237441,18

ŠOBRĪD PROJEKTS TIEK ĪSTENOTS PAR 

PAŠVALDĪBAS AIZŅEMTIEM 

KREDĪTLĪDZEKĻIEM. NOSLĒDZOT LĪGUMU 

AR CFLA, TIKA SAŅEMTS AVANSS -

5057497,06. PLĀNOTS 2018.G.BEIGAS 

2019.GADA SĀKUMS.

Pr_21 Domes lēm. 

Nr.182, 

18.05.2017

15. panta 4.) 

daļa

Tehnisko projektu 

izstrāde

8 izglītības iestādes - Pasākuma numurs likvidēts, 

līdzekļi ieplānoti  P:219102606 

2750 izglītojamie - Pasākuma numurs likvidēts, 

līdzekļi ieplānoti  P:219102606 

0 € *Attiecas uz vairākām iestādēm.

Tehnisko projektu izstrāde - , Centra ssk.piebūve, 

8.vsk., 15.vsk., p.i.i. Pasaciņa, Stārķis, Rūķītis, 

Sprīdītis, Kāpēcītis

10 000 Valsts finansējums Līvupes psk.

Līvupes pamatskola - attīstības centrs ir Valsts 

finansēta izglītības iestāde. Pamats ir likums par 

Valsts budžetu, tai skaitā MK noteikumi Nr.447

Pr_280 - 15. panta 4.) 

daļa

VUGD pasākumi 

(signalizācijas, 

izgaismotās evakuācijas 

zīmes, ventilācijas 

sistēmas)

24 izglītības iestādes 12 izglītības iestādes (PII Kriksītis, Pūcīte, Kāpēcītis, Liepiņa, 

Liesmiņa, Pasaciņa, Zīļuks, Sauleszaķis; skolas - 

Ezekr.sāk.sk.,3 pamatskola, 5.vidusskola, 10.vidusskola)

Pārējām iestādēm darbība 

netika veikta, jo netika piešķirts 

finansējums.

6312 izglītojamie 3000 izglītojamie Rezultatīvie rādītāji atbilstoši 

darbības rezultātiem

29 144 € *Attiecas uz vairākām iestādēm. VUGD 

priekšraksti!

MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības 

noteikumi"prasību obligāta nodrošināšana.

Nekad nav plānota kā attīstība, jo LIP uzskata, ka 

minētā darbība ir uzturēšanas izmaksas!

Prioritāro izglītības iestāžu sarakstu prioritārā 

secībā un izmaksu atšifrējumus skatīt Pielikumā 

Nr.5

Pr_30  - 15. panta 4.) 

daļa

VUGD pasākumi 

(signalizācijas, 

izgaismotās evakuācijas 

zīmes, ventilācijas 

sistēmas)

(skolas)

7 izglītības iestādes

(vienai iestādei vairākas ēkas)

- Darbība netika veikta, jo netika 

saņemts finansējums

4238 izglītojamie - Darbība netika veikta, jo netika 

saņemts finansējums

0 € Iestāžu sarakstu skatīt Pielikumā Nr.9. Pr_30 - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.4.(2.) Nodrošināt Liepājas izglītības 

iestādēm sporta aktivitātēm 

nepieciešamo infrastruktūru un 

inventāru (sporta zāles, sporta 

inventāru, sporta laukumus)

Izglītības iestāžu teritoriju 

labiekārtošana, tai skaitā 

žogi

(skolas)

5 izglītības iestādes 1 izglītbības iestāde Darbība tika veikta, jo tika 

piešķirts valsts finansējums 

Līvupes pamatskolai-attīstības 

centram, pārējās iestādēs 

darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

6 izglītības iestādēs labiekārtota 

teritorija (rotaļlaukumu segumi, 

rotaļlaukumu konstrukcijas, jauni 

žogi, celiņu bruģēšana, sporta 

laukumu segumi u.c.) 

Labiekārtota 1 izglītības iestāde Atbilstoši piešķirtajam 

finansējumam

7 962 € Papildināts ar informāciju par izglītības 

iestādēm.*Attiecas uz vairākām iestādēm. 

Izglītības iestāžu atšifrējums -  10.vsk., 

Vakarskola, 2.vsk, Ezerkrasts, 6.vsk. Līvupes psk.

40000 Valsts finansējums Līvupes psk.Līvupes 

pamatskola - attīstības centrs ir Valsts finansēta 

izglītības iestāde. Pamats ir likums par Valsts 

budžetu, tai skaitā MK noteikumi Nr.447

Grozījumi 21.03.2019. Līvupes pamatskola-AC 

7000 EUR (valsts dotācijas)

Pr_29 - 15. panta 4.) 

daļa

Veselīga dzīvesveida 

nodrošināšana Liepājas 

bērniem (sporta 

infrastruktūras 

atjaunošana, inventārs, 

Sporto visa klase un 

NATO josla) 

(skolas)

6 izglītības iestādes - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

atjaunots 1 sporta laukums

atjaunots sporta inventārs

Sporto visa klase 5. un 2.vsk.

izveidota NATO josla

- Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

0 € Izglītības iestādes:

7. vsk un Ezerkrasta ssk.

15.vsk. - NATO josla

12.vsk. - Sporta inventārs

5.vsk un 2.vsk.- Sporto visa klase

-  - 15. panta 6.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

IZGLĪTĪBAS 

pārvalde

1.1.5.(1.) Rūpēties par pedagogu 

profesijas prestiža 

paaugstināšanu un veicināt 

motivētu, profesionālu 

pedagogu piesaisti izglītības 

iestādēs

Papildu darba vietu 

izveide

9 iestādes - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

11,25 likmes - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

0 € Izglītības iestāžu saraksts:

Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola (2,25 likmes)

Liepājas Raiņa 6.vidusskola (1,5 likmes)

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola (1 likme)

p.i.i. Gailītis (0,5 likmes)

p.i.i.Kriksītis (2,5 likmes)

p.i.i. Pasaciņa (1 likme)

p.i.i. Sauleszaķis (1 likme)

p.i.i. Pienenīte (1 likme)

p.i.i. Margrietiņa (0,5 likmes)

Pielikums Nr.6.

Pr_277  - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Pedagogu profesionālā 

pilnveide (konferences)

36 iestādes

2 konferences 

36 iestādes

2 konferences

- 200 pedagogi 250 pedagogi Lielāka pedagogu interese par 

sākotnēji plānoto (jaunā mācību 

satura ieviešanas ietvaros)

4 991 € izglītības konference 7569 EUR - "Iespēju tilts" un 

"Karjeras attīstības atbalsts izglītības iestādē"

Pr_23 - 15. panta 21.) 

daļa

Pedagogu profesionālā 

pilnveide (kursi, semināri, 

apmācības) un 

motivācija, tai skaitā 

tehnisko darbinieku 

apmācību nodrošināšana

(tai skaitā projekti)

36 iestādes 36 iestādes - 500 pedagogi un citi apmācāmie 600 pedagogi un citi apmācāmie Iespējas nodrošināt apmācības 

vairāk pedagogiem, kā 

sākotnēji plānots

142 791 € Darbība ietver Erasmus+ projektu Projektam Nr. 

2018-1-LV01-KA101-046922 piešķirts 

finansējums 80% - 5636 eiro apmērā.

Izglītības iestāžu saraksts: Ģimnāzija, 2.vsk. 

(Liedaga vidusskola), 3.psk., 5.vsk., 6.vsk., 7.vsk., 

8.vsk., 10.vsk., 12.vsk.(Liedaga vidusskola), 

15.vsk., Centra ssk., Ezerkrasta ssk., Līvupes 

pamatskola-AC

Izglītības kursi un semnāri pieejami visu izglītības 

iestāžu pedagogiem.

Grozījumi 13.06.2019. - 130 241 EUR izglītības 

darbinieku apmācībai, t.sk. "Iespējamā misija", 

"Vasaras skola", "Matemātika 200" un citi 

izglītības kvalitātes kompetences līmeņa 

paaugstināšanas kursi un semināri.

Pr_23 - 15. panta 21.) 

daļa

Pedagogu profesionālā 

pilnveide metodiskajā 

darbā

36 iestādes 36 iestādes - 300 pedagogi 300 pedagogi - 8 486 € metodiskais darbs izglītības iestādēs Pr_23 - 15. panta 21.) 

daļa

1.1.5.(3.) Veicināt atbalsta personāla 

darbību un speciālistu 

savstarpējo sadarbību 

(psihologs, sociālais pedagogs, 

u.c.) pirmskolas un 

vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs, pilnveidojot iekļaujošu 

izglītību

Papildu darba vietu 

izveide LIP

1 iestāde - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

2, 5 likmes (lietvedis 1 amatu 

vienība, algas grāmatvedis 1amatu 

vienība, speciālists pirmskolas 

izglītības jautājumos (aukļu dienests) 

0,5 amatu vienība)

- Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

0 € Lai kvalitatīvi nodrošinātu LIP funkciju veikšanu, 

tai skaitā jaunu funkciju veikšanu, ir nepieciešams 

papildu amatu vienību izveide.

2, 5 likmes (lietvedis 1 amatu vienība, algas 

grāmatvedis 1amatu vienība, speciālists 

pirmskolas izglītības jautājumos (aukļu dienests 

0,5 amatu vienība)

- - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.6.(10.) Veikt Liepājas augstāko un 

profesionālo mācību iestāžu 

absolventu monitoringu par 

tālākās karjeras gaitām

Tiek veikts monitorings 

pamatskolas un 

vidusskolas absolventu 

tālākajām izglītības 

gaitām

Monitorings 12 izglītības iestādēs 12 izglītības iestādes - visas Liepājas vispārizglītojošās 

skolas

- - Aptaujāti 1450 skolu absolventi - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.6.(8.) Popularizēt izglītības iespējas 

Liepājā un ieinteresēt Kurzemē 

dzīvojošos jauniešus iegūt 

izglītību Liepājā

Informatīvu materiālu 

sagatavošana par 

mācību iespējām 

pašvaldības izglītības 

iestādēs

Informatīvie materiāli 7 izglītības 

oestādēs

7 izglītības iestādes - Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Liegada 

vidusskola, DALP 5. vidusskola, Liepājas Raiņa 6. 

vidusskola, Liepājas 7. vidusskola, Liepājas 8. vidusskola, J. 

Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Oskara Kalpaka 

Liepājas pilsētas 15. vidusskola 

- - 1000 izglītojamie - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.8.(1.) Attīstīt kvalitatīvu mūžizglītības 

jeb pieaugušo izglītības 

piedāvājumu Liepājā atbilstoši 

pieprasījumam darba tirgū, tai 

skaitā veicot nepieciešamo 

izpēti

Nepieciešamā 

mūžizglītības 

piedāvājuma izpēte, 

iedzīvotāju koordinēšana 

un konsultēšana

1 mūžisglītības koordinātors 1 mūžizglītības koordinators - - 1 speciālists - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.8.(2.) Izvērtēt nepieciešamību izveidot 

mūžizglītības koordinācijas 

centru, kas veiktu koordinējošas 

funkcijas un pilnveidotu 

sadarbību starp izglītības 

iestādēm, apmācāmajiem un 

uzņēmējiem Liepājā

Izveidota mūžizglītības 

koordinātora vieta

Izmērāms darbības rezultāts tiks norādīts 

gada izpildē pēc faktiskās situācijas.

1 mūžizglītības koordinators - - 1 speciālists - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.1.8.(3.) Paplašināsim atbalsta 

pasākumus pārkvalifikācijas 

iegūšanai strādājošajiem, 

uzlabojot iedzīvotājiem 

nodarbinātības iespējas

Pedagogu un citu 

Liepājas iedzīvotāju kursi 

latviešu valodā

3 iestādes 3 iestādes - 60 Liepājas iedzivotāji 60 Liepājas iedzīvotāji - 1 648 € latviešu valodas kursi - Liepājas A.Puškina 

2.vidusskola (Liedaga vidusskola),3.pamatskola, 

7.vsk

Pr_23 - 15. panta 21.) 

daļa

1.3.1.(1.) Dažādot interešu izglītības 

pieejamību pirmsskolas vecuma 

bērniem un skolēniem, izvērtējot 

iespējas to nodrošināt izglītības 

iestādēs

Mācību vides 

atjaunošana un 

modernizēšana BJC 

1 iestāde - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

3107 izglītojamie - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

0 € Pielikums 2.2. - - 15. panta 4.) 

daļa

VUGD pasākumi 

(signalizācijas, 

izgaismotās evakuācijas 

zīmes, ventilācijas 

sistēmas)

(interešu izglītība)

3 izglītības iestādes

(vienai iestādei vairākas ēkas)

- Darbība netika veikta, jo netika 

saņemts finansējums

3071 izglītojamie - Darbība netika veikta, jo netika 

saņemts finansējums

0 € Iestāžu sarakstu skatīt Pielikumā Nr.10  Pr_30 - 15. panta 4.) 

daļa

1.3.1.(2.) Veicināt interesi eksakto 

zināšanu apguvē, izveidojot 

‘interaktīvu zinātnes centru’

Izveidots Zinātnes un 

izglītības inovāciju centrs

1 centrs 1 centrs - - 2314 dalībnieki un apmeklētāji - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- Pr_27 - 15. panta 4.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

IZGLĪTĪBAS 

pārvalde

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības 

pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās 

izglītības skolēniem  

Kultūrizglītības 

piedāvājuma 

nodrošināšana un 

attīstība

2 interešu izglītības iestādes 2 interešu izglītības ieastādes - 4000 izglītojamie 4000 izglītojamie - 47 284 € Darbība ietver visus BJC plānotos pasākumus 

gada griezumā, kas ir ikgadēji pilsētas un valsts 

mērogā. Tāpat darbība ietver tērpu un mūzikas 

instrumentu iegādi uz bērnu un jauniešu dziesmu 

svētkiem un transporta īri, lai nokļūtu uz 

festivāliem un konkursiem.

Dažas no aktivitātēm tiek finansētas no maksas 

pakalpojumiem.

Informāciju par pasākumiem, tērpiem un mūzikas 

instrumentiem skatīt Pielikumā Nr. 7

Bērnu deju svētki Liepājā (budžeta grozījumi 

13.06.2019.)

Grozījumi Nr.3. 

Pr_33  - 15. panta 5.) 

daļa

1.3.5.(3.) Ieinteresēt, iesaistīt bērnus un 

jauniešus Liepājas norisēs, 

veidojot piederības sajūtu 

pilsētai

LIP organizētais Bērnu 

un jauniešu nometņu 

projektu konkurss

22 nometnes 17 nometnes Piešķirot finansējumu konkursa 

kārtībā, atsevišķi nometņu 

organizatori atteicās no 

nometņu rīkošanas, jo 

piešķirtais finansējuma apjoms 

bija nepietiekošs

~2000 izglītojamie 1320 izglītojamie Radītāja izpilde sasaistīta ar 

darbības rezultātiem, mazāks 

organizēto nometņu skaits 

attiecīgi veido mazāku 

dalīdnieku skaitu

29 823 € Liepājas pilsētas domes 2018.gada 17.maija 

nolikums Nr.30 "Liepājas pilsētas bērnu un 

jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums"

- Nolikums Nr.30 15. panta 4.) 

daļa

1.3.5.(5.) Sniegt efektīvu atbalstu 

iedzīvotājiem, kuri atgriežas un 

iekļaujas pilsētas dzīvē, īpaši 

skolēniem izglītības iestādēs  

Organizēts atbalsts 

izglītojamiem, kuri 

atgriežas dzīvot Liepājā

Noorganizēti papildus mācību priekšmeti Organizēti papildus mācību priekšmeti Latviešu valodā un 

Latvijas vēsturē

- - Nodrošina visas vispārizglītojošās skolas 

pēc nepieciešamības

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

ERASMUS un citu ārējo 

finanšu instrumentu 

līdzfinansējuma fonda 

izveide

6 izglītības iestādes 6 izglītības iestāde - 1000 izglītojamie

50 pedagogi

1000 izglītojamie

50 pedagogi

- 324 746 € šī darbība būtu aktuāla arī citām iestādēm, kas 

piedalās ERASMUS projektos un nevar 

nodrošināt līdzfinansējuma daļu, kas tiek 

atmaksāta pēc projekta pabeigšanas.

Izglītības iestāžu saraksts:

5.vsk., 6.vsk., ĢIMNĀZIJA, 7.vsk., Centra ssk., 

Vakaru maiņu vsk.

Grozījumi 13.06.2019. - saņemti gala maksājumi 

no ES fonda par īstenotiem Erasmus+ projektiem

Pr_24  - 15. panta 4.) 

daļa

1.4.2.(3.) Veicināt jauniešu līdzdalību 

pārvaldībā, stiprinot saikni ar 

Liepājas Skolēnu domi un 

Liepājas Universitātes Studentu 

padomi

Organizēts "Jauniēsu 

forums" un '''Kafija ar 

politiķiem"

2 pasākumi 2 pasākumi - - 4 nodarbības

300 dalībnieki

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 4.) 

daļa

1.4.2.(6.) Veicināt pensionēto speciālistu 

un aktīvo iedzīvotāju brīvprātīgu 

iesaistīšanos sabiedriskajās 

aktivitātēs, popularizējot 

brīvprātīgā darba iniciatīvas

LIP organizētais 

Izglītības projektu 

konkurss

22 projekti - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

22 biedrības - Darbība netika veikta, jo netika 

piešķirts finansējums

0 € Liepājas pilsētas domes 2016.gada 31.marta 

lēmums Nr.80 " Izglītības projektu konkura 

nolikums

Izglītības projektu līdzekļi 14 450 EUR novirzīti 

izglītības darbinieku (izglītības iestāžu vadītāji) 

profesionālajai pilnveidei jaunā izglītības satura 

ieviešanai.

- Domes lēm. 

Nr.80 

15. panta 4.) 

daļa

KAPSĒTU pārvalde 2.1.6.(7.) Izstrādāt labiekārtojuma 

projektus pilsētas kapsētu 

teritorijām un īstenot kapsētu 

teritoriju inventarizāciju

Dienvidu kapsētas žoga 

projekta izstrāde, 

Klaipēdas iela 150, 

Liepāja

1 konkurss - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

1 kapsētas žoga projekta izstrāde - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 €  - Pr_42  - 15. panta 2.) 

daļa

Drenāžas kanalizācijas 

izbūve Garnizonu 

kapsētā, Ģenerālļa 

baloža ielā 37, Liepājā

1 drenāžas kanalizācijas sistēma - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

Grunts ūdens līmenis tiks 

samazināts 5728m2 platībā

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 €  - Pr_214  - 15. panta 2.) 

daļa

Garnizona kapsētas 

kapličas skiču metu 

konkursa izstrāde, 

Ģenerāļa Baloža iela 37, 

Liepāja

1 konkurss - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

1 kapličas metu konkursa izstrāde - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 €  - Pr_214  - 15. panta 2.) 

daļa

Kapsētu digitalizācijas 

turpināšanai Centrālajā 

un Vecajā kapsētā

2 kapsētas

Elektroniskās datu bāzes ievadīšana un 

topogrāfiskie uzmērījumi 

Digitalizēta Centrāla kapsēta un Vecā kapsēta  - Kapsētas digitalizācija nodrošina ap 

38000 apbedījumu vietu uzskaiti un 

datu bāzes saglabāšanu.

Kapsētas digitalizācija nodrošina ap 

38000 apbedījumu vietu uzskaiti un datu 

bāzes saglabāšanu.

 - 10 116 € Grozījumi Nr.1 2019. gada budžetā iestāde 

neplānoja veikt šos pasākumus, jo nebija 

finansējuma. 2018. gadu iestāde noslēdza ar 

neapgūtu finansējumu un varēja uz marta 

grozījumiem ieplānot veikt šos darbus.

Pr_35 - 15. panta 2.) 

daļa

Kvartālu ceļu 

labiekārtošana Dienvidu 

kapsēta. Klaipēdas iela 

150, Liepāja

Jauno apbedījuma kvartalu ceļu 

uzbēršana 2030 m2 

Jauno apbēdijuma kvartāla ceļu uzbēršanai izlietots 1823 m2 Izlietotais daudzumus atšķiras, 

jo pēc darbu pieņemšanas 

nodošanas akta parakstīšanas 

tika veikti precīzi uzmērijumi 

apjomiem.

2500 kapsētas apmeklētāji 2500 kapsētas apmeklētāji  - 14 980 €  - Pr_42  - 15. panta 2.) 

daļa

Līvas kapsētas biroja 

ēkas pārbūve

1 ēkas rekonstrukcija

Dzīvojamās ēkas pārbūve par biroja ēku

Veiktas 1 dzīvojamās ēkas pārbūve par biroja ēku  - Ēkas pārbūves rezūltātā tiks 

izveidota darba vieta 1 pārzinim un 2 

sētniekiem atpūtas telpa.

Ēkas pārbūves rezūltātā tika izveidota 

darba vieta 1 pārzinim un 2 sētniekiem 

atpūtas telpa.

 - 12 419 € Grozījumi Nr.1 Grozījumi bija nepieciešami starp 

iestades maksas pakalpojumu un pamata 

budžeta finansēšanas iespējām.

- - 15. panta 2.) 

daļa

Saimnieciskās teritorijas 

labiekārtošana Centrāla 

kapsēta. Klaipēdas iela 

83, Liepāja

Labiekārtota teritorija 50 m2 platībā Labiekārtota teritorija 112 m2 platībā Labiekārtota lielāka platība, jo 

pēc saņemtā cenu piedāvājuma 

varēja labiekārtot lielāku 

platību.

1 labiekārtota pašvaldības teritorija 1 labiekārtota pašvaldības teritorija  - 852 €  - -  - 15. panta 2.) 

daļa

Teritorijas labiekārtošana 

pie biroja ēkas Līvas 

kapsētā. Cenkones iela 

18/20, Liepāja

Labiekārtota teritorija 65 m2 platībā Labiekārtota teritorija 65 m2 platībā  - 1 labiekārtota pašvaldības teritorija 1 labiekārtota pašvaldības teritorija  - 3 357 €  - -  - 15. panta 2.) 

daļa

Ziemeļu kapsētas Oskara 

Kalpaka piemiņas vietas 

rekonstrukcija

1 piemiņas vieta Atjaunota piemiņas vieta - Darbība netika veikta, jo netika 

saņemti piedāvājumi veikt 

pieminekļa rekonstrukciju

Atjaunota piemiņas vieta 200 

apmeklētājiem.

- Darbība netika veikta, jo netika 

saņemti piedāvājumi veikt 

pieminekļa rekonstrukciju

0 € Grozījumi Nr.1 Iestāde maksas pakalpojumos 

veica izmaiņas paredzamajos darbos un plānotos 

darbus varēja iekļaut pamatbudžetā.

- - 15. panta 2.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

KAPSĒTU pārvalde 2.1.6.(7.) Izstrādāt labiekārtojuma 

projektus pilsētas kapsētu 

teritorijām un īstenot kapsētu 

teritoriju inventarizāciju

Žogs dēļu ar ķieģeļu 

stabiem Klaipēdas ielas 

posms.Līvas kapsēta, 

Cenkones iela 18/20, 

Liepāja

1 žogs 1 žogs  - Tiks atjaunots 45 metri žoga Tika atjaunots 45 metri žoga  - 13 160 € Nav nepieciešams atlikums konkrētajai pozīcijai -  - 15. panta 2.) 

daļa

KOMUNĀLĀ 

pārvalde

1.1.2.(11.) Paplašināt iespējas vasaras 

nodarbinātībai un dažādu 

prasmju attīstīšanai

Skolnieku nodarbināšana 

vasaras brīvlaika 

mēnešos.

45 nodarbināti skolnieki 39 nodarbināti skolnieki Nodarbināti 39 sākotnēji 

plānoto 45 skolēnu vietā, kas 

saistīts ar finansējuma pārdali 

piemaksām skolniekiem pie 

minimālās algas, kas ir kā 

bonuss, lai uzvarētu NVA 

izsludinātajā konkursā par 

skolēnu piesaisti.

Nodarbināti 45 skolēni. Nodarbināti 39 skolēni. Nodarbināti 39 sākotnēji 

plānoto 45 skolēnu vietā, kas 

saistīts ar finansējuma pārdali 

piemaksām skolniekiem pie 

minimālās algas, kas ir kā 

bonuss, lai uzvarētu NVA 

izsludinātajā konkursā par 

skolēnu piesaisti.

22 921 € Finansējums iekļauts Uzturēšanas budžetā EKK 

1150 un EKK 1210.

- - 15. panta 2.) 

daļa

1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras 

tūrisma, muzejpedagoģijas, kā 

arī kultūras un radošo industriju 

resursu attīstību

Siļķu ielas 7 ēkas 

pārbūves projektēšana 

un projekta ekspertīze

1) 1.gab izstrādāta ieceres 

dokumentācija (projekts);

2) 1.gab. veikta projekta dokumentācijas 

ekspertīze.

1) 1.gab izstrādāta ieceres dokumentācija (projekts);

2) 1.gab. veikta projekta dokumentācijas ekspertīze.

- Izstrādāta un izvērtēta 1 dokumentu 

vieniba, kvalitatīvai tālākai objekta 

virzībai.

Izstrādāta un izvērtēta 1 dokumentu 

vieniba, kvalitatīvai tālākai objekta 

virzībai.

- 11 147 € Pārejošais finansējums.

Aizkavējušies muzeja krātuves projektēšanas 

darbi. Papildus tika noslēgts līgums par projekta 

tehniskās ekspertīzes veikšanu.

- - (tukšs)

1.4.1.(10.) Veicināt mūsdienu prasībām 

atbilstošu pašvaldības īpašumu 

uzskaites informācijas sistēmu, 

efektīvai un uz attīstību vērstai 

Liepājas pilsētas pašvaldības 

īpašumu pārvaldībai

Vieglās pasažieru 

automašīnas iegāde LPPI 

"Komunālā pārvalde"  

darba vajadzībām.

1 gab. vieglās pasažieru automašīnas 

iegāde.

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

Aktuālas datu bāzes uzturēšana ĢIS 

sistēmā (pašvaldības pamatlīdzekļi).

 - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Sakarā ar to, ka pārvaldes autoparks ir nolietojies 

un prasa arvien lielākus finanu ieguldījumus 

remontā un uzturēšanā, nepieciešams iegādāties 

vienu jaunu vieglo pasažieru automašīnu. 

Automašīna nepieciešama pilsētas ielu un 

komunālo objektu apsekošanai un darbu 

vadīšanai, kā arī papildus funkciju veikšanai, visu 

pilsētas īpašumā esošo ielu un teritoriju 

aprīkojuma, pamatlīdzekļu  un inventāra 

uzskaitīšanai un datu ievadei ĢIS sistēmā, pēc 

precīzu to atrašanās vietu un koordinātu 

noteikšanas.

- - 15. panta 2.) 

daļa

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku 

dažādu kompetenču uzlabošanu 

(svešvalodu apmācība, e-

prasmes u.c.)

Darbinieku apmācības 47 gab. kursu/semināru apmeklējumi. 47 gab. kursu/semināru apmeklējumi. - Paaugstināta kvalifikācija 35 

darbiniekiem

Paaugstināta kvalifikācija 35 darbiniekiem - 3 267 € Finansējums iekļauts Uzturēšanas budžetā EKK 

2235 zem sadaļas: : projekta dimensijas koda 

2191007.

- - 15. panta 2.) 

daļa

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Datortehnikas iegāde 

iestādes darbības 

nodrošināšanai.

5 gab. planšetu iegāde;

11 gab monitoru iegāde.

11 gab. monitoru iegāde 5 gab.planšetes netika 

iegādātas, jo ir aizkavējusies 

ĢIS programmas izstrāde un 

ieviešana. Iespējams šāda 

nepieciešamība būs 2021.gadā.

16 darbiniekiem nodrošināti 

pilnvērtīgi darba apstākļi.

11 darbiniekiem nodrošināti pilnvērtīgi 

darba apstākļi.

5 gab.planšetes netika 

iegādātas, jo ir aizkavējusies 

ĢIS programmas izstrāde un 

ieviešana. Iespējams šāda 

nepieciešamība būs 2021.gadā.

1 151 € Finansējums iekļauts Uzturēšanas budžetā EKK 

2312 zem sadaļas: projekta dimensijas koda - 

2191005.

- - 15. panta 2.) 

daļa

2.1.2.(1.) Īstenot ilgtspējīgu piekrastes 

zonas un pludmales 

apsaimniekošanu, nodrošinot 

vides kvalitāti Liepājas jūras 

piekrastē

Elektrības vietu 

pieslēgumi Jūrmalas 

parkā vasaras kafejnīcām 

5 pieslēguma vietas - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

Pamatinfrastruktūras nodrošinājums 

uzņēmējdarbībai (5 tirdzniecības 

vietas) 

 - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Iestāde nav veikusi iepriekšējas darbības. - - 15. panta 2.) 

daļa

Glābšanas torņa 

uzstādīšana Liedaga 

zonā pretim esošajai 

glābšanas stacijai 

Jūrmalas parkā.

1 gab. glābšanas torņa uzstādīšana. - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

Plānotais nelaimes gadījumu 

samazinājumu skaits 4 reizes (4 

gadījumi).

 - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Pamatojoties uz Latvijas pludmales glābšanas 

asociācijas 2018.gada vasarā veikto Liepājas 

"Pludmale pie stadiona" un "Dienvidrietumu" 

peldvietu riska novērtēšanas ziņojumu un 

sniegtajām rekomendācijām nepieciešams 

centrālajā Zilā karoga pludmales zonā, pretim 

esošajai glābšanas stacijai, uzstādīt papildus 

glābēju torni, no kurienes tiks veikta pludmales 

zonas novērošana. Tas nepieciešams, jo laika 

gaitā esošais tornis ir ieputināts starp smilšu 

kāpām un nav attīrams, lai pietiekamā leņķī 

pārskatītu uzraugāmo teritoriju. Esošais 

glābšanas tornis var tikt izmantots vienīgi 

videonobvērošanas veikšanai un glābšanas 

dienesta tehnikas un inventāra uzglabāšanai, kā 

arī pirmās palīdzības sniegšanai.

- - 15. panta 12.) 

daļa

2.1.5.(5.) Turpināt realizēt efektīvu 

apgaismojuma infrastruktūras 

atjaunošanu, īpaši 

iekšpagalmos un pie gājēju 

pārejām

PROJEKTS Viedo 

pilsētvides tehnoloģiju 

ieviešana ielu 

apgaismojumā Liepājā

apgaismojuma nomaiņa uz LED ar viedo 

vadību

- Projekts netika apstiprināts Nomainīti 439 gaismekļi, Plānotais 

CO2 emisijas samazinājums gadā 

51950 kgCO2gadā, CO2 emsisijas 

samazinājuma efektivitātes rādītājs 

0.14 kgCO2gadā/EUR

 - Projekts netika apstiprināts 0 € Projekts šobrīd ir ieniegts projekta pieteikums 

LVIF projektu konkursā - ir atsūtīti nepieciešamie 

labojumi. Projekta kopējās izmaksas saskaņā ar 

domes lēmumā norādīto (2018.gada 16.augusta 

lēmums Nr.360). 

Pr_44 2018.gada 

16.augusta 

Domes 

lēm. Nr.360

15. panta 1.) 

daļa

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas 

sistēmas un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas 

sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un remonts

Lietus ūdens 

kanalizācijas kolektora 

izbūve Jūrmalas parkā 

(1.kārta)

1 gab. izbūvēts jauns lietus ūdens 

kolektora posms

- Būvniecība netika uzsākta un 

veikta, kas saistīts ar jauna 

risinājuma izstreādi, saistībā ar 

realizējamo Peldu ielas 

rekonstrukcijas projektu. 

Darbus plānots veikt 

2020.gadā.

Finansējums EUR 650 apmērā 

tika izlietots izstrādātā tehniskā 

projekta korekcijai, sasaistot to 

ar Peldu ielas rekonstrukcijas 

projektu.

1) 430 metri jauns LŪ kolektors 

Jūrmalas parkā posmā no stadiona 

"Daugava" līdz Peldu ielai;

2) 86000 kvm platība, kurai novēsta 

applūšana.

 - Būvniecība netika uzsākta un 

veikta, kas saistīts ar jauna 

risinājuma izstreādi, saistībā ar 

realizējamo Peldu ielas 

rekonstrukcijas projektu. 

Darbus plānots veikt 

2020.gadā.

650 € Daļējs pārejošais finansējums. Sakarā ar to, ka 

2018.gadā iepirkuma rezultātā tika nosolītas 

nepieņemami lielas veicamo darbu izmaksas, 

atkārtotu iepirkumu paredzēts veikt decembra 

mēnesī, lai 2019.gada pavasarī varētu uzsākt 

darbus. No plānotā finansējuma ir atņemti 

pārejošie līdzekļi, kas sākotnēji ieplānoti 

2018.gadā un kopā veidos objekta izmaksas.

Pārejošie līdzekļi no 2018.gada budžeta rēķinu 

apmaksai 2019.gada sākumā, atbilstoši izpildei un 

saņemtajiem rēķiniem.

Sakarā ar to, ka projekta realizācija uz laiku ir 

apturēta, jo tiek meklēti vienkāršāki 

inženiertehniskie risinājumu ūdens novadīšanai, 

lai nepieprasītu papildus budžeta līdzekļus, 

finansējums EUR 272732 pārdalīts aktuālām 

vajadzībām, kas atspoguļojas pamatbudžeta 

grozījumos

Pr_46 - 15. panta 2.) 

daļa

Meliorācijas sistēmas un 

lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas sakārtošana, tai 

skaitā esošo sistēmu 

uzturēšana un remonts

1) 3 gab. LŪ savākšanas objektos veikti 

uzlabojumi;

2) 1 gab. izbūvēti jauni LŪ savākšanas 

tīkli (objekti).

1) 3 gab. LŪ savākšanas objektos veikti uzlabojumi;

2) 1 gab. izbūvēti jauni LŪ savākšanas tīkli (objekti).

 - Izbūvēti 368 m lietus ūdens kolektori 

4 posmos.

Izbūvēti 368 m lietus ūdens kolektori 4 

posmos.

 - 100 000 € Nepieciešams turpināt Liepājas pilsētas lietus 

ūdens savākšanas sistēmas uzlabošanas un 

izbūves darbus. Objektu saraksts prioritārā secībā 

pievienots pielikumā Nr.3.

Pr_46 - 15. panta 2.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

KOMUNĀLĀ 

pārvalde

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas 

sistēmas un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas 

sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un remonts

PROJEKTS "Baltijas 

jūras aizsardzība no 

neattīrītu notekūdeņu 

noplūdes pilsētu 

teritorijās plūdu laikā" 

("Protecting Baltic Sea 

from untreated 

wastewater spillages 

during flood events in 

urban areas")

4 AHS (Automātiskās Hidroloģiskās 

Stacija)

Izstrādāta kanalizācijas tīklu 

inventrizācija

Izveidots 3D modelis aplūstošajām 

teritorijām

Izstrādāta kanalizācijas tīklu inventrizācija:

1. Tebras ielas sateces baseinam;

2. Klaipēdas ielas sateces baseinam;

3. Bāriņu ielas sateces baseinam;

4. Uliha ielas sateces baseinam.

Pārējās plānotās darbības (4 

AHS izbūve, 3D modeļa ieveide 

applūstošajām teritorijām) tiks 

veiktas 2020. un 2021.gadā.

Uzlabota pilsētas drošība plūdu 

gadījumā

Daļēji uzlabota pilsētas drošība plūdu 

gadījumā

Ir veikti priekšdarbi vispārīgā, 

projektā izvirzītā. mērķa 

sasniegšanai.

34 848 € Projekts ir apstirpināts , bet nav domes lēmums. 

Plānots sniegt uz decembra domes sēdi.

Grozījumi Nr.2. Grozījumi bija nepieciešami, lai 

nodrošinātu projektā uzstādīto mērķu izpildi, 

saskaņā ar partneru tikšanās laikā Somijā 

nolemto.

Pr_46 - 15. panta 1.) 

daļa

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas 

satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un 

velobraucējiem

Atsevišķu ietvju posmu 

izbūve un atjaunošana

1) 3 gab. esošo ietvju posmu 

atjaunošana;

2) 2 gab. jaunu ietvju posmu izbūve.

1) 3 gab. esošo ietvju posmu atjaunošana;

2) 2 gab. jaunu ietvju posmu izbūve.

 - Izbūvēts un atjaunots 1,1 km ietves;

atjaunoti 5 posmi.

Izbūvēts un atjaunots 1,1 km ietves;

atjaunoti 5 posmi.

 - 116 010 € Nepieciešams turpināt atsevišķu ietvju posmu 

izbūves un atjaunošanas darbus, t.sk. ievērtējot 

iedzīvotāju iesniegumos minētos posmus. Ietvju 

saraksts prioritārā secībā pievienots pielikumā 

Nr.4.

Grozījumi Nr.2. Finansējums EUR 27500 izdalītz 

atsevišķi un pārcelts no līdzfinansējuma 

basketbola laukuma izbūvei. Šis finansējums 

paredzēts ietves seguma izbūvei Dunikas ielā gar 

parku, posmā no Ganību ielas līdz esošajai gājēju 

pārejai. Ietves finansējums izdalīts atsevišķi, jo 

tas netiks iekļauts basketbola laukuma, kā 

pamatlīdzekļa vērtībā, bet kapitalizēts kā 

atsevišķs pamatlīdzeklis.

- - 15. panta 2.) 

daļa

Gājēju norobežojošo 

barjeru nomaiņa un 

uzstādīšana atsevišķās 

vietās (Brīvības ielā gar 

Raiņa parku, Brīvības - 

Cukura ielas krustojumā, 

Ganību - Ādu ielas 

krustojumā, Raiņa ielā, 

O.Kalpaka ielā)

1) 110 m jaunu gājēju norobežojošu 

barjeru uzstādīšana.

2) 50 m esošo nolietojušos un bojāto 

barjeru posmu nomaiņa.

1) 110 m jaunu gājēju norobežojošu barjeru uzstādīšana.

2) 50 m esošo nolietojušos un bojāto barjeru posmu nomaiņa.

 - Gājēju drošības uzlabojumi:

1) 6 ielu posmos;

2) 5 ielu krustojumos.

Gājēju drošības uzlabojumi:

1) 6 ielu posmos;

2) 5 ielu krustojumos.

 - 20 000 € Grozījumi Nr.2. Pēc finansējuma piešķiršanas 

iespējams nekavējoties veikt nepieciešamo 

iepirkuma procedūru un barjeru nomaiņu un jaunu 

uzstādīšanu. 

- - 15. panta 2.) 

daļa

Satiksmes infrastruktūras 

investīciju rezerves fonds

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.

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.

 - 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 darbi satikmsmes 

drošības uzlabošanā.

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 darbi 

satikmsmes drošības uzlabošanā.

 - 48 994 € Finansējums paredzēts avārijas gadījumu 

bojājumu novēršanai,

pamatlīdzekļu iegādei.

Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi, 

atbilstoši Transporta

infrastruktūras komisijas lēmumiem.

Grozījumi Nr.2. EUR 32 670 nepieciešami 

apgaismojuma kabeļu ievilkšanai un ielu 

apgaismojuma pārslēgšanai no vecās uz jauno 

apgaismojuma līniju, kas izbūvēta Lielās ielas 

posma rekonstrukcijas rezultātā. Beidzoties esošā 

ielu apgaismojuma garantijas laikam, tiks veikta 

vecā ielu apgaismojuma līnijas demontāža, 

seguma sakārtošana, apgaismojuma 

pārslēgšana.

Grozījumi Nr.3. Iepirkuma rezultātā 

sadārdzinājusies Lielās ielas apgaismojuma 

izbūve un pārslēgšana.

- - 15. panta 2.) 

daļa

Tehnoloģisko iekārtu 

iegāde luksoforu un ielu 

apgaismojuma darbības 

nodrošināšanai. Esošo 

luksoforu objektu 

modernizācija, iebūvējot 

jaunākās tehnoloģijas.

1) 6 gab. luksoforu kontrolieru iegāde;

2) 4 gab. ielu apgaismojuma sadaļu 

iegāde;

3) 20 gab. apgaismojuma kontrolieru 

iegāde;

4) 2 gab. luksoforu objektu (ielu 

krustojumu) modernizācija.

1) 6 gab. luksoforu kontrolieru iegāde;

2) 4 gab. ielu apgaismojuma sadaļu iegāde;

3) 20 gab. apgaismojuma kontrolieru iegāde;

4) 2 gab. luksoforu objektu (ielu krustojumu) modernizācija.

 - 1) Satiksmes uzlabojumi 12 ielās;

2) Elektronenerģijas patēriņa 

uzlabojums 24 objektos;

3) luksafora modernizācija Ventas - 

Tukuma ielu krustojumā;

4) luksafora modernizācija Klaipēdas 

- Tukuma ielu krustojumā.

1) Satiksmes uzlabojumi 12 ielās;

2) Elektronenerģijas patēriņa uzlabojums 

24 objektos;

3) luksafora modernizācija Ventas - 

Tukuma ielu krustojumā;

4) luksafora modernizācija Klaipēdas - 

Tukuma ielu krustojumā.

 - 46 584 € Daļējs pārejošais finansējums. Lai modernizētu 

esošo luksoforu un ielu apgaismojuma vadības 

sistēmu un tīklus, nepieciešama esošo un bojāto 

luksoforu kontrolieru un ielu apgaismojuma sadaļu 

un to komponenšu nomaiņu pret modernākām. 

(Luksoforu kontrolieri EUR 29000, ielu 

apgaismojuma sadales un kontrolieri EUR 12000)

Pārejošie līdzekļi no 2018.gada budžeta rēķinu 

apmaksai 2019.gada sākumā, atbilstoši izpildei un 

saņemtajiem rēķiniem.

Grozījumi Nr.2. Papildus finansējums EUR 2000 

neplānotu iekārtu iegādei videonovērošanai.

Pr_147 - 15. panta 2.) 

daļa

Video novērošanas 

iekārtas (valsts policijai)

1 gab. tehniskais projekts elektrības 

pieslēgumam Viestura ielā

2 gab. automātisko numurzīmju 

nolasīšanas kameru uzstādīšana 

Viestura ielā

1 gab. automātisko numurzīmju 

nolasīšanas kameru uzstādīšana 

Slimnīcas ielā

1 gab. tehniskais projekts elektrības pieslēgumam Viestura 

ielā

2 gab. automātisko numurzīmju nolasīšanas kameru 

uzstādīšana Viestura ielā

1 gab. automātisko numurzīmju nolasīšanas kameru 

uzstādīšana Slimnīcas ielā

 - Noziedzīgo nodarījumu skaita 

samazinājums

Noziedzīgo nodarījumu skaita 

samazinājums

 - 17 564 € Grozījumi Nr.1 Notikušas pārrunas un 

konsultrācijas ar Valsts policiju. Jautājums tika 

aktualizēts balstoties uz Izpilddirekciijas iniciatīvu 

janvāra mēnesī.

Grozījumi Nr.3 Pašvaldībs policijas vēstule 

Nr.409/1-25 (29.07.2019) un Komunālās 

pārvaldes vēstule Nr.343/1.3 (4.09.2019)

- - 15. panta 2.) 

daļa

2.1.7.(3.) Turpināt pilsētas līmeņa 

veloceliņu izbūvi saskaņā ar 

Liepājas pilsētas perspektīvo 

veloceliņu karti un veicināt 

velobraucējiem atbilstošas 

infrastruktūras nodrošinājumu 

(velosipēdu novietnes, norādes 

utt.)

Velonovietņu 

uzstādīšana

2 komplekti publiski pieejamā vietā 2 kompl. - - Teritorijas labiekārtojums 10 kv.m platībā. 

Uzstādītie velosipēdu turētāji ir ieguvums 

6.vidusskolas audzēkņiem, kas uz skolu 

dodas ar velosipēdiem.

- 3 757 € Velonovietņu uzstādīšana pie 6.vidusskolas 

Ganību ielā un Jūrmalas ielas galā pie Porziņģa 

basketbola laukuma.

- - 15. panta 2.) 

daļa

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas 

ielas, uzlabojot pārvietošanās 

iespējas pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Grants ielu asfaltēšanas 

programmas īstenošana

Noasfaltētas 2 gab. grants ielas (Arnolda 

iela, Elizabetes iela)

Noasfaltētas 2 gab. grants ielas (Arnolda iela, Elizabetes iela) - Noasfaltēti 275 m grants ielu. Noasfaltēti 275 m grants ielu. - 306 205 € Daļējs pārejošais finansējums. Nepieciešams 

turpināt Liepājas pilsētas grants ielu asfaltēšanas 

darbus. Ielu saraksts prioritārā secībā pievienots 

pielikumā Nr.1.

No 2018.gada pārejošie līdzekļi galīgajiem 

norēķiniem par paveikto darbu.

Pr_154 - 15. panta 2.) 

daļa

Ieceres dokumentāciju 

(projektu) izstrāde, 

topogrāfiskie uzmērījumi, 

ieceres dokumentācijas 

(projektu) auditi un 

ekspertīzes.

1) 3 gab.ieceres dokumentācijas 

(projektu) izstrāde;

2) 2 gab. topogrāfiskie uzmērījumi, 

ģeoloģijas

1) 3 gab.ieceres dokumentācijas (projektu) izstrāde;

2) 2 gab. topogrāfiskie uzmērījumi, ģeoloģijas

- Izstrādātas un izvērtētas 5 

dokumentu vienības, kvalitatīvākai 

tālākai objektu virzībai.

Izstrādātas un izvērtētas 5 dokumentu 

vienības, kvalitatīvākai tālākai objektu 

virzībai.

- 0 € Plānots sakārtot Pērkones ielas posmu no 

Siguldas ielas līdz veloceliņam, jūras virzienā, 

izbūvējot gājēju ietvi un "guļošo policistu" uz 

brauktuves.

Plānots uzprojketēt un izbūvēt iebrauktuvi ar cieto 

segumu un nostiprinātām malām, kāpu 

ierobežošanai, smagā apkalpojošā un operatīvā 

transporta nokļūšanai pludmalē.

- - 15. panta 2.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

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

Ieceres dokumentāciju 

(projektu) izstrāde, 

topogrāfiskie uzmērījumi, 

ieceres dokumentācijas 

(projektu) auditi un 

ekspertīzes.

1) 90 gab. ieceres dokumentācijas 

(projektu) izstrāde;

2) 40 gab. topogrāfiskie uzmērījumi, 

ģeoloģijas;

3) 4 gab. ieceres dokumentāciju 

(projektu) auditi;

4) 2 gab. ieceres dokumentācijas 

(projektu) ekspertīzes;

5) 20 tāfeles publiskai un sabiedriskai 

apspriešanai;

6) 3 gab. pludmales tematiskā plānojuma 

tehniskie projekti.

1) 32 gab. ieceres dokumentācijas (projektu) izstrāde;

2) 7 gab. topogrāfiskie uzmērījumi, ģeoloģijas;

3) 6 tāfeles publiskai un sabiedriskai apspriešanai;

4) 3 gab. pludmales tematiskā plānojuma tehniskie projekti.

Darbi tiks turpināti 2020.gadā Izvērtētas 139 dokumentu vienibas, 

kvalitatīvai tālākai objektu virzībai .

Izvērtētas 35 dokumentu vienibas, 

kvalitatīvai tālākai objektu virzībai .

Darbi tiks turpināti 2020.gadā 86 437 € Lai varētu savlaicīgi veikt iepirkumu procedūras 

un veikt nepieciešamos izbūves darbus un to 

apmaksu plānotajā finansējuma gadā, 

nepieciešams veikt ieceres dokumentācijas 

(projektu) izstrādi vismaz nākamajam un 

aiznākamajam gadam. Perspektīvā būtu objektīvi 

veikt plānošanu un projektēšanu trīs gadu 

griezumā.

- - 15. panta 2.) 

daļa

Iekškvartālu asfaltēšanas 

programmas īstenošana

Noasfaltētas 6 gab. iekškvartālu ielas Noasfaltētas 4 gab. iekškvartālu ielas Darbu daļēja izpilde pārcelta uz 

2020.gadu, kas saistīts ar 

tehnoloģiskā pārtraukuma 

iestāšanos, dēļ iepirkuma 

procedūru pārsūdzībām, kā 

rezultātā nebija iespējama 

laicīga darbu uzsākšana.

Noasfaltēts 1,587 km iekškvartāla 

ielu.

Noasfaltēts 0,89 km iekškvartāla ielu. Darbu daļēja izpilde pārcelta uz 

2020.gadu, kas saistīts ar 

tehnoloģiskā pārtraukuma 

iestāšanos, dēļ iepirkuma 

procedūru pārsūdzībām, kā 

rezultātā nebija iespējama 

laicīga darbu uzsākšana.

578 179 € daļējs pārejošais finansējums. Nepieciešams 

turpināt Liepājas pilsētas iekškvartālu segumu 

atjaunošanas darbus. Iekškvartālu saraksts 

prioritārā secībā pievienots pielikumā Nr.2.

No 2018.gada pārejošie līdzekļi galīgajiem 

norēķiniem par paveikto darbu.

Grozījumi Nr.2. Finansējums EUR 90 595 

paredzēts Klaipēdas ielas iekškvartāla teritorijas 

labiekārtošanai, vienlaikus ar namīpašniekiem 

sakārtojot pašvaldības īpašumā esošo teritoriju.

- - 15. panta 2.) 

daļa

Lietus ūdens 

kanalizācijas kolektora 

izbūves Republikas, 

Ģimnāzijas un Vītolu 

ielās (2.kārta)

1 gab. jauna LŪ kolektora izbūve. 1 gab. jauna LŪ kolektora izbūve. - Teritorijas platība 90 000 kvm, kurā 

iedzīvotājiem uzlabojas dzīves 

apstākļi, veicot kolektora izbūves 

darbus.

Teritorijas platība 90 000 kvm, kurā 

iedzīvotājiem uzlabojas dzīves apstākļi, 

veicot kolektora izbūves darbus.

- 287 791 € Daļējs pārejošais finansējums. Lai sistēma varētu 

pilnvērtīgi funkcionēt, atrisinot regulāru 

Republikas, Vītolu, Kr.Valdemāra un Ģimnāzijas 

ielu posmu applūšanu lietus laikā, nepieciešams 

līdz galam realizēt uzsākto lietus ūdens kolektora 

izbūvi, realizējot projekta nerealizētos 2 kārtas 

būvdarbus. Pašlaik ir realizēti 1 un 3 kārtas 

būvdarbi.

Pārejošie līdzekļi no 2018.gada budžeta rēķinu 

apmaksai 2019.gada sākumā, atbilstoši izpildei un 

saņemtajiem rēķiniem.

Pr_46 - 15. panta 2.) 

daļa

Ūdensvada un 

kanalizācijas izbūve un 

telpu pārbūve LPPI 

"Komunālā pārvalde" 

noliktavā Ezermalas ielā 

9b, administratīvās daļas 

telpu pārbūve.

1) 105 m ūdensvada izbūve;

2) 105 m sadzīves kanalizācijas izbūve;

3) 1 kompl. administratīvo telpu pārbūve.

1) 105 m ūdensvada izbūve;

2) 105 m sadzīves kanalizācijas izbūve;

3) 1 kompl. administratīvo telpu pārbūve.

 - 4 darbiniekiem (diennakts darbs) 

uzlaboti darba apstākļi; noliktavas 

apmeklētāji. 

4 darbiniekiem (diennakts darbs) uzlaboti 

darba apstākļi; noliktavas apmeklētāji. 

 - 24 170 € Noliktavas ēkā nav izbūvēts ūdensvads un 

sadzīves kanalizācija. Noliktavā darba dienas 

laikā pastāvīgi strādā noliktavas pārzinis, pārējā 

laikā darbu veic diennakts dežuranti. Patreiz 

noliktavas teritorijā ir izvietota viena sausā tualete, 

taču nav nodrošināta ūdensapgāde. SIA "Liepājas 

ūdens" ir izbūvējusi ūdensvada un kanalizācijas 

pieslēguma vietas pie noliktavas iebrauktuves, no 

kurienes nepieciešams veikt ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu izbūvi līdz noliktavas ēkai.

Ēkai pēc pārņemšanas nav veikts iekštelpu 

remonts. Iepriekš šeit atradies autoserviss ar 

veikalu. Veikta vienas noliktavas tipa telpas 

sadalīšana vairākās daļās, izbūvējot preskartona 

starpsiemas starp atsevišķām domājamām 

telpām. Nepieciešams veikt telpas pārbūvi 

atbilstoši pārplānojumam, pielāgojot telpas 

noliktavas pārziņa un diennakts sargu darba 

funkciju veikšanas vajadzībām, kā arī daļā telpu 

paredzot darbnīcu luksoforu un ielu 

apgaismojuma elektriķu vajadzībām. Līdz šim ir 

veikta ēkas jumta seguma atjaunošana, nomainīti 

visi ēkas logu bloki, sakārtots ieejas mezgls un 

elektroinstalācija, uzstādīta videonovērošana, 

izbūvēts žogs un ierīkoti automātiskie vārti 

iekļūšanai teritorijā. (Ūdensvada un kanalizācijas 

izbūves darbu izmaksas EUR 17600, 

administratīvo telpu remonts EUR  20550.)

Pārstrādāts projekts un maksimāli novienkāršoti 

risinājumi, līdz ar to sākotnēji nepieciešamais 

finansējums ir EUR 23000.

- - 15. panta 1.) 

daļa

2.1.8.(3.) Pilnveidot publisko infrastruktūru 

(soliņi, atkritumu urnas, tualetes 

u.c.) pilsētvidē un pie 

populārākajiem tūrisma 

objektiem

Atkritumu urnu 

uzstādīšana

uzstādītas atkritumu urnas 100 100 gab. - - Vecliepājas teritorijas labiekārtošana - 

ieguvēji ir pilsētas iedzīvotāji un viesi, kas 

pārvietojas un atpūšas vecliepājas parkos, 

skvēros un laukumos, kā arī pilsētas tēls 

kopumā, radot sakoptas pilsētvides 

iespaidu.

- 28 417 € 100 vienota dizaina atkritumu urnu uzstādīšana 

Vecliepājā

- - 15. panta 2.) 

daļa

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides 

objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru 

apsaimniekošanu.

Dīķa malu saturošo 

pinumu atjaunošana 

Jūrmalas parkā pie 

Glābšanas stacijas.

1 gab. dīķa grunts saturošu krasta 

pinumu atjaunošana 

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

Nostiprināts krasts 183 tekošie 

metri.

 - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Mākslīgi izveidotā dīķa gruntsūdeņu līmeņa 

regulēšanai Jūrmalas parkā pie glābšanas 

stacijas atbilstoši projektam tika izveidots kārklu 

pinums krasta grunts saturēšanai. Laika gaitā 

ūdens iedarbības rezultātā kārklu pnumi un to 

saturošie mieti ir sapuvuši un izveidojusies 

situācija, ka lielai daļai dīķa krasta vairs nav 

saturošā pinuma. Līdz ar to notiek krasta grunts 

izskalošanās, kā rezultātā var veidoties krasta 

izskalotās augsnes nogruvumi, tai skaitā līdzās 

esošo kokaugu noslīdēšana un iekrišana dīķī. Lai 

risinātu šo problēmu nepieciešama pilnīga dīķa 

krasta pinumu atjaunošana.

- - 15. panta 2.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

KOMUNĀLĀ 

pārvalde

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Glābšanas stacijas ēkas 

rekonstrukcija un 

aprīkojums

1 jauns elektronisks informatīvais displejs 

centrālajai glābšanas stacijai;

2 jaunu datoru un programmatūras 

iegāde displeju darbības nodrošināšanai;

1 kompl. iekštelpu remonts;

1 kompl. ārsienu remonts.

1) 1 gab. laivas iegāde;

2) 1 gab laivas motora iegāde;

3) 1 gab. laivas piekabes iegāde.

1 jauns elektronisks informatīvais displejs centrālajai 

glābšanas stacijai;

2 jaunu datoru un programmatūras iegāde displeju darbības 

nodrošināšanai;

1 kompl. iekštelpu remonts;

1 kompl. ārsienu remonts.

1) 1 gab. laivas iegāde;

2) 1 gab laivas motora iegāde;

3) 1 gab. laivas piekabes iegāde.

 - Abu glābšanas staciju aprīkošana ar 

elektroniskiem informatīvajiem 

displejiem - 2 gab.. Datoru un 

programmatūras iegāde displeju 

darbības nodrošināšanai - 2 

kompl.Turpināti ēkas iekštelpu un 

ārsienu remonta darbi un vizuālā 

stāvokļa

 uzlabošana.

Negadījumu skaita samazinājums 3 

reizes. 2016.gadā un 2017.gadā 

bojā gājušo skaits 0 cilvēku, 

2018.gadā 3 cilvēki.

Abu glābšanas staciju aprīkošana ar 

elektroniskiem informatīvajiem displejiem - 

2 gab.. Datoru un programmatūras iegāde 

displeju darbības nodrošināšanai - 2 

kompl.Turpināti ēkas iekštelpu un ārsienu 

remonta darbi un vizuālā stāvokļa

 uzlabošana.

Negadījumu skaita samazinājums 3 reizes. 

2016.gadā un 2017.gadā bojā gājušo 

skaits 0 cilvēku, 2018.gadā 3 cilvēki.

 - 43 093 € Pārejošais finansējums.

Plānots turpināt glābšanas stacijas ēkas remonta 

darbus un nepieciešamā aprīkojuma iegādi.

Pamatojoties uz Latvijas pludmales glābšanas 

asociācijas 2018.gada vasarā veikto Liepājas 

"Pludmale pie stadiona" un "Dienvidrietumu" 

peldvietu riska novērtēšanas ziņojumu un 

sniegtajām rekomendācijām, nepieciešams daļēji 

nomainīt veco tehniku un iegādāties papildus 

jaunas tehnikas vienības, lai glābēji spētu izpildīt 

minimālās prasības peldētāju drošības 

nodrošināšanai un glābšanas pasākumu veikšanai 

uz ūdens. Atsauce uz Investīciju plāna Pr_105, jo 

2017.gada vasarā Glābšanas dienests pārņemts 

no Pašvaldības policijas.

Pr_103 - 15. panta 12.) 

daļa

PROJEKTS 

"Koordinācijas attīstība 

un kapacitātes 

palielināšana glābējiem 

Baltijas jūras piekrastē" 

("Coordination 

development and 

capacity building of 

rescuers along Baltic 

seashore")

Izveidota TETRA rāciju un 

videonovērošanas sistēma pludmalē. 

Iegādāts ekipējums pludmales glābējiem.

Izveidota TETRA rāciju un videonovērošanas sistēma 

pludmalē. Iegādāts ekipējums pludmales glābējiem.

- 1 kpl. - TETRA rācīju sistēma;

1 kpl. - Video novērošanas sistēma;

1 kpl. - treniņu manekens;

2 gb - glābšanas bojas;

20 gb - brīdinājuma zīmes 

pārģērbšanās kabīnēs.

1 kpl. - TETRA rācīju sistēma;

1 kpl. - Video novērošanas sistēma;

1 kpl. - treniņu manekens;

2 gb - glābšanas bojas;

20 gb - brīdinājuma zīmes pārģērbšanās 

kabīnēs.

- 9 378 € Plānojas atlikums kontā 9 498eur, papildus nauda 

nav vajadzīga.

Pr_103 2016.gada 

4.augsuta 

Domes lēm. 

Nr.261

15. panta 1.) 

daļa

Vienas papildus 

glābšanas dienesta 

darbinieka štata vienības 

izveidošana.

1 papildus glābēja štata vienība 

Glābšanas dienestā

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

Apmeklētāju drošības 

nodrošināšana pludmales Zilā 

karoga zonā 1000 m garā piekrastes 

joslā.

 - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Pamatojoties uz Latvijas pludmales glābšanas 

asociācijas 2018.gada vasarā veikto Liepājas 

"Pludmale pie stadiona" un "Dienvidrietumu" 

peldvietu riska novērtēšanas ziņojumu un 

sniegtajām rekomendācijām, lai nodrošinātu 

pilnvērtīgu Glābšanas dienesta darbu, maiņā ir 

nepieciešami 6 glābēji. Patreiz, ar kopējo štatu 

skaitu 6 glābējiem un 1 vecāko glābēju, maiņā ir 

iespējams nodrošināt tikai 4 cilvēkus. Faktiski būtu 

nepieciešamas 2 jaunas glābēju štata vienības. 

(Atalgojums sezonā EUR 2800, soc. nodoklis 

EUR 660,52)

Pr_103 - 15. panta 12.) 

daļa

2.2.1.(2.) Rekonstruēt Liepājas 

atpazīstamības objektus un 

veicināt jaunu kultūras un 

tūrisma objektu būvniecību

Infrastruktūras 

sakārtošana pie Karostas 

cietuma - ietves un 

autostāvvietu izbūve 

Invalīdu ielā, posmā no 

Turaidas ielas līdz Līgas 

ielai

1 ietves izbūve Invalīdu ielā, posmā no 

Turaidas ielai līdz Līgas ielai 

1 autostāvvietas izbūve

1 ietves izbūve Invalīdu ielā, posmā no Turaidas ielai līdz 

Līgas ielai 

1 autostāvvietas izbūve

- Izbūvēts ietves posms ar 

autostāvvietām gar tūrisma objektu.

1 ietves izbūve Invalīdu ielā, posmā no 

Turaidas ielai līdz Līgas ielai 

1 autostāvvietas izbūve

- 55 787 € Finansējums precizēts pēc iepirkuma procedūras 

veikšanas.

Pārejošais finansējums.

2018.gadā ir noslēgts līgums un uzsākti darbi, kas 

tiks pabeigti 2019.gadā. Galīgais norēķins tiks 

veikts pēc darbu pabeigšanas objektā.

- - 15. panta 2.) 

daļa

2.2.2.(1.) Secīgi īstenot Liepājas 

pludmales un tai piegulošo 

teritoriju vienota dizaina 

labiekārtojumu, saskaņā ar 

Liepājas pilsētas pludmales 

tematisko plānojumu

Pludmales 

labiekārtošana un 

inventāra izvietošana 

Liepājas pludmales zonā

1) 16 gab. viendaļīgu pārģerbšanās 

kabīņu uzstādīšana;

2) 6 gab. viendaļīgu dušu uzstādīšana;

3) 8 gab. solu bloku uzstādīšana pie 

izejām liedagā;

4) 16 gab. atkritumu urnas.

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

Liepājas pludmales daļas no Roņu 

ielas līdz Jūrmalas ielai 

labiekārtošana un aprīkošana 98000 

kvm platībā.

 - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Paredzēta pakāpeniska pludmales liedaga zonas 

aprīkošana ar nepieciešamo infrastruktūru, 

inventāru un tās labiekārtošana, atbilstoši 

izstrādātajam vienotajam dizainam. 2019.gadā 

paredzēts aprīkot astoņas izejas pludmalē, zonā 

no Roņu ielas līdz Jūrmalas ielai, ietverot Zilā 

karoga zonu. (Pārģerbšanās kabīnes EUR 

76600, dušas EUR 28000, solu bloki EUR 10300, 

atkritumu urnas EUR 10100.)

Pr_159 - 15. panta 2.) 

daļa

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Autostāvlaukuma izbūve 

Baznīcas ielā 7/9

1) 1 autostāvvietas izbūve;

2) 86 automašīnu stāvēšanai paredzētu 

vietu izbūve.

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

Autostāvvietas ar 86 vietām 

nodrošināšana Liepājas teātra un 

pilsētas centra apmeklētājiem

 - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Ir izstrādāts tehniskais projekts, kuru pēc 

finansējuma piešķiršanas un būvdarbu iepirkuma 

veikšanas iespējams nekavējoties realizēt.

- - 15. panta 2.) 

daļa

Bērnu rotaļu laukuma 

izbūve (Ed.Tisē ielā 57), 

velosipēdu turētāju, āra 

trenažieru un ielu 

vingrošanas aprīkojuma 

uzstādīšana

1 jauns bērnu rotaļu laukums;

18 velosipēdu turēšanas riņķu 

izgatavošana un uzstādīšana;

1 āra trenažieru komplekts un tā 

uzstādīšana;

1 ielu vingrošanas aprīkojuma komplekts.

1 jauns bērnu rotaļu laukums;

18 velosipēdu turēšanas riņķu izgatavošana un uzstādīšana;

1 āra trenažieru komplekts un tā uzstādīšana;

1 ielu vingrošanas aprīkojuma komplekts.

- 1. Labiekārtota pašvaldības īpašumā 

esoša teritorija 2500 kvm platībā.

2. Izveidotas jaunas velonovietnes 

36 velosipēdiem.

3. Izveidots jauns āra trenažieru 

laukums pie bērnu rotaļu laukuma.

4. Izveidots ielu vingrošanas 

laukums Strazdu ielā 8, mikrorajona 

iedzīvotājiem.

1. Labiekārtota pašvaldības īpašumā 

esoša teritorija 2500 kvm platībā.

2. Izveidotas jaunas velonovietnes 36 

velosipēdiem.

3. Izveidots jauns āra trenažieru laukums 

pie bērnu rotaļu laukuma.

4. Izveidots ielu vingrošanas laukums 

Strazdu ielā 8, mikrorajona iedzīvotājiem.

- 91 171 € Finansējums iekļauts Uzturēšanas budžetā. EKK 

5239

Grozījumi Nr.1 - sākotnēji finansējums EUR 

50000 apmērā plānots tikai viena bērnu rotaļu 

laukuma izbūvei.

Grozījumi Nr.2. Papildus finansējums EUR 31000 

apmērā pieprasīts pamatojoties uz pašvaldības 

izpilddirektora vietnieka Mārtiņa Tīdena 

2019.gada 15.maija vēstuli Nr. 1616/2.1.4.

Pr_109 Nr.388 no 

12.10.2017.

15. panta 2.) 

daļa

BMX treilera parka 

projektēšana

1 jauna BMX treilera parka projektēšana. - Netika pieņemts lēmums par 

projektēšanas uzsākšanu

Labiekārtota teritorija 6500 kvm 

platībā.

 - Netika pieņemts lēmums par 

projektēšanas uzsākšanu

0 € Pārejošais finansējums.

Ir uzsākta iepirkuma procedūra projektēšanas 

darbiem, kas aizkavējās viedokļu saskaņošanas 

dēļ. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts 

projektēšanas līgums un tā apmaksa veikta 

2019.gadā.

- - 15. panta 2.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

KOMUNĀLĀ 

pārvalde

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Līdzfinansējums 

basketbola laukuma 

izbūvei

1 jauns basketbola laukums 1 jauns basketbola laukums - Izbūvēts basketbola laukums, 

labiekārtojot teritoriju Dunikas ielas 

parkā 3000 kvm platībā.

Izbūvēts basketbola laukums, labiekārtojot 

teritoriju Dunikas ielas parkā 3000 kvm 

platībā.

- 80 525 € Pārejošais finansējums.

Pamatojoties uz pašvaldības noslēgto 

dāvinājuma līgumu, 2019.gadā nepieciešams 

līdzfinansējums laukuma izbūvei un pieguļošās 

teritorijas labiekārtojumam.

Grozījumi Nr.2 - Finansējums EUR 27500 izdalīts 

atsevišķi un pārcelts uz finansējumu atsevišķu 

ietvju posmu izbūvei. Šis finansējums paredzēts 

ietves seguma izbūvei Dunikas ielā gar parku, 

posmā no Ganību ielas līdz esošajai gājēju 

pārejai. Ietves finansējums izdalīts atsevišķi, jo 

tas netiks iekļauts basketbola laukuma, kā 

pamatlīdzekļa vērtībā, bet kapitalizēts kā 

atsevišķs pamatlīdzeklis.

Grozījumi Nr.3 Papildus finansējums tika 

pieprasīts atbilstoši ieprkuma procedūras 

rezultātiem.

- 2018.gada 

22.novembra 

Domes lēm. 

Nr.474

15. panta 2.) 

daļa

Skvēra labiekārtojums 

Republikas un 

Kr.Valdemāra ielas 

krustojumā

1) 1 gab. skvēra labiekārtojums;

2) 1 gab. pieminekļa un skulpturāla 

objekta izbūve.

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

Labiekārtots skvērs 982 kvm platībā;  - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Skvēra labiekārtojumam Republikas un 

Kr.Valdemāra ielā ir realizēti 3 un 4 kārtas 

būvdarbi. Malkas šķūņu demontāža un žoga 

izbūve. Nepieciešams realizēt 1 kārtu (EUR 

131900) - skvēra labiekārtojumu un 2 kārtu 

pieminekļa, skulpturāla vides objekta izbūvi (EUR 

65500).

Pr_15 - 15. panta 2.) 

daļa

Stēlu izgatavošana un 

uzstādīšana Lāčplēša 

kara ordeņa kavalieru 

piemiņai Lāčplēša dārzā

6 stēlu izgatavošana;

3000 kvm teritorijas labiekārtojums.

6 stēlu izgatavošana;

3000 kvm teritorijas labiekārtojums.

- Izvietotas 6 stēlas Lāčplēša kara 

ordeņa kavalieriem un labiekārtota 

Lāčplēša dārza teritorija.

Izvietotas 6 stēlas Lāčplēša kara ordeņa 

kavalieriem un labiekārtota Lāčplēša 

dārza teritorija.

- 53 042 € Pārejošais finansējums.

2018.gadā ir noslēgts līgums un uzsākta stēlu 

izgatavošana, veikts avansa maksājums. Galīgais 

norēķins par stēlu izgatavošanu tiks veikts 

2019.gada februāra mēnesī pēc to 

izgatavošanas, bet samaksa par uzstādīšanu pēc 

vietas labiekārtojuma veikšanas un stēlu 

uzstādīšanas 2019.gada maija mēnesī.

Finansējums precizēts pēc iepirkuma procedūras 

veikšanas.

- - 15. panta 2.) 

daļa

Tenisa galdu iegāde un 

nomaiņa Bērnu rotaļu 

laukumā Jūrmalas parkā

6 gab. tenisa jaunu tenisa galdu 

uzstādīšana.

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

Modernizēta bērnu rotaļu laukuma 

zona 200 kvm platībā.

 - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Pēc finansējuma piešķiršanas iespējams 

nekavējoties veikt nepieciešamo iepirkuma 

procedūru un jaunu tenisa galdu iegādi un 

uzstādīšanu.

- - 15. panta 2.) 

daļa

2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko infrastruktūru 

ūdenssportam, ūdens tūrismam 

un atpūtai pie ūdeņiem

Beberliņu teritorijas 

labiekārtošana, 

infrastruktūras izbūve 

(2.un 3.kārta)

2 kārtā:

1) ~1300 m2 izbūvētu grants celiņu 

seguma; 

2) ~800 m2 sakārtotas zaļās zonas;

3) izbūvēta kanalizācija, 

4) izbūvēts apgaismojums;

3 kārtā:

1) ~4000 m2 izbūvētu grants celiņu 

seguma; 

2) ~2400 m2 sakārtotas zaļās zonas; 

3) izbūvēts ūdensvads;

4) izbūvēta kanalizācija;

5) izbūvēts apgaismojums.

2 kārtā:

1) ~1300 m2 izbūvētu grants celiņu seguma; 

2) ~600 m2 sakārtotas zaļās zonas.

Darbi tiks turpināti 2020.gadā Labiekārtota teritorija 8500 kvm 

platībā.

Labiekārtota teritorija1900 kvm platībā. Darbi tiks turpināti 2020.gadā 54 488 € Daļējs pārejošais finansējums. Ir uzsākta 

Beberliņu peldvietas labiekārtošanas projekta 

realizācija, kā rezultātā līdz 2018.gada beigām 

tiks realizēti projekta 1 kārtas būvdarbi. 

2019.gadā plānots veikt 2 un 3 kārtas būvdarbus. 

4 un 5 kārtas būvdarbu veikšana tiks plānota 

2020.gadā. (2 kārtas būvdarbu izmaksas ir EUR 

110094, bet 3 kārtas būvdarbiem EUR 159703)

Pārejošie līdzekļi no 2018.gada budžeta rēķinu 

apmaksai 2019.gada sākumā, atbilstoši izpildei un 

saņemtajiem rēķiniem.

Pr_162 - 15. panta 2.) 

daļa

Tualetes moduļa iegāde 

un uzstādīšana pie Z 

mola

1 jauna sabiedrisko tualešu moduļa 

uzstādīšana.

1 jauna sabiedrisko tualešu moduļa uzstādīšana. - Uzstādīts viens jauns trīsdaļīgs 

tualetes modulis, pieejams cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām.

Uzstādīts viens jauns trīsdaļīgs tualetes 

modulis, pieejams cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām.

- 42 954 € Pārejošais finansējums.

Izsludināts atkārtots konkurss, jo iepriekš veiktajā 

konkursā piedāvātie tehniskie risinājumi neatbilda 

tehniskajai specifikācijai. Atkārtotā konkursā 

iekļautas paaugstinātas prasības vides 

pieejamībai. Modulis tiks piegādāts un uzstādīts 

2019.gada sākumā.

- - 15. panta 2.) 

daļa

KULTŪRAS 

pārvalde

1.3.2.(1.) Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību 

tautas mākslas un 

amatiermākslas nodarbēs, 

veicinot kultūras mantojuma 

popularizēšanu un saglabāšanu

Transporta līdzekļa 

iegāde

1 automašīna - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

~ 80 pasākumu realizācijas 

nodrošināšana

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Automašīna (ar 6 pasažieru vietām) 

nepieciešama iestādes pamatdarbības 

nodrošināšanai, inventāra un nelielu dekorāciju 

pārvadāšanai gan uz Liepājas skolām, gan 

Liepājas apkaimē teātru izrāžu realziēšanai, gan 

Valsts nozīmes pasākumu nodrošināšanai. Kopš 

1996.gada (kad Liepājas pilsētas Domes Tautas 

mākslas un kultūras centrs reģistrēts Nodokļu 

maksātāja reģistrā) iestādei nav savas 

automašīnas. Tiek izmantots privāts transports 

saskaņā ar Patapinājuma līgumu, kas ierobežo 

transporta izmantošanas iespējas auto īpašnieka 

prombūtnē).

- - 15. panta 5.) 

daļa

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Kultūras projektu 

konkurss

Realizēts 1 konkurss 1 KPK ir realizēts - Atbalsts 20-30 projektiem 20 projekti tika atbalstīti - 40 704 € Skatīt pielikumu: Kultūrpolitikas programmu 

budžeta projekts 2019. gadam. Pielikums 2.8.

- - 15. panta 5.) 

daļa

Kultūrpolitikas 

programma 2019. gadam - 

pamatprogramma

1 Kultūrpolitikas programmas realizācija 1 Kultūrpolitikas programma realizēta - 35 pasākumi, 

13 programmas, 

~300000 apmeklētāju

35 pasākumi;

13 programmas

300000 apmeklētāju

- 1 022 432 € Skatīt pielikumu: Kultūrpolitikas programmu 

budžeta projekts 2019. gadam. Pielikums 2.8.

- - 15. panta 5.) 

daļa

Kultūrpolitikas 

programma 2019. gadam - 

papildprogramma

1 Kultūrpolitikas programmas realizācija 1 Kultūrpolitikas programma realizēta - Uzlabota saturiskā un tehniskā 

realizācija: 17 pasākumi, 4 

programmas, ~150000 apmeklētāju

Uzlabota saturiskā un tehniskā realizācija 

17 pasākumiem;

Daļēji atbalstītas 4 programmas;

150000 apmeklētāji

Daļēji atbalstītas 4 programmas-  

nav bijis kvalitatīvs piedāvājums 

no ārējiem kultūras operatoriem

47 814 € Skatīt pielikumu: Kultūrpolitikas programmu 

budžeta projekts 2019. gadam. Pielikums 2.8.

Grozījumi Nr.1 - finansējums, kas netika piešķirts 

pamatbudžeta ietvaros Kultūras pasākumu 

realizācijai.

- - 15. panta 5.) 

daļa

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības 

pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās 

izglītības skolēniem  

Koru kolektīvu tērpu 

atjaunošana priekš XXVI 

Vispārējie latviešu 

Dziesmu un XVI Deju 

svētkiem.

Tērpu atjaunošana 3 kolektīviem Tērpi 3 koru kolektīviem - - 75 dalībnieki - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 5.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

KULTŪRAS 

pārvalde

1.3.2.(4.) Atbalstīt mazākumtautību 

kultūras tradīciju saglabāšanu 

un veicināt starpkultūru 

pasākumu norisi

11. augustā tika 

noorganizēts visu 

mazākumtautītbu NVO 

koncerts.

1 koncerts 1 Mazākumtautību kultūras dienas koncerts - - 1500 apmeklētāji - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 5.) 

daļa

1.3.2.(5.) Paplašināt bibliotēku pieejamību 

un kvalitāti, stiprinot tās kā 

kultūras mantojuma, 

informācijas pakalpojumu un 

zināšanu resursu centrus 

Aprīkojums LCZB filiāles 

Zaļās birzs bibliotēkā 

Obligātā eksemplāra 

glabāšanai

1 aprīkota telpa 1 aprīkota telpa. Iegādāti 24 plaukti Obligātā eksemplāra 

glabāšanai, 1 žalūzija, 1 ūdens sildītājs, 1 izkārtne pie ēkas 

fasādes.

- 5000 eksemplāru glabāšana 5000 eksemplāru glabāšanai - 3 113 € Pielikums Nr. 2.4. Pr_65 - 15. panta 5.) 

daļa

Interaktīvs displejs LCZB 

skatlogā

1 displejs - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

30000 iedzīvotāji - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € - Pr_66 - 15. panta 5.) 

daļa

Interreg V-A Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu 

projektā - LLL-110 

„Inovatīvu risinājumu 

attīstība bibliotēkās 

dažādu paaudžu 

apmeklētājiem 

pierobežas reģionā”

(LCZB)

3 RFID (radio frekvences identifikācijas 

sistēma ar tagiem) vārtu komplekti, 

pašapkalpošanās iekārta

3 RFID (radio frekvences identifikācijas sistēma ar tagiem) 

vārtu komplekti, pašapkalpošanās iekārta, 13 galda spēles

3 Spēles tika iegādātas no 

projekta līdzekļu ietaupījuma

92000 apmeklētāju gadā Kopējais apmeklētāju skaits nav vēl 

novērtējams, jo iekārtas tika iegādātas 

2019. gada augustā

Kopējais apmeklētāju skaits nav 

vēl novērtējums, jo iekārtas tika 

iegādātas 2019. gada augustā

78 835 € Konta atlikums.

Finansējums ir saņemts: 

4463,- 31.07.2017 (VARAM), 

80000,- 26.10.2017. (Liepājas dome), 

19170,- 27.02.2018. (Liepājas dome)

Grozījumi Nr.1 - Pēc 31.12.2018. precizēts 

naudas līdzekļu atlikums.

Pr_66 Domes lēm. Nr. 

241, 

14.07.2017., 

(groz. Nr.50, 

15.02.2018)

15. panta 5.) 

daļa

LCZB filiāles Zaļās birzs 

bibliotēkas vienas telpas 

kosmētiskais remonts 

Obligātā eksemplāra 

glabāšanai

Atjaunota 1 telpa Atjaunota 1 telpa Veikts kosmētiskais remonts, 

nodrošināta Obligātā 

eksemplāra glabāšana 

depozitārijā.

5000 eksemplāru glabāšana 5000 eksemplāru Ir nogādātas pasīvā fonda 

grāmatas no LCZB Lasītavas.

4 506 € Pielikums Nr. 2.3.

Grozījumi Nr.1 - finansējums, kas netika piešķirts 

pamatbudžeta ietvaros LCZB filiāles "zaļās birzs 

bibliotēka" obligātā eksemplāra glabāšanas telpas 

remontam.

Pr_65 - 15. panta 5.) 

daļa

LCZB krājuma 

papildināšana

~160 grāmatas (vidējā grāmatas cena 

tiek rēķināta 12 eiro)

3 752 izdevumu vienības - 290 000 lietotāju gada laikā 215 012 lietotāju gada laikā Samazinās iedzīvotāju skaits 

pilsētā.

2 000 € - - - 15. panta 5.) 

daļa

Planšetes LCZB (10 gb) 10 planšetes - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

2000 apmeklētāju - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 €  - Pr_66 - 15. panta 5.) 

daļa

Stacionārais dators ar 

operētājsistēmu Windows 

OEM (6 gb), LCZB

6 datori - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

92000 apmeklētāju gadā - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 €  - Pr_66 - 15. panta 5.) 

daļa

Vadāmi bezvadu tīkla 

piekļuves punkti LCZB (3 

gb)

3 bezvadu tīkla piekļuves punkti - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

92000 apmeklētāju gadā - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 €  - Pr_66 - 15. panta 5.) 

daļa

1.3.2.(6.) Turpināt veikt uzlabojumus 

pilsētas kultūras mantojuma 

izpētē, saglabāšanā un veicināt 

tā pieejamību plašākai 

sabiedrībai

AtbalstsTrīsvienības 

baznīcas ērģeļu tehniskai 

uzturēšanai

Muzejpedagoģijas 

nodarbību organizēšana

Sniegts atbasts Sniegts finansiāls atbalsts ērģelu tehniskai uzturēšanai 

3600eur

Novadītas 195 muzejpedagoģijas nodarbības

- - 3500 apmeklētāji

4093 klausītāji

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 5.) 

daļa

1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras 

tūrisma, muzejpedagoģijas, kā 

arī kultūras un radošo industriju 

resursu attīstību

3 izstāžu realizācija. 

1. Mežģīnu vēstures 

kolekcijas izstāde no 

Francijas (Anna Kamilli 

privātkolekcija)

2. Liepājas mākslas 

izstāde Astanā 

Kazahstānā. Kolekcija no 

Liepājas muzeja krājuma 

un labāko Liepājas 

mūsdienu mākslinieku 

darbi

3. Otrā pasaules kara 

modes izstāde Liepājas 

muzejā no modes 

vēturnieka un 

kolekcionāra Aleksandra 

Vasiļjeva kolekcijas.

Realizētas 3 izstādes Realizētas 3 izstādes: Mežģīņu kolekcijas izstādes no 

Francijas, Otrā pasaules kara laika mode un Aleksandra 

Vasiljeva kolekcijas, Žana Kokto. Līniju māksla sadarbībā ar 

straptautisku izstāžu kompāniju "Art Ekspo".

Liepājas muzeja mākslas 

priekšmetu krolekcijas un 

Liepājas mākslinieku 

darbaizstādes norise 

Kazahstāna transportēšnas, 

iekārtošanas un sadzīves 

izdevuma ziņā izrādījās ar 

lielāku finansiālu ieguldījumu, 

tāpēc priekšroka tika dota šīm 

trim izstādēm Liepājā.

40 000-50 000 apmeklētāju Kopumā Liepājas muzeju 2019. gadā 

apmeklējuši 48 071 apmeklētāju, no tiem 

šīs trīs izstādes - 10 000.

Lielāku apmeklētāju skaitu 

plānojām ar izstādi Kazahstānā, 

kas nenotika lielo finansioālo 

ieguldījumu dēļ.

12 000 € Kopējo summu par 3 izstāžu realizāciju veido: 

1. Mežģīnu vēstures kolekcijas izstāde no 

Francijas - 15 000 eur. Pielikums Nr. 2.5. 

2. Liepājas mākslas izstāde Astanā Kazahstānā - 

14 000 eur. Pielikums Nr. 2.6.

3. A.Vasiļjeva Otrā pasaules kara modes izstāde 

Liepājas muzejā - 12 000 eur. Pielikums Nr. 2.7.

Grozījumi Nr.1 - finansējums, kas netika piešķirts 

pamatbudžeta ietvaros izstāžu realizācijai 

muzejā.

Pr_67 - 15. panta 5.) 

daļa

Multimedijs 1941. gada 

un 1949. gada represēto 

personu saraksta 

digitalizācijai

1 multimedijs, programma, ievadīšana - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

līdz 20000 apmeklētāju gadā - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € - - - 15. panta 5.) 

daļa

Muzeja krājuma 

papaildināšana

3-4 priekšmeti (atkarībā no piedāvājuma 

un cenas antīko priekšmetu tirgū)

6-7 priekšmeti 

2-3 priekšmeti

53 priekšmeti Muzejs pērk priekšmetus 

vadoties pēc vēsturiskās, 

māksliniecīskās vērtības, 

unikalitātes un saglabātības 

pakāpes, izmantojot dažādus 

pārdošanas avotus. Šo procesu 

precīzi iepriekš grūti prognozēt.

Potenciāli 50 000 apmeklētāju gadā 48 071 apmeklētāju gadā Priekšmetu iepirkuma galvenais 

mērķis - topošais Liepājas 

interjera muzejs Kungu ielā 24, 

kas būs gatava 2021.gadā. Tie 

publiski būs skatāmi interjera 

muzeja ekspozīcijā

21 359 € Grozījumi Nr.1 - 11 366 EUR. 2018.gada maksas 

pakalpojumu līdzekļu atlikums - muzeja fonda un 

Hojeres viesnīcas interjera muzeja priekšmetu 

iegādei- apmēram 6-7 gab.

Grozījumi Nr.2 - 3493 EUR- līdzekļi nepieciešami 

Hojeres viesnīcas interjera muzeja priekšmetu 

iegādei- apmēram 2-3 gab.

- - 15. panta 5.) 

daļa

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Profesionālās mākslas 

pasākumu atbalsts 

Liepājā. Starptautisku 

izstāžu organizēšana 

Liepājas muzejā.

8 mākslas pasākumi 8 profesionālās mākslas pasākumi un noorganizētas 3 

starptautiskas izstādes Liepājas muzejā: 

1.Aleksandra Vasiljeva koizstāde "Art Deko" Liepājas muzejā, 

2.Dienvdkurzemes izstāde Minskā, 

3.Kazahstānas mākslinieces Leylas Mahatas izstāde Liepājas 

muzejā

- - 40000 apmeklētāji

2700 apmeklētāji

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 5.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

KULTŪRAS 

pārvalde

1.3.3.(2.) Veicināt radošo industriju, 

radošo kvartālu attīstību Liepājā
Veikt pētījumu par 

Liepājas pilsētas kultūras 

un radošo industriju 

sociāli-ekonomisko 

ietekmi

1 pētījums Veikta pētījuma 1.daļa - - 20 kultūras darbinieku ikdienas darbam 

plānojot nākamo plānošanas periodu

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 5.) 

daļa

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

LCZB ēkas 

rekonstrukcijas un 

paplašināšanas tehniskā 

projekta izstrāde

Veikts 1 iepirkums tehniskā projekta 

izstrādei

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

1 projekts - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € - Pr_65 - 15. panta 5.) 

daļa

LCZB grīdu remonts 

2.stāva telpai Nr.1

Atjaunots grīdas segums 58 

kvadrātmetru platībā

Atjaunots grīdas segums 58 kvadrātmetru platībā - 92 000 apmeklētāju gadā 92000 apmeklētāju gadā - 1 492 € Pielikums Nr. 2.1. - - 15. panta 5.) 

daļa

LCZB grīdu remonts 

2.stāva telpai Nr.2

Atjaunots grīdas segums 59 

kvadrātmetru platībā

Atjaunots grīdas segums 59 kvadrātmetru platībā - 92 000 apmeklētāju gadā 92000 apmeklētāju gadā - 1 106 € Pielikums Nr. 2.2. - - 15. panta 5.) 

daļa

Plauktu iegāde Liepājas 

muzeja jauno krājumu 

telpu iekārtošanai Siļķu 

ielā 7

10 plauktu sistēmas - Tika lūgts pārcelt šos 

izdevumus uz 2020.gada 

budžeta, jo nebija skaidrība ar 

muzeja krājuma telpām - vai 

būs telpas Siļķu ielā 7, vai 

bijušajā Latvijas bankas ēkā 

Teātra ielā.

50 000 muzeja krājuma vienību 

izvietošana

- Tika lūgts pārcelt šos 

izdevumus uz 2020.gada 

budžeta, jo nebija skaidrība ar 

muzeja krājuma telpām - vai 

būs telpas Siļķu ielā 7, vai 

bijušajā Latvijas bankas ēkā 

Teātra ielā.

0 € Grozījumi Nr.1 - finansējums, kas netika piešķirts 

pamatbudžeta ietvaros plauktu muzeja fonda 

priekšmetu glabāšanai un cita aprīkojuma iegādei 

sakarā ar muzeja fondu pārvietošanu uz jaunām 

telpām Siļķu ielā 7.

Pr_68 - 15. panta 5.) 

daļa

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku 

dažādu kompetenču uzlabošanu 

(svešvalodu apmācība, e-

prasmes u.c.)

Darbinieku motivācijas 

pasākumi, semināri

2 pasākumi - Darba apjoma dēļ darbība 

netika realizēts

12 darbinieki - Darba apjoma dēļ darbība 

netika realizēts

0 € - - - 15. panta 5.) 

daļa

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

BIS ALISE Z39.50 

serveris (bibliogrāfisko 

ierakstu publiskošana 

attālajiem lietotājiem)

1 serveris - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

47300 lietotāju - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € - Pr_66 - 15. panta 5.) 

daļa

Nepārtrauktās barošanas 

bloki LCZB (UPS)(10 gb)

10 barošanas bloki - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

92000 apmeklētāju gadā - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 €  - Pr_66 - 15. panta 5.) 

daļa

Tīkla drošības vārteja 

LCZB

1 tīkla drošības vārteja - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

47300 lietotāju - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 €  - Pr_66 - 15. panta 5.) 

daļa

Tīkla glabātuve LCZB 1 tīkla glabātuve - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

47300 lietotāju - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 €  - Pr_66 - 15. panta 5.) 

daļa

3.2.2.(1.) Atbalstīt radošo industriju 

uzņēmējdarbības attīstību 

Liepājā un nodrošināt 

nepieciešamo infrastruktūru 

radošo kvartālu izveidei

Noorganizēt semināru 

Liepājas kultūras 

operatoriem un Future 

DiverCities pārstāvim 

aplikācijas izstrādei. 

Radošās Eiropas 

starptautiskā projekta 

Future DiverCities 

ietvaros noorganizēt 

konferenci Liepājā.

Noorganizēts 1. seminārs

Noorganizēts 1. Sociālo inovāciju forums

Noorganizēts 1. seminārs

Noorganizēts 1. Sociālo inovāciju forums

- 180 dalībnieki 20 dalībnieki

150 dalībnieki

- 27 924 € - Pr_50 - 15. panta 5.) 

daļa

NEKUSTAMĀ 

īpašuma pārvalde

1.1.1.(2.) Nodrošināt pilsētā deklarētos 

bērnus ar vietu pirmskolas 

izglītības iestādēs no pusotra 

gada vecuma vai līdzvērtīgu 

alternatīvu pakalpojumu, tai 

skaitā atbalstīt privāto 

pirmskolas izglītības iestāžu 

darbību

Nekustamais īpašums  

Koku iela 10, iegāde

1 īpašums 1 īpašums  - Izveidota PII Radīta iespēja pašvaldības izveidota pa 

PII

 - 600 000 € Bērnudārza izveidei - plānotas 12 grupas un vieta 

190 bērniem

- Domes lēm. 

Nr.152 

18.04.2019

15. panta 4.) 

daļa

1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras 

tūrisma, muzejpedagoģijas, kā 

arī kultūras un radošo industriju 

resursu attīstību

Izveidot muzeja krājuma 

glabātuvi Siļķu ielā 7

Glabātuve 123000 priekšmetu 

glabāšanai

Izveidota glabātava muzeja priekšmetu glabāšanai.  - Atjaunots ēkas pagrabstāvs un 

1.stāvs

Atjaunotas ēkas Siļķu ielā 7  3.stāva 

telpas muzeja krājumu pārvietošanai no 

renovējamās ēkas Peldu ielā 5

Pagrabstāva un 1.stāva 

atjaunošanas projekta 

realizēšanai netika rasts 

finansējums.

26 837 € - Pr_68 - 15. panta 5.) 

daļa

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Muzeja ēkas K.Ukstiņa 

ielā 7/9 pārbūve

Atjaunota pašvaldības ēka ar platību 

511,6 kv.m

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Radīta iespēja vienlaicīgi muzeja 

ēku apmeklēt līdz 70 apmeklētājiem.

 - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € - Pr_60 - 15. panta 5.) 

daļa

2.1.4.(1.) Nodrošināt kvalitatīvu 

pašvaldības dzīvojamo fondu, 

tai skaitā veicināt ekonomisku 

īres dzīvokļu piedāvājumu

Pašvaldības dzīvokļu 

atjaunošana:

1)Speciālistu 

nodrošināšana ar 

dzīvojamo telpu

2)Pašvaldības tukšo 

dzīvokļu remonts

18 dzīvokļi 19 dzīvokļi Starpība iepirkumu rezultātā Radīs iespēju samazināt dzīvokļu 

uzskaites rindu par 18 personām

Samazināta dzīvokļi uzskaites rinda par 

19 personām 

 - 187 293 € Visa summa 183830 EUR iekļauta kontrolcparā, 

tai skaitā 70000 EUR speciālistu dzīvokļiem.

- - 15. panta 9.) 

daļa

Tirgus  nepieciešamības 

izpēte īres namu 

būvniecībai

1 tirgus izpēte Veikta tirgus izpēte  - 1 tirgus izpēte  Pētījums atrodas Nekustamā īpašuma 

pārvaldē. Tas ir ierobežotas pieejamības 

dokuments.

 - 10 000 € Grozījumi Nr.2   Tā kā aktualizējās interese par 

īres namu celtniecības neiecieciešamību un 

iespējām valstī., bija nepieciešams šajā 

jautājumā izvērtēt situāciju Liepājā,, paredzot šo 

pasākumu Rīcības plāna grozījumos.                                                  

-  - 15. panta 9.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

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

Labiekārtot mikrorajonu 

pagalmus

20 sakārtotas iekšpagalmu teritorijas 14 dzīvojamo māju piesaistītās teritorijas Labiekārtoto teritoriju izmaksu 

apjoms palielināts

Labiekārtoti pagalmi 30 māju 

iedzīvotājiem

14 dzīvojamo māju piesaistītās teritorijas Labiekārtotu pagalmu izmaksas 

un darbu apjomi palielināti

1 033 402 € Finansējums, kas trūkst, plānots no SIA "Liepājas 

Eenerģija" dividendēm.

Pr_45 Nr.350, 

20.12.2012.

15. panta 2.) 

daļa

2.1.5.(2.) Veicināt dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu, īpaši 

dzīvojamās mājās ar nelielu 

īpašnieku skaitu

Līdzfinansējums par 

veiktajiem 

energoefektivitātes 

pasākumiem 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās 

(projekta dokumentācijas 

izstrādei)

15 projekti 18 projekti Pieprasījums lielāks 

nekā plānots

Sniegs līdzfinansējumu 15 

dzīvojamo mājām izstrādātajiem 

renovācijas projektiem

18 projekti Iesniegto pieteikumu skaits 

lielāks nekā plānots

50 098 € - - Nr.2 

19.01.2017.

15. panta 1.) 

daļa

2.1.6.(5.) Ieviest Liepājā dalīto atkritumu 

savākšanu, pārstrādi un 

nodrošināt bīstamo sadzīves 

atkritumu savākšanu

Līdzfinansējums 

šķirojamo sadzīves 

atkritumu savākšanas 

novietņu izbūvē

5 novietnes 6 novietnes Pieprasījums lielāks 

nekā plānots

Nodrošināta iespēja šķirot 

atkritumus 5 dzīvojamo iedzīvotājiem

6 novietnes Iesniegto pieteikumu skaits 

lielāks nekā plānots

5 485 € - Pr_45 - 15. panta 1.) 

daļa

NODARBINĀTĪBAS 

projekti

1.1.2.(11.) Paplašināt iespējas vasaras 

nodarbinātībai un dažādu 

prasmju attīstīšanai

Projekts "Skolēnu 

nodarbinātība vasarā"

Pašvaldības izveidoto darba vietu skaits 

skolēniem, kuri ir vecuma grupā no 13 

līdz 14 gadiem

Pašvaldības izveidoto darba vietu skaits skolēniem, kuri ir 

vecuma grupā no 13 līdz 14 gadiem

- 300 skolēni 297 skolēni Projektam "Skolēnu 

nodarbinātība vasarā" pieteicās 

300 skolēni , trīs no šiem 

skolēniem neriedās noslēgt 

līgumu, kā arī savus 

paskaidrojumus Pašvaldības 

aģentūrai nesniedza.

39 668 € Projekta statuss - realizācijā.

Projekta finansējums 32061,00 EUR apmērā 

ietverts kontrolciparā un nodrošina 250 skolēnu 

nodarbināšanu. 

Saskaņā ar aģentūras "Vidējā termiņa darbības 

strātēģiju 2018. - 2020.gadam" un definētajiem 

rezultātiem 2019.gadā, papildus nepieciešamā 

finansējuma summa sastāda 5727 EUR 

(nodrošinot vēl 50 skolēnu nodarbināšanu).  

No kopējās summas 4377,00 EUR sastāda 50 

skolēnu darba samaksu un 1350,00 EUR par 

transporta pakalpojumiem skolēnu ekskursijām uz 

Liepājas izglītības iestādēm (Liepājas Jūrniecības 

koledža, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” u.c.), 

kurās skolēni tiek iepzīstināti ar izglītības 

iespējām LIepājā.

Pr_94 - 15. panta 2.) 

daļa

Projekts NVA 

administrētie 

nodarbinātības pasākumi 

"Skolēnu nodarbinātība 

vasarā"

Projektā iesaistīto skolēnu skaits vecuma 

grupā no 15 līdz 19 gadiem

Projektā iesaistīto skolēnu skaits vecuma grupā no 15 līdz 19 

gadiem

- 100 skolēni 100 skolēni - 63 148 € Projekta statuss - realizācijā.

Grozījumi Nr.3 Papildus finansējums nepieciešms 

skolēnu algas palielināšanai par 10eur, ar mērķi 

saņemt NVA programmas līdzfinansējumu (lai 

izpildītu kritērijus un prioritārākā kārtā saņemtu 

valsts līdzfinansējumu) 

Pr_93 - 15. panta 2.) 

daļa

1.2.4.(1.) Veicināt pēc iespējas ātrāku bez 

darba esoša jaunieša tuvināšu 

darba tirgum, tai skaitā darba 

tirgū konkurētspējīgu prasmju 

apguvi

Projekts NEET jauniešu 

iesaiste izglītībā, darba 

tirgū, NVO un jauniešu 

centru darbībā ("PROTI 

un DARI!")

Pašvaldības līdzfinansējums - projekta 

administratīvās izmaksas (ko pašvaldība 

apņēmusies finansēt saskaņā ar projekta 

Sadarbības līgumu):

1 programmu vadītājs

1 projekta asistents 

1 projekta grāmatvedis

Pašvaldības līdzfinansējums - projekta administratīvās 

izmaksas (ko pašvaldība apņēmusies finansēt saskaņā ar 

projekta Sadarbības līgumu):

1 programmu vadītājs

1 projekta asistents 

1 projekta grāmatvedis

- 68 jaunieši/potenciālie labuma 

saņēmēji

52 jaunieši 18.07.2019. tika parakstīta 

Vienošanās Nr.3 par 

grozījumiem Līgumā Nr. 6-

13/26. Tika samazināts 

finansējums un iesaistīto 

jauniešu skaits.

91 205 € Grozījumi 1. Grozījumos prasītais finansējums 

pārsniedz plānoto dēļ valsts finansējuma.

Projekta statuss - realizācijā.

Pašvaldības līdzfinansējums - projekta 

administratīvās izmaksas (ko pašvaldība 

apņēmusies finansēt saskaņā ar projekta 

Sadarbības līgumu) Pašvaldības līdzfinansējums - 

projekta administratīvās izmaksas (ko pašvaldība 

apņēmusies finansēt saskaņā ar projekta 

Sadarbības līgumu):

1 programmu vadītājs

1 projekta asistents 

1 projekta grāmatvedis

Pr_25 Nr.207, 

15.05.2015.

15. panta 4.) 

daļa

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku 

dažādu kompetenču uzlabošanu 

(svešvalodu apmācība, e-

prasmes u.c.)

Darbinieku apmācība 10 apmācību kursi/semināri 10 apmācību kursi/semināri - 9 apmācīti darbinieki 10 apmācīti darbinieki - 600 € Statuss - plānošanā. Finansējums 600,00 EUR 

apmērā paredzēts pamatbudžetā un nodrošina 

pirmreizējo apmācību kursu "Krūmgrieža, 

motorzāģa operators" ( 2 cilvēki * 70 EUR=140 

EUR), atkārtots apmācību kurss "Krūmgrieža, 

motorzāģa operators" (5 cilvēki *20 EUR=100 

EUR), grāmatvedības seminārs (2 semināri*130 

EUR=260 EUR), kā arī cita darbinieka 

apmācība/seminārs (1 apmācību 

kurss/seminārs*100 EUR=100 EUR)

1. Pirmreizējais apmācību kurss "Krūmgrieža, 

motorzāģa operators" - apmācīt 2 cilvēkus. 

2. Atkārtots apmācību kurss "Krūmgrieža, 

motorzāģa operatros" - apmācīt 5 cilvēkus. 

3. Grāmatvedības semināri par izmaiņām 

likumdošanā - 2 apmācību kursi/semināri.

4. Cita darbinieka apmācība/seminārs - 1 

apmācību kurss/seminārs.

- - 15. panta 2.) 

daļa

2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju 

sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā 

kultūrvēsturiskais mantojums  

Papildus kopjamo 

teritoriju attīrīšana no 

apauguma

2 labiekārtošanas strādnieki (periods - 6 

mēneši), 1 krūmgriezis, 1 motorzāģis

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

Attīrīta teritorija 12 ha platībā - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Statuss - plānošanā. 

Nepieciešams nodrošināt papildus divas 

ārpusštata labiekārtošanas strādnieku darba 

vietas ziemas periodā (6 mēnešiem), lai attīrītu 

pašvaldības un SEZ teritorijas no apauguma 

(krūmiem), lai veidotu draudzīgu vidi 

potenciālajiem investoriem un zemes nomniekiem 

neradot tiem papildus izmaksas.

Pr_95 - 15. panta 2.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

NODARBINĀTĪBAS 

projekti

2.1.6.(6.) Izveidot atbilstošu infrastruktūru 

mājas (istabas) dzīvnieku 

labturībai pilsētā (pastaigu 

laukumi, dzīvnieku patversme 

un tml.)

Dzīvnieku patversmes 

izbūve 2.kārta

1. "Kaķu mājas" jumta siltināšana 78 m2 

platībā.

 2. Pagalma bruģēšana un autostāvvietas 

izveidošana 5 automašīnām, tajā skaitā 

cilvēkiem ar invaliditāti.

 3. Nosiltināta patversmes galvenā ēka 

un bēniņi, kopējā platība 520 m2.

 4. Izveidoti 8 papildus voljēri suņiem.

 5. ventilācijas sistēmas izveide.

 6.PIlnveidota apkures sistēma.

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

1. "Kaķu mājas" jumta siltināšana.

 2. Teritorijas labiekārtošana 450m2 

platībā.

 3. Patversmes galvenās ēkas 

ārsienu (226 m2) un bēniņu 

siltināšana (294 m2). 4. 8 voljēru 

izbūve. 5. Ventilācijas sistēmas 

izbūve patversmes galvenajai ēkai 

229,80 m2 platībā atbilstoši katras 

telpas nozīmei. 6. Apkures sistēmas 

pilnveidošana patvermses galvenajā 

ēkā.

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Statuss - plānošanā. 

Ideja ietverta AP2020 Investīcu plānā.

Pr_39 - 15. panta 2.) 

daļa

POLICIJA 2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās 

ēkās

Dežūrdaļas projekta 

izstrāde (Jelgavas iela 

48)

1 dežūrdaļas pārbūves projekts - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

118 pašvaldības policijas 

darbiniekiem uzlaboti darba apstākļi

80 apmeklētāji (vidēji dienā)

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Nepieciešams, lai nodrošinātu pienācīgus darba 

apstākļus Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas 

dežūrdaļas darbiniekiem, kuri apkalpo 

izsaukumus un nodrošina sabiedrisko kārtību 

Liepājā 24 stundas diennaktī

Pr_104 - 15. panta 12.) 

daļa

Durvju demontāža un 

jaunu uzstādīšana 

(Jelgavas 48)

1 apmeklētāju durvis (demontāža un 

jaunu ar elektronisko slēdzeni 

izgatavošana un uzstādīšana)

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

- 118 pašvaldības policijas 

darbiniekiem tiks uzlabota iekļuve

- policijas apmeklētāji, vidēji 80 

personas dienā

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Elektroniski slēdzamās apmeklētāju durvis 

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā ir 

novecojušas un nespēj veikt savas funkcijas, 

nodrošināt ierobežotu piekļuvi, līdz ar to, tās ir 

nepieciešams nomainīt.

Pr_104 - 15. panta 12.) 

daļa

Ēkas galvenā fasādes 

remontdarbi (Jelgavas 

48)

1 renovēta ēkas galvenā fasāde - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

118 pašvaldības policijas darbinieki

pilsētas iedzīvotāji

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas ēkas 

fasāžu bojājumi ir tādā apjomā, ka pastāv 

iespēja, ka tie var nodarīt bīstamību personu (arī 

garāmgājēju) dzīvībai, veselībai un mantai. Gar 

ēku notiek intensīva automašīnu un personu 

kustība.

Siltumenerģijas ietaupījums tiks saglabāts esošā 

līmenī un tas nepasliktināsies (ja netiks veikti 

remontdarbi, tad pasliktināsies).

Pr_104 - 15. panta 2.) 

daļa

Ēkas sētas puses 

(iebrauktuves daļas) 

fasādes remontdarbi 

(Jelgavas 48)

1 renovēta ēkas sētas puses 

(iebrauktuves daļas) fasāde

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

118 pašvaldības policijas darbinieki

7 aizturētas personas dienā, 

atbrīvotas no pagaidu aizturēšanas 

telpām

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas ēkas 

fasāžu bojājumi ir tādā apjomā, ka pastāv 

iespēja, ka tie var nodarīt bīstamību personu (arī 

garāmgājēju) dzīvībai, veselībai un mantai. Gar 

ēku notiek intensīva automašīnu un personu 

kustība.

Siltumenerģijas ietaupījums tiks saglabāts esošā 

līmenī un tas nepasliktināsies (ja netiks veikti 

remontdarbi, tad pasliktināsies).

Pr_104 - 15. panta 2.) 

daļa

Ēkas sētas puses 

fasādes remontdarbi 

(Jelgavas 48)

1 renovēta ēkas sētas puses fasāde - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

118 pašvaldības policijas darbinieki

7 aizturētas personas dienā, 

atbrīvotas no pagaidu aizturēšanas 

telpām

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas ēkas 

fasāžu bojājumi ir tādā apjomā, ka pastāv 

iespēja, ka tie var nodarīt bīstamību personu (arī 

garāmgājēju) dzīvībai, veselībai un mantai. Gar 

ēku notiek intensīva automašīnu un personu 

kustība.

Siltumenerģijas ietaupījums tiks saglabāts esošā 

līmenī un tas nepasliktināsies (ja netiks veikti 

remontdarbi, tad pasliktināsies).

Pr_104 - 15. panta 2.) 

daļa

Ventilācijas sistēmu 

tīrīšana (Jelgavas iela 

48)

1 iztīrīta ventilācijas sistēma 2019.gada aprīlī iztīrīta 1 ventilācijas sistēma - 118 pašvaldības policijas darbinieki

80 apmeklētāji (vidēji dienā)

Tiks izslēgta arī ugunsbīstamības 

iespējamība.

118 pašvaldības policijas darbinieki, 80 

apmeklētāji (vidēji dienā). Tika izslēgta arī 

ugunsbīstamības iespējamība

- 1 996 € Obligātā prasība, saskaņā ar MK not. nr.238 

(19.04.2016) 4.2.punktu

Pr_104 - 15. panta 2.) 

daļa

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

CBSS PSF finansēts 

projekts “Jaunatne 

drošākai jaunatnei” 

(Youth for safer youth)

1 (viens) pētījums par jauniešu drošības 

sajūtu Baltijas jūras reģionā

Pētījums tiks veikts 2020.gadā (pēc projekta plāna). 

2019.gadā tika organizēta projekta 1.sanāksme, kurā sākās 

darbs pie pētījuma veikšanas.

Pētījums tiks veikts 2020.gadā 

(pēc projekta plāna). 

2019.gadā tika organizēta 

projekta 1.sanāksme, kurā 

sākās darbs pie pētījuma 

veikšanas.

Izstrādāta, veikta un analizēta 

aptauja (viena) par jauniešu drošību 

Baltijas jūras

reģionā, iesaistot jauniešus (15 

jaunieši izstrādē)

Organizēta 1 starptautiska tikšanās ar 

jauniešu un drošības ekspertu dalību 

Liepājā

Pēc projekta plāna aktivitātes 

plānotas 2020.gadā

2 609 € No pašvaldības budžeta 0 (nulle) eiro. 

Taču 1010.94 EUR tiks ieguldīts ar darbu kā 

līdzfinansējums.

Ir uzsākts projekts 2019. septembrī. Projekta 

kopējais finansējums ir 50548 EUR.

Pr_102  - 15. panta 12.) 

daļa

DG ECHO UCPM 826518 

"CASCADE" ("Community 

Safety Action for 

Supporting Climate 

Adaptation and 

Development") Jelgavas 

48

Dalība apmācību materiālu izstrādē un 

mācību organizēšanā Baltijas jūras 

reģionā. 1 apjomīgs tiešsaistes mācību 

materiāls (galvenais izstrādātājs - 

Varšavas ugunsdzēsības augstkola), 1 

"pilot"apmācību kurss izglītot izglītotājus 

(train the trainers)

Dalība apmācību materiālu izstrādē un mācību organizēšanā 

Baltijas jūras reģionā.

1 apjomīgs tiešsaistes mācību 

materiāls un 1 "pilot" apmācību 

kurss izglītot izglītotājus netika 

izpildīts, jo pēc projekta plāna, 

šīs aktivitātes paredzētas 

2020.gadā

Dalība apmācību materiālu izstrādē 

un mācību organizēšanā Baltijas 

jūras reģionā - Izglītoti 20 izglītotāji 

(apmācītāji) visās Baltijas jūras 

reģiona valstīs, kas varēs pēc tam 

apmācīt pilsētu atbildīgās personas 

par civilo aizsardzību

Dalība apmācību materiālu izstrādē un 

mācību organizēšanā Baltijas jūras 

reģionā

izglītoti 20 izglītotāji (apmācītāji) 

visās Baltijas jūras reģiona 

valstīs, kas varēs pēc tam 

apmācīt pilsētu atbildīgās 

personas par civilo aizsardzību 

pēc projekta plāna paredzētas 

2020.gadā

996 € Pašvaldības policija projektā darbojas kā Baltijas 

jūras pilsētu savienības drošas pilsētas komisija 

(Union of the Baltic Cities Safe Cities 

Commission), par kuras priekšsēdētāju ievēlēts 

pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību 

speciālists Kaspars Vārpiņš. Projektā piedalās 9 

partneri no Baltijas jūras reģiona un projekta 

ietvaros tiks izstrādāta mācību programma 

tiešsaistē klimata pārmaiņu un dabas likstu 

mazināšanai civilās aizsardzības speciālistiem 

Baltijas jūras reģionā. Projekta sākums 

2019.gadā. Projekta ilgums 2 gadi.

Pr_102 Domes lēm. - 

bijis, jo netiek 

prasīts 

finansējums 

projekta 

realizēšanai

15. panta 18.) 

daļa

2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot inventāru un 

aprīkojumu Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā

Bruņu vestu iegāde 

dežūrnodaļas 

darbiniekiem (Jelgavas 

48, Liepājas 

administratīvā teritorija)

17 bruņuvestes - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

17 pašvaldības policijas 

darbiniekiem, kuri reaģē uz 

iedzīvotāju izsaukumiem, tiks 

uzlabota fiziskā drošība, mazinot 

draudus policistu veselībai un 

dzīvībai

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Lai nodrošinātu Liepājas pilsētas Pašvaldības 

policijas darbinieku fizisko drošību. Dežūrnodaļas 

darbinieki dodas uz izsaukumiem 24 stundas 

diennaktī. Izsaukumos mēdz pastāvēt draudi 

policistu dzīvībām.

Pr_105 - 15. panta 12.) 

daļa

Datortehnikas un biroja 

tehnikas iegāde 

(Jelgavas 48)

2 stacionārie datori, 

1 portatīvais dators, 

3 licences, 

A3 kopētājs, 

2 digitālie fotoaparāti ar mitrumizturīgiem 

korpusiem, 

1 krāsainais lāzerprinteris

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Uzlaboti darba apstākļi 118 

pašvaldības policijas darbiniekiem

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Lai nodrošinātu darba produktivitāti un kvalitāti, ir 

nepieciešams iegādāties jaunu kopētāju 

Dzīvesvietas deklarēšanās nodaļas vajadzībām. 

Dežūrdaļas darbiniekiem nepieciešami 2 

mitrumizturīgie digitālie fotoaparāti, lai spētu veikt 

notikumu fotofiksācijas, tādējādi optimizējot LPPP 

darbu. Grāmatvedības vajadzībām nepieciešams 

nomainīt novecojušo un nolietoto krāsaino 

lāzerprinteri, kā arī plānoti divi stacionārie un 

viena portatīvā datora iegāde LPPP darba 

uzlabošanai

Pr_104 - 15. panta 12.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

POLICIJA 2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot inventāru un 

aprīkojumu Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā

Dežūrdaļas un Pagaidu 

turēšanas telpu (PTT) 

mēbeļu iegāde (Jelgavas 

48)

4 metāla garderobes skapji darbiniekiem, 

1 dokumentu dzelzs skapis (personas 

datu aizsardzības nolūkiem), 1 dzelzs 

skapis ar slēdzamām atvilknēm PTT 

telpās (personu datu aizsardzības 

nolūkiem), 1 feldšeru telpas lete ar 

slēdzamiem skapīšiem (medikamentiem) 

PTT, 1 dežūrdaļas mēbeļu izveide un 

uzstādīšana (galda virsmas, 3 skapji)

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiks uzlaboti darba apstākļi 30 

darbiniekiem, kā tiks nodrošināta 

Pagaidu turēšanas telpās ievietoto 

personu personīgo mantu drošība un 

datu aizsardzība (vidēji 7 pagaidu 

turēšanas telpās ievietotās personas 

dienā)

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Nepieciešams, lai nodrošinātu pienācīgus darba 

apstākļus Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas 

dežūrdaļas darbiniekiem, kuri apkalpo 

izsaukumus un nodrošina sabiedrisko kārtību 

Liepājā 24 stundas diennaktī, kā arī lai ievērot ES 

Vienoto datu regulu

Pr_104 - 15. panta 12.) 

daļa

Lietvedības un personāla 

nodaļas mēbeļu iegāde 

personas datu 

aizsardzības nolūkiem 

(Jelgavas 48)

2 žalūzijtipa slēdzami skapji - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

- Tiks uzlaboti darba apstākļi 7 

darbiniekiem

- Nodrošināta visu 118 pašvaldības 

policijas darbinieku datu aizsardzība

- Datu aizsardzība tiks nodrošināta 

visiem ar Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policiju saistītajiem 

dokumentiem un personām, kuru 

dati nonākuši Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā (sarakste).

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Datu aizsardzība tiks nodrošināta visiem ar 

Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju saistītajiem 

dokumentiem un personām, kuru dati nonākuši 

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā (sarakste).

Lai izpildītu ES Vienotās datu regulas normu 

ievērošanu

Pr_104 - 15. panta 12.) 

daļa

LLI-269 "SCAPE" ("“Ar 

sabiedrības drošību 

saistīto pakalpojumu 

attīstība, stiprinot 

komunikāciju un 

sadarbību starp 

pašvaldībām un policiju") 

Jelgavas 48

6 velosipēdi, 50 ķermeņa kameras, 8 

ķermeņa kameru uzlādes stacijas, 1 

serveris ķermeņu kameru ierakstiem, 30 

elektrošoka ierīces, 500 elektrošoka 

ierīču kartridži, 1 elektrošoka ierīču 

simulācijas aprīkojums, 1 apmācības

6 velosipēdi, 30 elektrošoka ierīces, 500 elektrošoka ierīču 

kartridži, 1 elektrošoka ierīču simulācijas aprīkojums. 

Papildus tika iegādāti 100 A2 un 5 A0 informatīvie plakāti un 

5 informatīvie stendi.

50 ķermeņa kameras - 8 

ķermeņa kameru uzlādes 

stacijas, 1 serveris ķermeņa 

kameru ierakstiem - tiks 

iegādāti 2020.gadā. 22.aprīlī 

noslēgts līgums, ka 60 dienu 

laikā tiks piegādāti. 

1 apmācības - noslēgts līgums 

par to veikšanu, taču sakarā ar 

COVID-19 ierobežojumiem, uz 

doto brīdi apmācības ir 

pārceltas uz nenoteiktu laiku. 

Papildus tika iegādāti 100 A2 

un 5 A0 informatīvie plakāti un 

5 informatīvie stendi.

6 velosipēdi, 50 ķermeņa kameras, 8 

ķermeņa kameru uzlādes stacijas, 1 

serveris ķermeņu kameru ierakstiem, 

30 elektrošoka ierīces, 500 

elektrošoka ierīču kartridži, 1 

elektrošoka ierīču simulācijas 

aprīkojums, 1 apmācības

6 velosipēdi, 30 elektrošoka ierīces, 500 

elektrošoka ierīču kartridži, 1 elektrošoka 

ierīču simulācijas aprīkojums. Papildus 

tika iegādāti 100 A2 un 5 A0 informatīvie 

plakāti un 5 informatīvie stendi.

50 ķermeņa kameras - 8 

ķermeņa kameru uzlādes 

stacijas, 1 serveris ķermeņa 

kameru ierakstiem - tiks 

iegādāti 2020.gadā. 22.aprīlī 

noslēgts līgums, ka 60 dienu 

laikā tiks piegādāti. 

1 apmācības - noslēgts līgums 

par to veikšanu, taču sakarā ar 

COVID-19 ierobežojumiem, uz 

doto brīdi apmācības ir 

pārceltas uz nenoteiktu laiku. 

Papildus tika iegādāti 100 A2 un 

5 A0 informatīvie plakāti un 5 

informatīvie stendi.

77 752 € Pārrobežu projekts tiek īstenots no 2018.gada 

vasaras

Pr_292 lēm. Nr.77 no 

2017.gada 

18.maija

15. panta 12.) 

daļa

Pagaidu turēšanas telpu 

rokudzelžu stiprinājumu 

iestrāde betonā 

(Jelgavas 48)

10 stiprinājumu izveide un iestrāde - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiks uzlabota pagaidu turēšanas 

telpās ievietoto persona personiskā 

drošība (vidēji 7 dienā), kā arī 

izslēgta iereibušo aizturēto personu 

personīgā fiziskā apdraudējuma 

iespējamība

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Lai novērstu Liepājas pilsētas Pašvaldības 

policijas Pagaidu turēšanas telpās ievietoto 

personu draudus dzīvībai, ir nepieciešams 

izveidot un iestrādāt PTT rokudzelžu 

stiprinājumus, kurus izmantotu gadījumos, ja PTT 

ievietotās personas apzināti veic apdraudējumu 

savai dzīvībai un veselībai.

Pr_104 - 15. panta 12.) 

daļa

Papīra smalcinātāja 

iegāde (Jelgavas 48)

1 papīra smalcinātājs - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Uzlabos darba apstākļus vismaz 40 

darbiniekiem, papildus tiks 

nodrošināta arī datu aizsardzība 

visiem ar Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policiju saistītajiem 

dokumentiem un personām, kuru 

dati nonākuši Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā (sarakste)

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Lai nodrošinātu ES Vienotās datu regulas normu 

ievērošanu, ir nepieciešams iegādāties papīra 

smalcinātāju, jo Liepājas pilsētas Pašvaldības 

policijā notiek apjomīgs darbs ar personu datiem.

Pr_104 - 15. panta 12.) 

daļa

Raidstaciju (rāciju) 

nomaiņa (Jelgavas 48, 

Liepājas administratīvā 

teritorija)

5 mobilās raidstacijas, 

5 portatīvās raidstacijas

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

 Raidstacijas izmantos 10 patruļas - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Liepājas pilsētas Pašvaldības policija sabiedrisko 

kārtību Liepājā nodrošina 24 stundas dienaktī. Ir 

nepieciešams veikt novecojošo raidstaciju 

nomaiņu, lai uzlabotu sakaru kvalitāti, līdz ar to 

policistu un sabiedrības drošību

Pr_105 - 15. panta 12.) 

daļa

Servera iegāde (Jelgavas 

48)

1 serveris, 2 tīkla komutatori, 1 servera 

licence, 40 servera lietotāju licences

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiks uzlabota datu aizsardzība 118 

policijas darbiniekiem caur 40 

iekārtām (datoriem).

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Lai nodrošinātu ES Vienotās datu regulas normu 

ievērošanu, ir nepieciešams pārveidot Liepājas 

pilsētas pašvaldības policijas lokālo tīklu. Tādējādi 

iespējams arī izmantot mazāku datortehnikas 

vienību skaitu, jo šī servera iegāde nodrošinās 

iespēju izmantot jebkuru brīvu datoru LPPP lai 

veiktu savu darbu. Tādējādi tiks nodrošināta 

pastiprinātāka datu aizsardzība.

Pr_104 - 15. panta 12.) 

daļa

Transportlīdzekļa iegāde, 

ar ko palīdzēt pārvietoties 

cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem

1 piekabe 1 piekabe - Vidēji 1 reize 5 - 10 gados - Nav bijusi nepieciešamība 979 €  - -  - 15. panta 12.) 

daļa

2.1.9.(3.) Regulāri organizēt darbinieku 

profesionālo pilnveidošanu 

Liepājas pilsētas Pašvaldības 

policijā

Apmācības pašvaldības 

policijas darbiniekiem un 

speciālistiem

Dalība vismaz 5 semināros Dalība 15 semināros Bija nepieciešamība pēc vairāk 

semināriem par dažādām 

tēmām un aktualitātēm

Apmācīti apmēram 100 darbinieki Apmācīti 100 darbinieki - 1 720 € Apmācības tiks apmeklētas un organizētas 

izskatot konkrētos tā brīža piedāvājumu par 

pašvaldības

policijas kompetencē esošajām tēmām, kā 

piemēram, policijas darba taktika, izmaiņas

likumdošanā, lietvedībā, grāmatvedībā, u.c.

Pr_106  - 15. panta 12.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

Sabiedriskais 

TRANSPORTS

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku 

dažādu kompetenču uzlabošanu 

(svešvalodu apmācība, e-

prasmes u.c.)

Kontrolieru apmācībām 

par darbu ar klientiem

15 darbinieki 21 darbinieks Ņemot vērā, ka ar klientiem 

strādā arī biroja darbinieki, 

seminārs organizēts visiem 

Aģentūras darbiniekiem

Uzlabota problēmsituāciju risināšana 

konfliktu gadījumos sabiedriksajā 

transportā

2 semināri Semināri tika organizēts divās 

grupās, lai varētu apmeklēt visi 

darbinieki, nodrošinot 

nepārtrauktu Aģentūras darbību 

un kontroli sabiedriskajā 

transportā

160 €  - -  - 15. panta 19.) 

daļa

1.4.2.(4.) Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un 

koordinētu informāciju par 

aktualitātēm pašvaldībā, 

veidojot vienotu Liepājas 

pašvaldības iestāžu mājas lapu 

tīklojumu un citus mūsdienīgus, 

saistošus informācijas 

sniegšanas veidus

Uzlabota Liepājas 

sabiedriskā transporta 

mājas lapa

1 mājas lapa - Darbība netika realizēta, ņemot 

vērā, ka veicot cenu aptauju 

pirmo reizi nepieteicās neviens 

pretendents, izsludinot otro reizi 

tika piedāvāta nesamērīgi 

augsta cena.

1 jauns pakalpojums sabiedriskā 

transporta lietotājiem, kuri apmeklē 

mājas lapu (biļešu iegāde)

- Darbība netika realizēta, ņemot 

vērā, ka veicot cenu aptauju 

pirmo reizi nepieteicās neviens 

pretendents, izsludinot otro reizi 

tika piedāvāta nesamērīgi 

augsta cena.

0 € Eiropas parlamenta un padomes regula 

ES2016/679 par fizisku personu datu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi 30.punkts 

Grozījumi Nr.1 - 2019.gada 21.marta Domes 

lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu 

(budžeta atlika pārdale)

- 2018.gada 

22.marta 

Izpilddirektora 

vēstule 

Nr.1659/2.1.4.

15. panta 19.) 

daļa

2.1.7.(4.) Turpināt uzlabot sabiedriskā 

transporta kustību, tai skaitā 

ieviest efektīvu pasažieru 

uzskaites sistēmu

Izsludināts iepirkums 

elektronisko norēķinu, 

uzskaites un transporta 

pārvaldības sistēmai, 

uzsākta sistēmas izstrāde

1 iepirkums - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums.

1 sistēma ar pilnu nepieciešamo 

tehnisko nodrošinājumu (100% 

precīza pārdoto un izmantoto biļešu 

uzskaites sistēma, pārvadāto 

pasažieru skaits un korektāki GSP 

dati sabiedriskā transprota 

atrašānās vietai reāllaikā)

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € 2017.gada 27.jūnija MK noteikumi Nr.371 

17.punkts. 

Šobrīd nav pieņemts lēmums par to, kāds 

finansējums - 100% pašvaldības vai daļēji 

pašvaldības, šim projektam būs piešķirts

Pr_86 21.02.2013. 

lēm. Nr.24

15. panta 19.) 

daļa

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Iegātas 5 portatīvas 

videokameras, kontroles 

dienesta darba drošības 

uzlabošanai

5 kameras - Darbība netika realizēta, ņemot 

vērā, ka Liepājas pilsētas 

pašvaldības policija arī plāno 

veikt šādu iekārtu iegādi, tika 

pieņemts lēmums, nogaidīt ar 

iekārtu iegādi, ņemot vērā, ka ir 

nepieciešams neliels apjoms

5 kontroles vienības maiņas (1 

kamera uz diviem kontrolieriem, kas 

atrodas maiņā)

- Darbība netika realizēta, ņemot 

vērā, ka Liepājas pilsētas 

pašvaldības policija arī plāno 

veikt šādu iekārtu iegādi, tika 

pieņemts lēmums, nogaidīt ar 

iekārtu iegādi, ņemot vērā, ka ir 

nepieciešams neliels apjoms

0 € Darba aizsardzības likuma 4.1.1. un 4.1.2.punkts 

un Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras 

"Liepājas sabiedriskais transports" Darba risku 

vides vērtējumu saraksts, kas rada vai var radīt 

risku nodarbinātā drošībai un veselībai Nr.2018/9

-  - 15. panta 19.) 

daļa

Sabiedriskā transporta 

kontrolieru darba 

apģērba atjaunošana

14 formas tērpi Noslēgts līgums ar Rīgas Tehniskās universitātes 

profesionālā bakalaura "Materiālu tehnoloģija un dizains" 

studiju programmas studenti, par sabiedriskā transporta 

kontrolieru formas tērpa prototipa izstrādi ņemot vērā darba 

apstākļus un faktorus, kas var ietekmēt darbinieka apģērbu

Ņemot vērā darba specifiku, 

tika izdarīts lēmums kontrolieru 

formas tērpus izstrādāt 

atbilstošus darba drošībai un 

specifikai, jo redzot iepriekš 

šūtos formas tēpus un ņemot 

vērā darbinieku iebildumus par 

darba apstākļiem bija 

nepieciešams formas tērpu 

šūšanas paradumus pārskatīt. 

Un tāpēc lēmums par 

sadarbību ar Rīgas tehnsiko 

universitāti.

Uzlaboti darba apstākļi un vizuālais 

tēls 14 kontroles dienesta 

darbiniekiem

Noslēgts līgums ar Rīgas Tehniskās 

universitātes profesionālā bakalaura 

"Materiālu tehnoloģija un dizains" studiju 

programmas studenti, par sabiedriskā 

transporta kontrolieru formas tērpa 

prototipa izstrādi ņemot vērā darba 

apstākļus un faktorus, kas var ietekmēt 

darbinieka apģērbu

Ņemot vērā darba specifiku, 

tika izdarīts lēmums kontrolieru 

formas tērpus izstrādāt 

atbilstošus darba drošībai un 

specifikai, jo redzot iepriekš 

šūtos formas tēpus un ņemot 

vērā darbinieku iebildumus par 

darba apstākļiem bija 

nepieciešams formas tērpu 

šūšanas paradumus pārskatīt. 

Un tāpēc lēmums par sadarbību 

ar Rīgas tehnsiko universitāti.

0 € Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras Liepājas 

sabiedriskais transports Nolikums "Par transports 

kontrolieru formas tērpiem", piesaistot Liepājas 

Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņus 

formas tērpu vizuālā tēla pilnveidošanai

-  - 15. panta 19.) 

daļa

SIA Aviasabiedrība 

“Liepāja”

4.1.1.(1.) Nodrošināt regulārus 

starptautiskus un iekšzemes 

reisus, attīstot Liepājas lidostas 

infrastruktūru, atbilstoši 

starptautiskas nozīmes lidostai, 

tai skaitā, panākot reģionālas 

nozīmes pievadceļa līdz 

Liepājas lidostai (P 134) 

rekonstrukciju

"de minimis" atbalsts 

aviokompānijām jaunu 

regulāro pasažieru 

maršrutu no Liepājas 

lidostas uzsākšanai

Uzsākts 1 jauns maršruts - "de minimis" atbalsta 

aviokompānijām atbalsta 

programma izstrādāta un 

saskaņota Finanšu ministrijā. 

Atbalsta konkurss, netika 

izsludināts sakarā ar 

aviokompāniju zemo 

ieinteresētību

Palielināts apkalpoto lidojumu un 

pasažieru skaits

- "de minimis" atbalsta 

aviokompānijām atbalsta 

programma izstrādāta un 

saskaņota Finanšu ministrijā. 

Atbalsta konkurss, netika 

izsludināts sakarā ar 

aviokompāniju zemo 

ieinteresētību

0 € 2019.gada 1.pusē jāsagatavo  tiesiskā bāze. Pēc 

tā var lemt par "de minimis" finansējuma konkursu 

ar komējo summu vismaz 200 000 EUR 3.gados.

Pr_84  - 12. pants

Angāra lidlauka 

ekspluatācijai/ kravu 

uzglabāšanas 

vajadzībām projektēšana 

Izstrādāts 1 tehniskais projekts - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Nodrošināti apstākļi tehnikas 

pareizai uzglabāšanai  - lietošanas 

laika palielināšanai

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Finansējuma pieejamības gadījumā uzsākams 

nekavējoties. Šobrīd esošā tehnikas un materiālu 

uzglabāšanas infrastruktūra ir sadrumstalota, 

fiziski novecojusi un nolietojusies, 

energoneefektīva un limitētiem inženiertīklu 

risinājumiem

Pr_85  - 12. pants

Bagāžas ratiņu lietota 

vilcējtraktora iegāde

1 bagāžas ratiņu vilcējtraktors 1 bagāžas ratiņu vilcējtraktors - Spēja apakalpot gaisa kuģus līdz 

200 pasažieriem

Spēja apkalpot gaisa kuģus līdz 200 

pasažieriem

- 16 648 € Obligāti realizējams, jo beidzas termiņš nomas 

līgumam, ar kuru šobrīd bagāžas ratiņu 

vilcējtraktors tiek nomāts. Iespējas pagarināt 

nomu ir nelielas.

PVU ir 3 uzdevumi.
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Jauna pasažieru 

termināla un saistītās 

infrastruktūras būve

Uzbūvēts un aprīkots 1 pasažieru 

termināls ar saistīto infrastruktūru

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiek nodrošināta spēja apkalpot līdz 

200 pasažieriem vienlaicīgi

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Lai nodrošinātu gaisa kuģu ar ietilpību virs 76 

vietām apkalpošanu, nepieciešams palašināt 

lidostas termināla kapacitāti. Ielidošanas termināla 

jaudas ir nepietiekamas jebkādu ārpus Šengenas 

zonas lidojumu apkalpošanai. Pasašieru komforta 

līmenis arī esošajā situācijā ir vērtējams, kā 

zems. Finansējuma piejamības gadījumā 

realizējams, līdz 2020. gada pavasarim.
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Pasažieru reģistrācijas 

galdu pārbūve, papildus 

reģistrācijas vietas 

iekārtošana, izlidošanas 

vārtu tehniskais 

nodrošinājums

3 reģistrācijas galdi, 2 iekāpšanas karšu 

un 2 bagāžas birku printeri, 1 iekāpšanas 

karšu lasītājs, 1 datorkomplekts, 

licencētās programmatūras pēc 

nepieciešamības 

3 reģistrācijas galdi Darbība netika realizēta pilnā 

apjomā, jo netika piešķirts 

finansējums

Spēja apakalpot terminālī virs 80 

izlidojošiem pasažieriem

Daļēja spēja apakalpot terminālī virs 80 

izlidojošiem pasažieriem 

Darbība netika realizēta pilnā 

apjomā, jo netika piešķirts 

finansējums

6 794 € Obligāti realizējams pēc airBaltic pasažieru 

apkalpošanas noteikumi. Realizācija 2018.gada 

1.ceturksnī.

Pr_85  - 12. pants
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SIA Aviasabiedrība 

“Liepāja”

4.1.1.(1.) Nodrošināt regulārus 

starptautiskus un iekšzemes 

reisus, attīstot Liepājas lidostas 

infrastruktūru, atbilstoši 

starptautiskas nozīmes lidostai, 

tai skaitā, panākot reģionālas 

nozīmes pievadceļa līdz 

Liepājas lidostai (P 134) 

rekonstrukciju

Tehniskais 

nodrošinājums lidlauka 

ziemas ekspluatācijas 

efektivitātes 

palielināšanai 

(1.BOBCAT veida riteņu 

kompaktiekrāvējs 

aprīkojumā ar birsti, 

pūtēju, kausu, lāpstu. 2. 

Ziemas tehnika skrejceļa 

tīrīšanai ar atsevišķu 

birstes piedziņu, gasa 

pūtēju ūdens un sīko 

daļiņu nopūšanai no 

virsmas, frontālā sniega 

lāpsta. 3. 6 m plata 

sniega lāpsta. 4. 

Skrejceļa atledošanas 

reaģenta kaisītājs, kas 

vienlaicīgi nodrošina 

sausā reaģenta un šķidrā 

sajaukšanu. 5. 

Pusmehāniskais sniega 

pūtējs uguņu sistēmas un 

vārtu attīrīšanai.

Iegādātas 5 tehnikas vienības ar 

aprīkojumu

1 Sniega pūtējs, 1 miglotājs Darbība netika realizēta pilnā 

apjomā, jo netika piešķirts 

finansējums

Paaugstināta lidlauka 

sagatavošanas spēja nelabvēlīgos 

laika apstākļos

Daļēji izpildīts. Darbība netika realizēta pilnā 

apjomā, jo netika piešķirts 

finansējums

4 355 € Var veikt finansējuma pieejamības gadījumā. 

Īpaši svarīgi nodrošināt pieņemamu laiku 

iepirkumu veikšanai pirms 2019/2020. gada 

ziemas sezonas sākuma.
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Ugunsdzēsēju Depo 

projektēšana

Izstrādāts 1 tehniskais projekts - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Realizējot būvniecību nodrošināta 

atbilstība ICAO prasībām

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Finansējuma pieejamības gadījumā uzsākams 

nekavējoties. Pašlaik tiek nodrošināti alternatīvie 

pasākumi, taču tie samazina glābēju reaģēšanas 

laiku un nenodrošina ideālu ugnesdzēsēju 

transporta un aprīkojuma uzglabāšanu.

Pr_85  - 12. pants

SIA BIEDRĪBAS 

nams

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Dzīvnieku izstādes 1 izstāde 1 izstāde - 2500 apmeklētāji 2500 apmeklētāji - 1 466 € Lieldienu laikā izstādes apmeklētāji varēs aplūkot 

dažādus dekoratīvos sīkdzīvniekus, tostarp 

Lieldienu atpazīstamākā simbola - zaķa - 

radinieku trusi.

-  - 15. panta 1.) 

daļa

Ziedu izstādes 6 ziedu izstādes 6 ziedu izstādes - 3000 apmeklētāji 8700 apmeklētāji Pateicoties lielai apmeklētāju 

ieinteresētībai, tikai veicināts 

apmeklētāju skaita pieaugums

3 635 € Liepājas pilsētas iedzīvotāji un viesi iepazīstināti 

ar tradicionālo ziedu daudzveidību (tulpju, īrisu, 

puķu zirņu, rožu, gladiolu, dāliju)

-  - 15. panta 1.) 

daļa

1.3.2.(6.) Turpināt veikt uzlabojumus 

pilsētas kultūras mantojuma 

izpētē, saglabāšanā un veicināt 

tā pieejamību plašākai 

sabiedrībai

Vēsturiskās un mākslas 

izstādes

2 izstādes 3 izstādes Izvērtējot piešķirto finansējumu 

bija iespēja realizēt trīs izstādes

1000 apmeklētāji 1000 apmeklētāji - 1 483 € Izstādes "Nameja gredzens"  apmeklētāji 

tuvplānā varēs skatīt krāšņākos no filmas-

leģendas "Nameja gredzens" tērpiem. Tas sniegs 

iespēju skatītājiem un citiem interesentiem būt 

tuvāk filmas tapšanas procesam - tiešā veidā 

apskatot tērpu komplektus, kurus darinājuši 

daudzi Latvijas amatnieki, kā arī rotu un butaforiju 

mākslinieki. 

Viesmākslinieku gleznu izstādes iepazīstinās 

liepājniekus un Liepājas viesus ar latviešu 

mūsdienu glezniecības labākajiem darbiem.

-  - 15. panta 1.) 

daļa

2.1.8.(2.) Nodrošināt tūrisma informācijas 

biroja darbību, uzlabot 

aprīkojumu, izveidot preču un 

pakalpojumu klāstu, lai celtu 

tūristu apkalpošanas kvalitāti

Tūrisma biroja telpu 

remonts un pārcelšanās 

uz lielākām telpām

160kv/m telpa, kas piemērota LRTIB 

darbībai

160kv/m telpa, kas piemērota LRTIB darbībai - Apkalpot Liepājas reģiona Tūrisma 

informācijas birojā par 5 % vairāk kā 

plānots 2018. gadā, t.i. 19 845 

tūristus;

22751 apkalpots tūrists - 37 038 € Grozījumi Nr.3. - SIA "Latviešu biedrības nams" 

vēstule Nr.1.31/76 25.09.2019

Apskatot datus par tūrisma biroja darbību, varu 

komentēt, ka pēdējos 5 gados faktiski darba 

apjoms ir dubultojies:

- Pilsētas dotācijas, tātad arī uzticētie pienākumi, 

ir arī dubultā vairāk (2013. gadā - EUR 

203543.00, 2018 - 390715)

- kopējie ieņēmumi - 2013. gadā 273 591, 2018. 

gadā 453 579* (* dati līdz 30.septembrim)

- Apkalpoto viesu skaits birojā +30% - 2012. gadā 

16703, 2017 - 21570.

- Nakšņojošie viesi pilsētā ir par +20 000 vairāk 

(2013.- 69070, 2017 - 90170, 2018 - līdz 30.09 - 

77300) Šie ir reģistrēti oficiālajā statistikā, reālais 

viesu skaits Liepājā ir 2 x lielāks, ņemot vērā 

neregulēto apartamentu skaitu.

- Interese par Liepājas informāciju 

www.liepaja.travel +62,93% (2014. - 177 801, 

2018 līdz 30.09- 479 699)

To, kas kādreiz bija ekskluzīvi, tagad 2018. gadā 

ir tikai norma: 

- VISI tūrisma materiāli 5 valodās, atsevišķi - 13 

valodās!

- Tūrisma materiālu nodrošināšanas 51 Liepājas 

uzņēmumos, regulāra izvadāšana

- Komunikācija ikdienā ar 139 Liepājas tūrisma 

uzņēmumiem un sadarbība ar 8 novadiem un 

novadu 173 uzņēmumiem

- kalendars.liepaja.lv - administrēšana, tulkojumi 4 

valodās (pilsētā ik mēnesi notiek 140 pasākumi)

- Sociālie tīkli - Facebook, Twitter, Instagram

- lidojumu popularizēšanas projekti

- Liepājas prezentācijas stenda izvietošana 

dažādos pasākumos

- dažādi pilsētas prezentācijas pasākumos 

(konferences, kruīza uzņemšanas, u.c.)

- dalība izstādēs, dažādos prezentāciju 

pasākumos ārpus Latvijas

- žurnālistu un tūroperatoru vizītes 2017. - 8, 

2018. - 18!

- - 15. panta 10.) 

daļa

SIA JAUNLIEPĀJA 1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru

Lietus ūdens novadīšana 

no ēkas un teritorijas

250 m, 1 ēka - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Uzlabosies darba apstākļi 33 

darbiniekiem, 38 telpu nomniekiem 

un 62 400 pacientiem

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Pagrabstāva 

hidroizolācijas risinājums

Hidroizolācija 

224.7 m2 platībā, 

1 telpu grupa

Daļēji, jo paraba stāvā veikta atsevišķu - bojāto vietu 

hidroizolācija

Prasītais finansējums piešķirts 

daļēji.

Uzlabosies darba apstākļi 33 

darbiniekiem, 38 telpu nomniekiem 

un 62 400 pacientiem

Daļēji, tika veiktas darbībaas, lai darba 

apstākļi netiktu pasliktināti, jo pabraba 

stāvā veikta atsevišķu - bojāto vietu 

hidroizolācija

Prasītais finansējums piešķirts 

daļēji.

6 000 €  - Pr_18  - 15. panta 6.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SIA LEĻĻU teātris 1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Gaismu operatora un 

uzvedumu daļas vadītāja 

štata vietu izveidošana

2 jaunas štata vietas - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

8000 skatītāju (skatītāju skaita 

palielināšanās stacionārā)

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Bez abām minētajām štata vietām nav iespējams 

pilnvērtīgi nodrošināt Leļļu teātra darbību 

profesionālā līmenī, kas liedz palielināt skatītāju 

skaitu stacionārā un  izbraukumos, jo vienlaicīgi 

nav iespējams nodrošināt izrādes uz vietas un 

izbraukumā.

-  - 15. panta 5.) 

daļa

Jauniestudējumu 

honorāri

4 jauniestudējumi 5 jauniestudējumi:

1. "Sarkangalvīte"krievu valodā

2. Trīs ruksīši

3. Kā Ruksītim gāja

4. Lāča namiņš

5. Rūķīši un Mežavecis

5 jauniestudējumi plānoto 4 

vietā, lai piesastītu jaunu 

auditoriju

8000 skatītāju (skatītāju skaita 

palielināšanās stacionārā)

9672 skatītāji Papildus plānotajiem 4 

jauniestudējumiem iestudējām 

izrādi "Sarkangalvīte"krievu 

valodā, palielinot auditoriju un 

skatītāju skaitu, krievvalodīgos 

bērnus.

18 820 € Bez abām minētajām štata vietām nav iespējams 

pilnvērtīgi nodrošināt Leļļu teātra darbību 

profesionālā līmenī, kas liedz palielināt skatītāju 

skaitu stacionārā un  izbraukumos, jo vienlaicīgi 

nav iespējams nodrošināt izrādes uz vietas un 

izbraukumā.

-  - 15. panta 5.) 

daļa

Konkurētspējīga 

atalgojuma 

nodrošināšana Leļļu 

teātra darbiniekiem, lai 

sasniegtu vismaz 2/3 no 

nozarē esošā atalgojuma

Vidējais darbinieku atalgojums EUR 600 

(pirms nodokļu nomaksas)

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

125 izrādes un pasākumi stacionārā - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Zemā atalgojuma dēļ teātrim ir lielas grūtības 

nokomplektēt profesionālu un kvalificētu 

personālu, īpaši jomas speciālistus. 2018. gadā 

palielinoties minimālajai algai, visām pašvaldības 

iestādēm proporcionāli tika palielināts atalgojums 

arī pārējiem darbiniekiem. Leļļu teātrim dotācija 

šim mērķim netika piešķirta. Lai nodrošinātu 

turpmāku vienīgā ārpus Rīgas esošā Leļļu teātra 

darbību un izaugsmi, nepieciešams palielināt 

darbiieku atalgojumu.

-  - 15. panta 5.) 

daļa

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Gaismas tehnikas bāzes 

uzlabošana, nodrošinot 

mūsdienām atbilstošas 

tehnoloģijas un izrāžu 

kvalitātes uzlabošanu.

1 digiāta gaismas vadības pults,

2 inteliģentie prožektori, 

4 LED prožektori

2 inteliģentie prožektori, 

4 LED prožektori

Gaismu pulti iegādājāmies 

2018.g. beigās

8000 skatītāju 9672 skatītāji Papildus plānotajiem 4 

jauniestudējumiem iestudējām 

izrādi "Sarkangalvīte"krievu 

valodā, palielinot auditoriju un 

skatītāju skaitu, krievvalodīgos 

bērnus.

1 084 € Lai nodrošinātu kvalitatīvu izrāžu gaismošanu ar 

mūsdienām atbilstošu tehnoloģiju palīdzību, 

jāiegādājas digitāla gaismas vadības sistēma, 

jauni prožektori.

Pr_64  - 15. panta 5.) 

daļa

Jauniestudējumu 

dekorācijas, lelles un 

kostīmi

4 jauniestudējumi 5 jauniestudējumi:

1. "Sarkangalvīte"krievu valodā

2. Trīs ruksīši

3. Kā Ruksītim gāja

4. Lāča namiņš

5. Rūķīši un Mežavecis

5 jauniestudējumi plānoto 4 

vietā, lai piesastītu jaunu 

auditoriju

8000 skatītāju (skatītāju skaita 

palielināšanās stacionārā)

9672 skatītāji Papildus plānotajiem 4 

jauniestudējumiem iestudējām 

izrādi "Sarkangalvīte"krievu 

valodā, palielinot auditoriju un 

skatītāju skaitu, krievvalodīgos 

bērnus.

11 554 € Bez abām minētajām štata vietām nav iespējams 

pilnvērtīgi nodrošināt Leļļu teātra darbību 

profesionālā līmenī, kas liedz palielināt skatītāju 

skaitu stacionārā un  izbraukumos, jo vienlaicīgi 

nav iespējams nodrošināt izrādes uz vietas un 

izbraukumā.

-  - 15. panta 5.) 

daļa

Leļļu teātra ieejas bloka 

sakārtošana - gaismas 

kastes (ar Leļļu teātra 

nosaukumu) un 

apgaismotu afišu stendu 

izveidošana.

1 gaismas kaste, 

2 afišu stendi

2 afišu stendi ar apgaismojumu Gaismas kaste netika 

izgatavota un uzstādīta finanšu 

trūkuma dēļ

8000 skatītāju 9672 skatītāji Papildus plānotajiem 4 

jauniestudējumiem iestudējām 

izrādi "Sarkangalvīte"krievu 

valodā, palielinot auditoriju un 

skatītāju skaitu, krievvalodīgos 

bērnus.

392 €  - Pr_64  - 15. panta 5.) 

daļa

Skatītāju zāles daļas 

remonts, vecā 

apgaismojuma nomaiņa, 

griestu remonts, skatītāju 

gaiteņa kosmētiskais 

remonts

1 izremontēta zāle, 

1 izremontēts gaitenis, 

12 nomainīti gaismekļi

1 izremontēta zāle, 

12 nomainīti gaismekļi

Gaiteņa remonts nav veikts, 

finansējuma trūkuma dēļ

8000 skatītāju 8000 skatītāju  - 413 € Jāturpina zāles remonts, izremontējot zāles daļu, 

kur notiek ekskursijas, rotaļas, pasākumi, 

jānomaina vecās dienasgaismas lampas uz 

mūsdienīgu un energoefektīvu apgaismojumu, 

jāveic skatītāju gaiteņa kosmētiskais remonts, lai 

to padarītu mūsdienīgu un atraktīvu.

Pr_64  - 15. panta 5.) 

daļa

SIA Lielais 

DZINTARS

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Mājaslapas tehniskā 

programmēšana ar 

integrētiem SEO, 

pārdošanas, sociālo tīklu 

un citiem funkcionāliem 

rīkiem

Koncertzāles "Lielais dzintars" mājas 

lapas www.lielaisdzintars.lv izstrāde un 

tehniskā programmēšana

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Rādītājs pamatojoties uz Pilnvarojuma 

līguma izpildi:

1. Tiešsaistes biļešu pirkumu skaita 

pieaugums par 5%; 

2. Tiešsaistes telpu nomas pieteikumu 

skaita pieaugums par 5%; 

3. SEO rādītāju iegūšana:

3.1. kopējais lapas apmeklējumu skaita 

pieaugums par 50% ( no 46 222 līdz 92 

444);

3.2.apmeklētāju skaita pieaugums 

ģeogrāfiski nozīmīgajos mērķa tirgos - 

Liepāja ( no 28,7 % uz 30% no kopējā 

LV apmeklētāju skaita; Kurzemes 

pilsētas (no 6% uz 10% no kopējā LV 

apmeklētāju skaita), Rīga un Rīgas 

reģions (no 57% līdz 60% no kopējā LV 

apmeklētāju skaita), Lietuva (+ 5%), 

Skandināvija (+3%);

3.3. apmeklētāju uzturēšanās laika 

pieaugums lapā (aplūkoto lapu skaita 

pieaugums vienā sesijā no 1,62 uz 2,5 

lapām; vienreizējo apmeklētāju un 

atkārtoto apmeklētāju proporcijas 

palielināšana (no 22,7% : 77,3% uz 20% 

:80% ); sesijas vidējā ilguma 

palielināšana no 00:01:30 uz 00:02:50);

3.4. domēna un web lapas autoritātes 

pieaugums par 10 %;

3.5. klientu plūsmas pieaugums biļešu 

pirkumu sadaļā un biļešu pirkumu skaita 

pieaugums par 5%; 

3.6. klientu plūsmas pieaugums 

kalendāra sadaļā par 5%;

3.7. klientu plūsmas pieaugums telpu 

nomas sadaļā par 5%;

3.8. apmeklējuma apjoma pieaugums no 

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € - - - 15. panta 5.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SIA Lielais 

DZINTARS

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Mākslas programmas 

nodrošināšana

2019. gada mākslas programmas 

nodrošināšana koncertzālē - 55 

pasākumi: 8 koncerti kamerzālē; 9 jam 

session sadarbībā ar LDMMV, 3 vasaras 

koncerti, 12 bērnu koncerti (6 

programmas), 4 notikumi Pasaule Lielajā 

dzintarā, jubilejas koncerts, muzeju 

nakts, 4 koncerti ar Latviešu mūziķu 

piedalīšanos, 5 izstādes, Liepājas 

Mākslas forums 8 pasākumi.

2019. gada mākslas programmas nodrošināšana koncertzālē 

īstenoti 62 pasākumi: 13 koncerti kamerzālē; 9 Jam session 

sadarbībā ar LDMMV, 3 vasaras koncerti, 13 bērnu, 5 

notikumi Pasaule Lielajā dzintarā, muzeju nakts, 4 koncerti ar 

Latviešu mūziķu piedalīšanos, 7 izstādes, Liepājas Mākslas 

forums 8 pasākumi.

Kopējais pasākumu skaits 

palielinājies, sakarā ar papildus 

piešķirto valsts Kultūrkapitāla 

fonda piešķirto finansējumu

Kopējais SIA “Lielais Dzintars” 

producēto kultūras pasākumu skaits 

– 55:

- Lielajā zālē – 35 pasākumi;

- Kamerzālē – 10 pasākumi;

- Mākslas telpā Civita Nova – 9 

pasākumi;

- Eksperimentālā skatuve – 2 

pasākumi.

Pasākumu skaits jauniešu un bērnu 

vecumā līdz 17 gadiem – 14 

pasākumi.

Izstāžu skaits – 5.

Auditorijas piesaiste:

- Apkalpoto apmeklētāju skaits – 131 

000

Kopējais SIA “Lielais Dzintars” producēto 

kultūras pasākumu skaits – 62:

- Lielajā zālē – 31 pasākumi;

- Kamerzālē – 13 pasākumi;

- Mākslas telpā Civita Nova – 9 pasākumi;

- Eksperimentālā skatuve – 2 pasākumi.

Pasākumu skaits jauniešu un bērnu 

vecumā līdz 17 gadiem – 13 pasākumi.

Izstāžu skaits – 7.

Auditorijas piesaiste:

- Apkalpoto apmeklētāju skaits – 155798

Kopējais pasākumu skaits 

palielinājies, sakarā ar papildus 

piešķirto valsts Kultūrkapitāla 

fonda piešķirto finansējumu

375 183 € 62 468 ir iekšējie grozījumi, kur šo summu no 

Pilnvarojuma līguma pārceļ uz Deļeģējuma 

līgumu - līdz ar to pozīcija tā iekļaujama 

Attīstības budžetā

- - 15. panta 5.) 

daļa

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Deju studijas 

infrastruktūras 

pilnveidošana

Aprīkota telpa Civita Nova 6 (platība 282 

kv.m) ar ģērbtuvēm 30 personām

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiek sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

un serviss koncertzāles "Lielais 

dzintars" zālē Civita Nova 6, 

nodrošinot 30 000 dejotāju gadā 

atbilstošu ģērbtuvju aprīkojumu.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana 

(1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros 

(1.2. punkts)

- - 15. panta 5.) 

daļa

Elektroenerģijas 

ietaupījumi

1. T8 dienasgaismas spuldžu nomaiņa uz 

LED apgaismojumu koridoros, noliktavā, 

virtuvē -1.stāvā, 136 spuldzes x 58W 

(kopā 7.888 kW);  

2.Virpuļdurvju nomaiņa 3. stāvā (uz 

rampu) - 1 gab. durvis; 

3. Koncertzāles elektrības sadales 

automātikas pārbūve/papildināšana, 1 

komplekts.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Elektroenerģijas ietaupījums - 20,25 

MWh gadā vai 1,759 kWh/m2. Tiek 

nodrošināta drošība koncertzāles 

"Lielais dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un darbiniekiem, 

sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

koncertzāles "Lielais dzintars" 

apmeklētājiem, kopā - 220 000 

apmeklētāji, mākslinieki un 

darbinieki gadā

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Pamatojums darbībai - Ekspluatācijas laikā 

radušais nolietojums, Energoefektivitātes 

standartu ISO 50001 izpilde, SIA “Lielais Dzintars” 

stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns, 

Pilnvarojuma līguma izpilde, kas noslēgta ar 

Liepājas pilsētas pašvaldību 01.10.2015.

Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana 

(1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros 

(1.2. punkts)

- - 15. panta 5.) 

daļa

Iekaru gaismas sistēmas 

(fermas) iegāde, Lielās 

zāles vajadzībām

ST SQUARE alumīnija fermas (510 mm 

šķērsgriezuma) - 20 gab, riņķveida 

stropes - 10 gab, fermu stūri un 

savienojošie elementi.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiek sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

un serviss koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un korporatīvajiem 

klientiem, kopā - 220 000 

apmeklētāji gadā, nodrošinot ap 115 

paskāumu gadā Lielajā zālē.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Pamatojums darbībai - Ekspluatācijas laikā 

radušais nolietojums, Pilnvarojuma līguma izpilde, 

kas noslēgta ar Liepājas pilsētas pašvaldību 

01.10.2015., SIA “Lielais Dzintars” stratēģijas 

2018. – 2020. gadam Rīcības plāns

Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana 

(1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros 

(1.2. punkts)

- - 15. panta 5.) 

daļa

Koncertzāles remontdarbi 1. Partera 16. rindas paplašināšana, 1 

rinda, 20 m, paplašināšana par 15 cm. 

2. Skatuves durvju vērtņu virsmas 

atjaunošana, 1 durvis, 2 vērtnes, 3 kv.m. 

3. Sienu pārkrāsošana publiskajā zonā, 

aizskatuvē, aizskatuves zonā, 1. balkonā 

un mākslinieku ģērbtuvēs – 330 kv.m.

4. WC grīdu pārklājuma atjaunošana - 80 

kv.m. 

5. Mākslas telpas Civita Nova (1.st.) 

funkcionalitātes pilnveidošana izstāžu 

vajadzībām - izstāžu iekares sliede 3m - 

21 gab, izstāžu iekares sliede 2m - 6 

gab, āķi - 150 gab, perlona iekares - 120 

gab, starmeši - 20 gab, montāžas darbi. 

6. Stikla konferenču telpas pārbūve 

mārketinga un pārdošanas daļas 

darbinieku vajadzībām-stikla 

konstrukcijas pārbūve, nodrošinātas 4 

darba vietas. 

7. Dienesta ieejas mākslinieciskais 

risinājums, nerūsējošā tērauda sienu 

apšuvums 12 kv.m.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

220 000 apmeklētāji, mākslinieki un 

darbinieki gadā (tiek nodrošināta 

drošība koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un darbiniekiem, 

sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

koncertzāles "Lielais dzintars" 

apmeklētājiem)

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Skatīt pielikumu Nr. 2. ar detalizētu remontdarbu 

nepieciešamības pamatojumu 

Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana 

(1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros 

(1.2. punkts)

- - 15. panta 5.) 

daļa

Kvalitatīvas un ērtas 

korporatīvo pasākumu, 

koncertu norises 

nodrošināšana

1. Pārvietojams garderobes pakaramais 

ar 100 āķīšiem - 4 gab.;

2. Iekštelpu Karogi 75x150cm - 5 gab.; 

3. Stāvgaldi diam.80cm - 20 gab.;

4. Tehniskie galdi 70x140cm - 15 gab.;

5. Garderobes labiekārtošana 2.st., 

plauktu, skapīšu iegāde - 5 gab.;

6. Mēbeles publiskajā zonā - 8 gab. pufi 

un 3 gab. dīvāni; 

7. Pufi-paliktņi uz krēsliem (bērniem) - 

100 gab.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiek sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

un serviss koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, 

korporatīvajiem klientiem, kopā - 220 

000 apmeklētāji gadā, konferenču un 

korporatīvo pasākumu skaits - 55 

gadā, bērnu pasākumu skaits - 25 

gadā

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Pamatojums darbībai - Pilnvarojuma līguma 

izpilde, kas noslēgta ar Liepājas pilsētas 

pašvaldību 01.10.2015.

Skatīt pielikumu Nr. 3. ar detalizētu 

nepieciešamības pamatojumu

Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana 

(1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros 

(1.2. punkts)

- - 15. panta 5.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SIA Lielais 

DZINTARS

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Lielās zāles pakāpeniska 

pamatgaismas nomaiņa 

uz LED energoefektīviem 

prožektoriem

Lielās zāles pakāpeniska pamatgaismas 

nomaiņa uz LED Energoefektīviem 

prožektoriem, 34 gab.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiek sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

un serviss koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un korporatīvajiem 

klientiem, kopā - 220 000 

apmeklētāji gadā, nodrošinot ap 80 

paskāumu gadā Lielajā zālē. Tiks 

ietupīti energoresursi un izpildītas 

Energoefektivitātes standarts ISO 

50001 prasības

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekušana 

(1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros 

(1.2. punkts)

- - 15. panta 5.) 

daļa

Papildu gaismas/skaņas 

tehnikas iegāde

1. Ātrās piekļuves slēdzams un pārvietojams 

skaņu iekārtu skapis Lielajai Zālei - 1 gab; 

2. Pārvietojams un ērti lietojams skaņu 

sistēmas komplekts Civita Nova 1. stāvam - 1 

gab.; 

3. 5gHz WiFi rūteris - 2 gab.; 

4. Cockos REAPER programmatūras license - 

1 gab.; 

5. Platforma Lielās zāles subwooferiem - 2 

gab.; 

6. Elektrisko ģitāru statīvi - 2 gab.; 

7. Akustisko ģitāru statīvi - 2 gab.; 

8. Skaņas un video kabeļi - CAT 7 ar RJ45 

savienojumiem 15 m - 3 gab.; īsi CAT 7 

komutācijas kabeļi - 20 gab; SDI kabeļi un 

patchkabeļi video komutācijai; HDMI splitteris 

2-3 izejas 1 gab; HDMI video komutācijas 

vadi 4 gab.; Elektrības pagarinātāji - dalītāji 

jaudai līdz 16A 6 gab., goosneck lampa - 1 

gab.; 

9. Robert Juliat 1000 W Fresnel - 10 gab.; 

10. Robert Juliat 2000 W Fresnel - 8 gab.; 

11. ETC Source Four 25 - 50 grādu 

profilējamais zooms, starmeši - 20 gab.; 

12. Clear-Com CC-300-X4 Single-Ear 

Headset with 4-pin Female XLR, headseti - 3 

gab.; 

13. Ļoti augstas kvalitātes vokāla mikrofoni 

Neumann KMS 104, 2 gab. un Neumann 

KMS 105, 2 gab.; 

14. Kondensatoru mikrofonsAKG C414 XLII - 

1 gab.; 

15. Interneta vadi audio sistēmas 

nodrošināšanai - Cordial CAT 5 CSE10NN5, 

10 m, 4 gab.; 16. Kustīgo LED Wash gaismas 

- 2 gab.; 

17. Dūmu mašīna, Smoke Factory Tour Hazer 

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiek sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

un serviss koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un korporatīvajiem 

klientiem, kopā - 220 000 

apmeklētāji gadā, nodrošinot ap 115 

pasākumu gadā Lielajā zālē, 50 

pasākumi Kamerzālē, 35 pasākumi 

Mākslas telpā Civita Nova, 15 

pasākumi Civita Nova 6.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Pamatojums darbībai - Ekspluatācijas laikā 

radušais nolietojums, Energoefektivitātes 

standartu ISO 50001 izpilde, SIA “Lielais Dzintars” 

stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns, 

Pilnvarojuma līguma izpilde, kas noslēgta ar 

Liepājas pilsētas pašvaldību 01.10.2015.

Skatīt pielikumu Nr. 5. ar detalizētu 

gaismas/skaņas aprīkojuma nepieciešamības 

pamatojumu

Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana 

(1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros 

(1.2. punkts)

- - 15. panta 5.) 

daļa

Skaņu ierakstu (režijas) 

studijas, fonotēkas un 

literārās akadēmijas 

aprīkojuma 

papildināšana/iegāde

1. Būvniecības projekta izstrāde; 

2. Skaņu ierakstu pults komplekta iegāde 

- 1 gab.

1. Izstrādāts būvniecības projekts;

2. Iegādāts skaņas ieraksta pults komplekts 1 gab.

 - Pilnībā aprīkota 1 ierakstu studija 

klasiskās, laikmetīgās un filmu 

mūzikas ierakstu veikšanai

Aprīkota 1 ierakstu studija klasiskās, 

laikmetīgās un filmu mūzikas ierakstu 

veikšanai

 - 88 763 € Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana 

(1.1.2. punkts),  sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros 

(1.2. punkts).

- - 15. panta 5.) 

daļa

Uzlabota koncertzāles 

drošība un kontrole

1. Rāciju iegāde 14. gab.

2. Evakuācijas durvju magnētisko atslēgu 

un to automātiskās vadības uzstādīšana - 

41 gab.

3. Lielās zāles aizskatuves zonas 

norobežošana un kontrole 3., 4., 5. st. 

(projekta turpinājums) - 8 gab. stikla 

durvis aprīkot ar kontroles, kodu 

sistēmas mehānismiem

4. Nomainītas gaismekļi, kā rezultātā 

samazināts trokšņu līmenis, uzlabota 

skaņas ierakstu kvalitāte - 28 gab.

5. UPS sistēmas akumulatoru nomaiņa - 

5 gab. UPS, 98 Ah akumulatori 43 gab. 

6. Termokameras iegāde - 1 gab.

7. Mobilās podestūras margu 

izgatavošana - 2 m moduļi 6 gab., 1m 

moduļi 4 gab.

8. Drošības projektu izstrāde Lielajā zālē - 

drošības trošu ierīkošanai virs zāles tilta 

(skywalk), VIP balkonā  - 2 gab. 

komplekti. 

9. Policistu posteņa letes izgatavošana 

(pie galvenās ieejas) - 1 gab.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

220 000 apmeklētāji, mākslinieki un 

darbinieki gadā (tiek nodrošināta 

drošība koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un darbiniekiem, 

sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

koncertzāles "Lielais dzintars" 

apmeklētājiem)

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Pamatojums darbībai - Ekspluatācijas laikā 

radušais nolietojums, Energoefektivitātes 

standartu ISO 50001 izpilde, SIA “Lielais Dzintars” 

stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns, 

Pilnvarojuma līguma izpilde, kas noslēgta ar 

Liepājas pilsētas pašvaldību 01.10.2015. Skatīt 

pielikumu Nr. 1. ar detalizētu nepieciešamības 

pamatojumu

Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniek0šana 

(1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros 

(1.2. punkts)

- - 15. panta 5.) 

daļa

Uzlabota koncertzāles 

pakalpojumu kvalitāte, 

pasākumu norises 

pārraudzības 

nodrošināšanai

1. Papildus koncertpodestu un drošību 

margu izgatavošana – Kamerzāle/Lielā 

zāle - 25 kv.m

2. Ekrānu izvietošana pie Kamerzāles 

mākslinieku ieejas durvīm - 1 gab.

3. Lielās zāles skatuves un Kamerzāles 

aizslietņu izveide (mākslinieku 

uznākšanai uz skatuves), 2 gab. 

4. Koncertzāles durvju slēdzeņu nomaiņa 

uz "MasterKey'' atslēgām - 57 gab.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

220 000 apmeklētāji, mākslinieki un 

darbinieki gadā (tiek nodrošināta 

drošība koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un darbiniekiem, 

sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

koncertzāles "Lielais dzintars" 

apmeklētājiem)

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Pamatojums darbībai - Pilnvarojuma līguma 

izpilde, kas noslēgta ar Liepājas pilsētas 

pašvaldību 01.10.2015., SIA “Lielais Dzintars” 

stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns

Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana 

(1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros 

(1.2. punkts)

- - 15. panta 5.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SIA Lielais 

DZINTARS

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Ventilācijas sistēmas 

AHU-2, AHU-3 

pilnveidošana

Ventilāciju sistēmu pilnveidošana - 2 gab. 

izotermiski gaisa mitrinātāji 

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiek nodrošināts gaisa mitrums 45% - 

65% igtermiņu nomnieku VSIA 

“Liepājas simfoniskais orķestris” 

(917.74 kv.m) un PIKC “Liepājas 

Mūzikas un mākslas dizaina 

vidusskola"  (1687,10kv.m) telpās, 

nodrošinot līguma izpildi, kā arī 

Kamerzālē (170 Kv.m), nodrošinot 

atbilstošu mikroklimatu Steinnway 

koncertflīgeļiem un citiem mūzikas 

instrumentiem. 

Tiek sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

un serviss koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un darbiniekiem, kopā 

- 220 000 apmeklētāji, mākslinieki 

un darbinieki gadā. 

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Pamatojums darbībai - SIA “Lielais Dzintars” 

stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns, 

Pilnvarojuma līguma izpilde, kas noslēgta ar 

Liepājas pilsētas pašvaldību 01.10.2015., 

Ilgtermiņu nomnieku VSIA “Liepājas simfoniskais 

orķestris” un PIKC “Liepājas Mūzikas un mākslas 

dizaina vidusskola" noslēgtie telpu nomu noslēgtie 

līgumi

Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana 

(1.1.2. punkts)

- - 15. panta 5.) 

daļa

1.3.3.(6.) Sagatavot daudzfunkcionālā 

centra „Lielais Dzintars” vidēja 

termiņa repertuāru, attīstības 

plānu, stiprinot Liepājas 

profesionālās mākslas 

konkurētspēju un veicinot 

kultūrtūrismu  

Horizon grāmatvedības 

uzskaites sistēmas 

atjaunošana

1 grāmatvedības uzskaites sistēma - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Nodrošināti 2 darbinieki ar 

grāmatvedības uzskaites sistēmu

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Pamatojums darbībai - Pilnvarojuma līguma 

izpilde, kas noslēgta ar Liepājas pilsētas 

pašvaldību 01.10.2015., SIA “Lielais Dzintars” 

stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns

Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana 

(1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros 

(1.2. punkts)

- - 15. panta 5.) 

daļa

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa 

sporta pasākumu, kā arī cita 

veida nozīmīgu pasākumu vietu

Nordic Baltic Festival 

Platform

konference

Noorganizēta Ziemeļu un Baltijas valstu 

festivālu vadītāju starptautiska 

konference Liepājā (divas dienas), kurā 

piedalās 100 dalībnieku no Ziemeļvalstīm 

un Baltijas Jūras reģiona

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Kopējais pasākumu skaits - 1; 

Kultūras pakalpojumu skaits:

-  Kamerzāle – 1;

-  Civita Nova 6 – 1;

Auditorijas piesaiste:

-  Apkalpoto apmeklētāju skaits – 

100;

-  Konferenču skaits - 1

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € - - - 15. panta 5.) 

daļa

SIA Liepājas 

Olimpiskais centrs

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

Tablo un ledus mašīnas 

iegāde

1 tablo uzstādīšana LOC Ledus hallē;

1 ledus apstrādes mašīnas iegāde

1 tablo uzstādīšana LOC Ledus hallē;

1 ledus apstrādes mašīnas iegāde

 - LOC Ledus halles darbības 

nepārtrauktības nodrošināšana 365 

dienas gadā

LOC Ledus halles darbības 

nepārtrauktības nodrošināšana 365 

dienas gadā

 - 159 031 € LOC Ledus halles esošā elektroniskā tablo un 

ledus apstrādes mašīnas nomaiņa nepieciešama, 

jo esošās tehnoloģijas ir fiziski un morāli 

novecojušas. Gan elektroniskais tablo, gan arī 

ledus apstrādes mašīnas ir vismaz 20 gadus 

vecas. Neveicot ieguldījumus, turpmāk 

nepieciešamo kvalitāti un nepārtrauktu LOC 

Ledus halles darbību uzturēt nebūs iespējams.

- - 15.panta 6.) daļa

SIA Liepājas 

reģiona TŪRISMA 

informācijas birojs

1.3.5.(1.) Organizēt plašākai sabiedrībai 

saistošus seminārus par pilsētas 

kultūrvēsturiskajām vērtībām, 

stiprinot liepājnieku zināšanas 

par pilsētu un iesaistot 

iedzīvotājus pilsētas 

popularizēšanā

Gidu ekskursijas katru 

dienu vasarā un reizi 

nedēļā svētdienās, 

līdzekļi no LRTIB nav 

vajadzīgi. 

Ekskursiju skaits 365 ekskursijas - - 5475 cilvēki - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

Gidu ekskursijas katru dienu vasarā un reizi 

nedēļā svētdienās, līdzekļi no LRTIB nav 

vajadzīgi. 

- (tukšs) 15. panta 10.) 

daļa

2.1.8.(1.) Regulāri aktualizēt un papildināt 

informatīvās norādes pilsētvidē 

un informāciju pie konkrētiem 

tūrisma objektiem pilsētā

Navigācijas zīmju 

izvietošanas stratēģijas 

izstrāde

1 dokuments, stratēģija Veikta sākotnējā analīze un izpēte. Darbība izpildīta daļēji, jo tās 

realizācijai netika piesķirts 

finansējums

Veicināt tūrisma informācijas 

izplatīšanu pilsētā, palielinot 

uzņēmumu skaitu, kur pieejama 

informācija par Liepāju

- Darbības realizācijai netika 

piesķirts finansējums

0 € Lieājas tūrisma navigācijas zīmes (vairāk kā 100 

ceļu norādes stabi ar vairāk kā 300 norāžu 

plāksnītēm, apkopojums Google kartē: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=

1CGIleEtczCRqfc7HEKxdU2LjNtJXb9Wh&ll=56.

558899192559956%2C21.012306627181715&z=

16) šobrīd ir kritiskā stāvoklī, tās izvietotas 

haotiski, nepārdomāti, kā arī to dizains neatbilst 

pilsētplānošanas kritērijiem - lai būtu uzksatāmi, 

hierarhiskā secībā izvietotas dažādām 

mērķauditorijām - autobraucēji, kājāmgājēji, 

velobraucēji. Tāpat arī tās šobrīd neveido 

pievilcīgu vides noformējumu. Viens no iemesliem 

šādai situācijai ir neprofesionāla zīmju izvietošana 

bez pilsētplānotāju un profesionāļu klātbūtnes. 

Jau ilgāku laiku ir diskusijas par šo zīmju 

sakārtošanu. 

Lai apzinātu iespēju risināt ar profesionāļu 

iesaistīšanos šo navigācijas izveidi, tika izsludināti 

divi iepirkumi. Pirmais iepirkums noslēdzās ar 

vienu pieteikumu, taču bez rezultātiem. Šobrīd 

noslēdzies ir otrs iepirkums nr LPP 2018/152 par 

Turisma informācijas un norāžu zīmju Liepājā 

izvietošanas koncepcijas un dizaina izstrādi. 

Tāme sastāv no divām daļām - norāžu 

izvietošanas sratēgījas izveidošana (EUR 16490 

bez pvn) un dizaina koncepcijas izstrāde (eur 

21550 bez pvn). Lielāko summas daļu sastāda 

profesionāļu - pilsētplānotāja un pieredzējuša 

dizainera darba apjoma. 

- - 15. panta 10.) 

daļa

2.1.8.(2.) Nodrošināt tūrisma informācijas 

biroja darbību, uzlabot 

aprīkojumu, izveidot preču un 

pakalpojumu klāstu, lai celtu 

tūristu apkalpošanas kvalitāti

Vasaras darbinieki 2 darbinieki 1 vasaras darbinieks pārplānoti līdzekļi un slodzes Apkalpot Liepājas reģiona Tūrisma 

informācijas birojā par 5 % vairāk kā 

plānots 2018. gadā, t.i. 19 845 

tūristus;

Apkalpoti 22 751 cilvēki Liepājas pieaugošā popularitāte 

piesaista vairāk klientus arī 

birojā

5 078 € Kontrolciparā iekļauts: Vasaras sezonā, 

palielinoties apmeklētāju skaitam un interesei par 

Liepāju, tiek pagarināts biroja darba laiks. Lai 

nodrošinātu pilnvērtīgu biroja klientu 

apkalpošanas darbu, tiek pieņemti divi vasaras 

darbinieki no 1.aprīļa līdz 30. septembrim. 

- - 15. panta 10.) 

daļa

2.1.8.(3.) Pilnveidot publisko infrastruktūru 

(soliņi, atkritumu urnas, tualetes 

u.c.) pilsētvidē un pie 

populārākajiem tūrisma 

objektiem

Iekļauts punktā - brīvības 

taka

- - - - - - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

Iekļauts punktā - brīvības taka - - 15. panta 5.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SIA Liepājas 

reģiona TŪRISMA 

informācijas birojs

2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides 

objektu, sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru 

apsaimniekošanu.

Komunikācija ar 

Izpilddirekciju un 

Komunālo pārvaldi par 

nepieciešamajām 

darbībām, no LRTIB 

puses nav vajadzīgi 

atsevišķi līdzekļi - 

attieciba uz turisma 

noradem

Komunikācija pēc nepieciešamības Komunikācija pēc nepieciešamības - - Galvenokart, centrs, arī pārējā pilsētas 

teritorija

(1 pilsēta)

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

Komunikācija ar Izpilddirekciju un Komunālo 

pārvaldi par nepieciešamajām darbībām, no 

LRTIB puses nav vajadzīgi atsevišķi līdzekļi

- - 15. panta 10.) 

daļa

2.2.1.(1.) Saglabāt, atjaunot un 

popularizēt pilsētas 

kultūrvēsturisko vidi un veicināt 

tās sociālekonomiskā potenciāla 

izmantošanu

Iekļautspunktā - reklāmas 

kampaņa,punktā - drukas 

materiāli

- - - - - - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli - - 15. panta 10.) 

daļa

2.2.1.(3.) Veicināt Liepājas viesiem un 

iedzīvotājiem saistošas 

pilsētvides attīstību, paplašinot 

tūrisma infrastruktūras un 

produktu piedāvājumu

Iekļautspunktā - reklāmas 

kampaņa,punktā - drukas 

materiāli

- - - - - - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli - - 15. panta 10.) 

daļa

2.2.3.(2.) Veicināt atpūtas iespējas 

ūdensmalās, paplašinot 

rekreācijas iespējas pilsētvidē

Piekrastes pārgājiens 

2019

1 pasākums: 6000 dalībnieki, no kuriem 

5000 Lietuvas iedzīvotāji

1 pasākums  - Popularizēt Liepājas tūrisma 

piedāvājumu Lietuvas tūrisma tirgū, 

īstenojot tiešā mārketinga kampaņu 

Klaipēdā;

4000 dalībnieki, 3000 lietuvieši Samazināts saistībā ar mazāku 

budžetu mārketinga aktivitātēm

10 000 € Papildus: Pozitīviem rezultātiem noritējušais 

Piekrastes pārgājiens 2018. gada maijā 

(izpārdotas viesnīcas, apmeklējums viesmīlības 

sektorā) liecina par kaimiņvalsts auditorijas 

interesi  par Liepāju

- - 15. panta 10.) 

daļa

2.2.4.(4.) Veicināt dabas taku izveidošanu 

un augu, putnu vērošanas 

pasākumu attīstību pilsētas 

aizsargājamās dabas teritorijās

Iekļautspunktā - reklāmas 

kampaņa,punktā - drukas 

materiāli

- - - - - - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli - - 15. panta 10.) 

daļa

3.2.1.(1.) Stiprināt Liepājas pozīcijas kā 

kūrorta pilsētai ar labu investīciju 

vidi jaunu tūrisma objektu 

būvniecībai

Iekļauts punktā - 

reklāmas kampaņa, - 

drukas materiāli

- - - - - - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli - - 15. panta 10.) 

daļa

3.2.1.(3.) Turpināt attīstīt Liepājai 

raksturīgus un konkurētspējīgus 

tūrisma produktus un 

pakalpojumus, kas balstīti 

bagātīgajā Liepājas 

kultūrvēsturiskajā mantojumā

Brīvības cīņu taka 

Karostā

1 taka 1 pastaigu taka  - 5000 apmeklētāju 1500 apmeklētāji laikā no takas 

īstenošanas līdz gada beigām. 

Tā kā taka atrodas mežā, tad 

reāli nav iespējams apzināt 

precīzo apmeklētāju skaitu. 

Apmeklētāju skaitā apzināto 

ekskursiju daudzums

18 009 € Papildus: Sagatavots projekts takas izveidei. 

Novembra beigās tiks iesniegts Tūrisma komisijas 

apspriešanai

Pr_184 - 15. panta 5.) 

daļa

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Drukas materiāli

Citi līgumdarbi, 

mārketinga un reklāmas 

materiālu sagatavošanai

Fotomateriālu iegāde

Drukas darbu maketi

70 000 eksemāri drukas materiāli. 116 000 drukas eksemplāri Lielais apmeklētāju skaits, 

pieprasījums un labi attīstītais 

tūrisma materiālu izplatīšanas 

tīkls lika pārplānot nedaudz 

līdzekļus, lai varētu izdot 

papildus tirāžas

Turistu skaita pieaugums Kopējais pieaugums, salīdzinot ar 2018. 

gadu (2018 - 99 228; 2019 -105 325): 

+6,14% (Datu aprēķinos izmantoti CSB 

dati)

LV auditorija: 2018 - 65 475; 2019 - 66 

036: +0,86%

LT auditorija: 2018 - 12 384; 2019 - 13 

342: +7,74%

RU auditorija: 2018 - 3 037; 2019 - 3 922: 

+29,14%

GE auditorija: 2018 - 3 941; 2019 - 5 402: 

+37,07%

Skandināvijas auditorija: 2018 - 3 086, 

2019 - 3 201: +3,73%

EST auditorija: 2018 - 1 971; 2019 - 2 

310: +17,20%

PL auditorija: 2018 - 1 121; 2019 - 1 166: 

+4,01%

Nav izpildīts pilnībā rādītājs LV 

un LT. Būtiski analizēt datus un 

iemeslus katrai auditorijai. 

Piemēram, LV un LT izmanto 

krietni pieaugušo apartamentu 

piedāvājumu, kas netiek 

statistikā uzskaitīts. Ru un GE 

butiski ietekmē Latvijas kopējais 

tūrisma mārketings. 

62 043 € - - - 15. panta 10.) 

daļa

Reklāma 2 reklāmas kampaņas (pavasaris un 

rudens), 

1 digitālā kampaņa Skandināvijā

1 reklāmas rakstu sērija Baltic Outlook

2 reklāmas kampaņas (restorāna nedēļa  un Liepājas 

vēstneši)

3 digitālās kampaņas - Skandināvijā, Krievijā, Vācijā (blakus 

ailē arī jābūt papildus ne tikai Skandināvija)

1 Raksti un reklāmas laukumi žurnālā Baltic Outlook

 - Ar dažādām mārketinga aktivitātēm 

piesaistīt Liepājā nakšņojošo tūristu 

skaitu par 5 % vairāk kā 2018. gadā, t.i. 

– 87 360 cilvēkus;

Piedalīties vismaz 7 starptautiskos 

pasākumos (izstādēs, kontaktbiržās un 

darbsemināros) Liepājas ārvalstu mērķu 

tirgos, lai prezentētu Liepājas tūrisma 

piedāvājumu;

Rīkot 2019. gada pavasarī reklāmas 

kampaņu Latvijas drukas un interneta 

medijos. 

Rīkot Liepājas Restorānu nedēļu ar 

reklāmas kampaņu medijos 2019. gada 

augustā. 

Popularizēt Liepājas tūrisma 

piedāvājumu Lietuvas medijos ar 

digitālās kampaņas palīdzību;

Popularizēt Liepājas tūrisma 

piedāvājumu Lietuvas tūrisma tirgū, 

īstenojot tiešā mārketinga kampaņu 

Klaipēdā;

Informācijas satura kalendars.liepaja.lv 

pārraudzība 4 valodās (LV, LT, RU, EN), 

vidēji 140 pasākumi mēnesī. 

Uzturēt Liepājas sociālo tīklu kontus, 

kuru mērķauditorija ir ārvalstnieki. 

Reklāmas kampaņas rezultātā, tika 

palielināts nakšņotāju skaits no Latvijas un 

Lietuvas:

LV auditorija: 2018 - 65 475; 2019 - 66 

036: +0,86%

LT auditorija: 2018 - 12 384; 2019 - 13 

342: +7,74%

Digitālajām kampaņām:

Skandināvijā  1 256 880 impresijas

Vācijā 8 764 152 impresijas

Krievijā 8 008 920 impresijas ...skatijumi

Nav izpildīts pilnībā rādītājs LV 

un LT. Būtiski analizēt datus un 

iemeslus katrai auditorijai. 

Piemēram, LV un LT izmanto 

krietni pieaugušo apartamentu 

piedāvājumu, kas netiek 

statistikā uzskaitīts.

Digitālās kampaņas ārvalstīs ir 

vērtīgs mārketinga instruments, 

turpmāk vēl precīzāk 

segmentēsim auditoriju.

100 544 € Kontrolciparā iekļauts: SIA LRTIB statūtos ir  

noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis, kas 

saskan arī ar 2015. gada 10. decembra Liepājas 

domes lēmumu - popularizēt Liepāju kā tūrisma 

galamērķi, panākot ārvalstu tūristu skaita 

pieaugumu, nodrošināt kvalitatīvu informāciju par 

tūrisma pakalpojumiem. 

- - 15. panta 10.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SIA Liepājas 

reģiona TŪRISMA 

informācijas birojs

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Tvīda brauciens 1 pasākums 2 pasākumi: 

Tvīda brauciens

Sezonas noslēguma pasākums Lielais Jēkabs

 - 250 dalībnieki 150 dalībnieki Tvīda braucienā

300 dalībnieki Sezonas noslēguma 

pasākumam

Tvīda brauciens pirmo reizi 

notika tik vēlu gada 

kampendārā, parasti 

velosezonas uzsākšanu 

apmeklē veiksmīgāk. 

15 318 € - - - 15. panta 10.) 

daļa

4.1.2.(3.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā ostas pilsēta ar labu 

investīciju vidi jaunu ražotņu, 

noliktavu un darījumu centru 

būvniecību

Iekļauts punktā - 

reklāmas kampaņa, - 

drukas materiāli

- - - - - - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli - - 15. panta 10.) 

daļa

4.1.2.(5.) Sekmēt Liepājas atpazīstamību 

kā unikālas atpūtas, veselības 

atjaunošanas un tūrisma pilsētu

Iekļauts punktā - 

reklāmas kampaņa, - 

drukas materiāli

- - - - - - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli - - 15. panta 10.) 

daļa

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa 

sporta pasākumu, kā arī cita 

veida nozīmīgu pasākumu vietu

Dalība citu partneru 

projektos

5 pasakumi skandinavijas, rus, de 13 dažādi darbsemināri ārvalstīs, no tiem ... Skandināvija, ... 

Krievija, .... Vācija

Ņemot vērā iespējas reklamēt 

Liepāju kā lidojumu galamērķi, 

tika īstenota dalība dažādos 

pasākumos ārvalstīs

Popularizēt Liepājas tūrisma 

piedāvājumu Skandināvijas tirgū, 

veidojot mērķtiecīgas reklāmas 

kampaņas mērķa valstīs - Dānija, 

Zviedrija, Norvēģija, Somija, kā arī 

veidojot profesionālu sadarbību ar 

tūrisma jomas profesionāļiem , tajā 

skaitā arī rīkojot uzņemošās vizītes 

Liepājā.

Kopējais pieaugums, salīdzinot ar 2018. 

gadu (2018 - 99 228; 2019 -105 325): 

+6,14% (Datu aprēķinos izmantoti CSB 

dati)

LV auditorija: 2018 - 65 475; 2019 - 66 

036: +0,86%

LT auditorija: 2018 - 12 384; 2019 - 13 

342: +7,74%

RU auditorija: 2018 - 3 037; 2019 - 3 922: 

+29,14%

GE auditorija: 2018 - 3 941; 2019 - 5 402: 

+37,07%

Skandināvijas auditorija: 2018 - 3 086, 

2019 - 3 201: +3,73%

EST auditorija: 2018 - 1 971; 2019 - 2 

310: +17,20%

PL auditorija: 2018 - 1 121; 2019 - 1 166: 

+4,01%

Nav izpildīts pilnībā rādītājs LV 

un LT. Būtiski analizēt datus un 

iemeslus katrai auditorijai. 

Piemēram, LV un LT izmanto 

krietni pieaugušo apartamentu 

piedāvājumu, kas netiek 

statistikā uzskaitīts. Ru un GE 

butiski ietekmē Latvijas kopējais 

tūrisma mārketings. 

20 663 € - - - 15. panta 10.) 

daļa

Dalība tūrisma gadatirgos 4 pasakumi 4 pasākumos Liepājas prezentācijas stends,

Liepājas stends Latvijas nacionālajā bibliotēkā

- - Kopējais pieaugums, salīdzinot ar 2018. 

gadu (2018 - 99 228; 2019 -105 325): 

+6,14% (Datu aprēķinos izmantoti CSB 

dati)

LV auditorija: 2018 - 65 475; 2019 - 66 

036: +0,86%

LT auditorija: 2018 - 12 384; 2019 - 13 

342: +7,74%

RU auditorija: 2018 - 3 037; 2019 - 3 922: 

+29,14%

GE auditorija: 2018 - 3 941; 2019 - 5 402: 

+37,07%

Skandināvijas auditorija: 2018 - 3 086, 

2019 - 3 201: +3,73%

EST auditorija: 2018 - 1 971; 2019 - 2 

310: +17,20%

PL auditorija: 2018 - 1 121; 2019 - 1 166: 

+4,01%

Nav izpildīts pilnībā rādītājs LV 

un LT. Būtiski analizēt datus un 

iemeslus katrai auditorijai. 

Piemēram, LV un LT izmanto 

krietni pieaugušo apartamentu 

piedāvājumu, kas netiek 

statistikā uzskaitīts. Ru un GE 

butiski ietekmē Latvijas kopējais 

tūrisma mārketings. 

16 842 € - - - 15. panta 10.) 

daļa

Komandējumi Piedalīties vismaz 4 starptautiskās 

(izstādēs) Liepājas ārvalstu mērķu tirgos, 

lai prezentētu Liepājas tūrisma 

piedāvājumu;

Dalība 4 Starptautiskās izstādēs - Atbilstoši SIA stratēģijai, 

+10% LV

+10%LT

+5% RU

+5%GE

+5% Skandināvi

+2% EST

+2% PL

Kopējais pieaugums, salīdzinot ar 2018. 

gadu (2018 - 99 228; 2019 -105 325): 

+6,14% (Datu aprēķinos izmantoti CSB 

dati)

LV auditorija: 2018 - 65 475; 2019 - 66 

036: +0,86%

LT auditorija: 2018 - 12 384; 2019 - 13 

342: +7,74%

RU auditorija: 2018 - 3 037; 2019 - 3 922: 

+29,14%

GE auditorija: 2018 - 3 941; 2019 - 5 402: 

+37,07%

Skandināvijas auditorija: 2018 - 3 086, 

2019 - 3 201: +3,73%

EST auditorija: 2018 - 1 971; 2019 - 2 

310: +17,20%

PL auditorija: 2018 - 1 121; 2019 - 1 166: 

+4,01%

Nav izpildīts pilnībā rādītājs LV 

un LT. Būtiski analizēt datus un 

iemeslus katrai auditorijai. 

Piemēram, LV un LT izmanto 

krietni pieaugušo apartamentu 

piedāvājumu, kas netiek 

statistikā uzskaitīts. Ru un GE 

butiski ietekmē Latvijas kopējais 

tūrisma mārketings. 

4 244 € Kontrolciparā iekļauts: SIA LRTIB statūtos ir  

noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis, kas 

saskan arī ar 2015. gada 10. decembra Liepājas 

domes lēmumu - popularizēt Liepāju kā tūrisma 

galamērķi, panākot ārvalstu tūristu skaita 

pieaugumu, nodrošināt kvalitatīvu informāciju par 

tūrisma pakalpojumiem. 

- - 15. panta 10.) 

daļa

Kontaktbirža, žurnālistu 

vizītes

Uzņemt un iepazīstināt ar Liepājas 

tūrisma piedāvājumu vismaz 5 žurnālistu 

un tūrisma operatoru vizītes no Liepājas 

definētajiem augsti prioritārajiem tūrisma 

tirgiem.

17 žurnālistu vizītes Lielā žurnālistu interese saistīta 

ar LIAA aktivitātēm

publikacijas medijos 64 Dažādas publikācijas medijos, blogos, 

sociālajos tīklos

Ņemot vērā, ka Liepāja bieži 

tika iekļauta Latvijas kopējā 

apskata maršrutā, Liepājai ir 

izdevies piesaistīt nopietni 

ārvalstu, īpaši Lietuvas un 

Igaunijas viesu uzmanību. 

3 060 € Kontrolciparā iekļauts: SIA LRTIB statūtos ir  

noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis, kas 

saskan arī ar 2015. gada 10. decembra Liepājas 

domes lēmumu - popularizēt Liepāju kā tūrisma 

galamērķi, panākot ārvalstu tūristu skaita 

pieaugumu, nodrošināt kvalitatīvu informāciju par 

tūrisma pakalpojumiem. 

- - 15. panta 10.) 

daļa

Partneru vizītes Liepājā 10 vizites 14 tūrisma aģentu vizītes Iespēju robežās tika uzņemtas 

visas tūrisma aģentu vizītes, 

kas pieteicās, budžeta robežās

naksnojoso viesu skaita pieaugums Kopējais pieaugums, salīdzinot ar 2018. 

gadu (2018 - 99 228; 2019 -105 325): 

+6,14% (Datu aprēķinos izmantoti CSB 

dati) LV auditorija: 2018 - 65 475; 2019 - 

66 036: +0,86% LT auditorija: 2018 - 12 

384; 2019 - 13 342: +7,74% RU auditorija: 

2018 - 3 037; 2019 - 3 922: +29,14% GE 

auditorija: 2018 - 3 941; 2019 - 5 402: 

+37,07% Skandināvijas auditorija: 2018 - 

3 086, 2019 - 3 201: +3,73% EST 

auditorija: 2018 - 1 971; 2019 - 2 310: 

+17,20% PL auditorija: 2018 - 1 121; 2019 

- 1 166: +4,01%

Aģentūru pārstāvjiem 

lielākodaļu gadījumu Liepāja ir 

pavisam jauns galamērķis, 

tāpēc atdevi no šīm vizītēm 

varētu gaidīt 3-5 gadu laikā, ja 

turpinām ar pārstāvjiem uzturēt 

attiecības

13 876 € - - - 15. panta 10.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SIA Liepājas 

reģiona TŪRISMA 

informācijas birojs

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa 

sporta pasākumu, kā arī cita 

veida nozīmīgu pasākumu vietu

Seminārs uzņēmējiem, 

konference

4 semināri uzņēmējiem 4 tikšanās ar Liepājas uzņēmējiem (saturā iekļauti vieslektori)

1 apmācības uzņēmējiem

 - Veidot aktīvu sadarbību ar Liepājas 

139 tūrisma uzņēmējiem, iesaistoties 

Liepājas tūrisma vides attīstīšanā. 

Pilnveidot Liepājas dāvanu kartes 

projektu, piesaistot uzņēmumus, 

veicināt Liepājas dāvanu kartes 

atpazīstamību. 

Sadarbība ar 143 Liepājas tūrisma 

uzņēmējiem

Darbs ar uzņēmējiem veicina 

viņu uzticēšanos

4 283 € - - - 15. panta 10.) 

daļa

4.1.2.(7.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā labu investīciju vidi jaunu 

dzīvojamo ēku, izklaides, 

kultūras, sporta ēku izbūvei

Iekļauts punktā - 

reklāmas kampaņa, - 

drukas materiāli

- - - - - - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli - - 15. panta 10.) 

daļa

SIA Liepājas 

ŪDENS

2.1.6.(1.) Turpināt atjaunot un modernizēt 

Liepājas pilsētas ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīklus, 

nodrošināt pēc iespējas visiem 

pilsētas mājokļiem pieslēgumu 

iespējas centralizētajiem tīkliem

Decentralizeto 

kanalizācijas sistēmu 

reģistra izveide

1 reģistrs 1 reģistrs  - 1. Sistēmu reģistrā ievadītas vismaz 

50 decentralizētas sistēmas.

2. Vismaz 75  apsekošanas, lai 

pārbaudītu decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanas prasību 

ievērošanu.

3. Vismaz 1 (vienu) publikāciju 

vietējā laikrakstā, informējot 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

īpašniekus par uzkrāto notekūdeņu 

un nosēdumu izvešanas kārtību un 

nepieciešamību uzglabāt 

decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu saņemšanu apliecinošu 

dokumentāciju.

1. Sistēmu reģistrā ievadītas 50 

decentralizētas sistēmas.

2. 75  apsekošanas, lai pārbaudītu 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanas prasību ievērošanu.

3. 1 (vienu) publikāciju vietējā laikrakstā, 

informējot decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu īpašniekus par uzkrāto 

notekūdeņu un nosēdumu izvešanas 

kārtību un nepieciešamību uzglabāt 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.

 - 10 438 € Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 27.06.2017., 

17.punkts (nosaka, ka no 2019.gada janvāra līdz 

2019.gada decembrim ir jābūt izstrādātai)

- LPD lēmuma 

projekts 

Nr.33367

15. panta 1.) 

daļa

Projekts 

"Ūdenssaimniecības 

attīstība Liepājā. 6.kārta"

Izbūvēti jauni kanalizācijas cauruļvadi 3.1 

km garumā un pārbūvēti esošie 

kanalizācijas cauruļvadi 0.06 km garumā.

Izbūvēti jauni kanalizācijas cauruļvadi 3.1 km garumā un 

pārbūvēti esošie kanalizācijas cauruļvadi 0.06 km garumā.

 - Pieslēgumi 19 mājām,

53 iedzīvotāji

Pieslēgumi 19 mājām,

53 iedzīvotāji

 - 76 184 € Līguma grozījumi ar CFLA par projekta realizāciju 

tika parakstīti 26.03.2019. Liepājas pilsētas dome 

18.04.2019. pieņēma lēmumu Nr.143 par 

grozījumiem domes 10.11.2016. lēmumā Nr.383.

Pr_38 Nr.383, 

10.11.2016.

15. panta 1.) 

daļa

SIA OC Liepāja 1.3.3.(4.) Sekmēt pēctecīgas un 

konkurētspējīgas profesionālās 

kultūrizglītības attīstību Liepājā 

un talantīgu profesionāļu 

izaugsmi – pilnveidojot izglītības 

kvalitāti un sekmējot 

nepieciešamos ieguldījumus

Gultu iegāde (atpūtas un 

sporta komplekss 

"Draudzība)

Tiks iegādātas 15 jaunas gultas Iegādātas 16 gultas (ieskaitot matračus)  - Uzlaboti sadzīves apstākļi 15 

sportistiem/ apmeklētājiem 

Uzlaboti sadzīves apstākļi 16 sportistiem/ 

apmeklētājiem 

 - 4 000 €  - Pr_140  - 15. panta 6.) 

daļa

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

Apziņošanas sistēmas 

ierīkošana stadionā 

"Daugava"

1 publiskās apziņošanas sistēma - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

4000 skatītāji - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Biiedrības "Latvijas Futbolas federācija" 

2018.gada 31.janvāra valdes sēdes lēmums 

"Futbolas stadionui un infrastruktūras noteikumi 

2019" 18.punkts

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Austrumu tribīņu 

atjaunošana stadionā 

'"Daugava"

Tiks nomainīti 871 skatītāju krēsli - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiks sakārtotas 871 skatītāju vietas - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Biiedrības "Latvijas Futbolas federācija" 

2018.gada 31.janvāra valdes sēdes lēmums 

"Futbolas stadionui un infrastruktūras noteikumi 

2019" 15.punkts

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Autotmātiskās laistīšanas 

sistēmas ierīkošana 

stadionā "Velnciems"

1 laistīšanas sistēma Noslēgts līgums un uzsākti būvniecības darbi. Atbilstoši līgumam, 

automātiskās laistīšanas 

sistēmas izbūve tiks pabeigta 

līdz 2020.gada 30.maijam

Tiks aprīkoti 1 laukums ar 

automātisko laistīšanas sistēmu 

2019.gadā izbūvēta laistīšanas sistēmai 

nepieciešamās komunikācijas (caurules, 

vadi, u.c.), kā arī sagatavota ūdens 

ņemšanas vieta (hidranti)

Atbilstoši noslēgtajam līgumam, 

visi darbi jāpaveic līdz 

2020.gada 30.maijam.

18 784 € Biiedrības "Latvijas Futbolas federācija" 

2018.gada 31.janvāra valdes sēdes lēmums 

"Futbolas stadionui un infrastruktūras noteikumi 

2019" 2.punkts

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Būvekspertīzes veikšana 

stadiona "Daugava", 

"Olimpija" un atpūtas 

kompleksa "Draudzība" 

ēkām

Tiks apsekotas 3 (trīs) dzīvojamās ēkas 

atpūtas kompleksā "Draudzība", kā arī 2 

(divas) skatītāju tribīnes stadionā 

"Daugava" un "Olimpija"

Sagatavots atzinums par stadionu tehnisko stāvokli un 

2020.gada budžetā iekļauts daļējs finansējums, lai novērstu 

atzinumā norādītos trūkumus

Paveikta pilnībā attiecībā uz 

stadioniem "Daugava", 

"Olimpija". Atpūtas kompleksā 

"Draudzība" būvekspertīze 

netika veikta, kas skaidrojams 

ar normatīvo aktu 

piemērošanas izņēmumiem.

Apsekošanas rezultātā tiks uzlabota 

26500 apmeklētāju drošība

Uzlabota 26500 apmeklētāju drošība  - 9 063 € LR Ministru kabinet noteikumi Nr.529 "Ēku 

būvnoteikumi" 191.punkts, Būvniecības valsts 

kontroles birojs, Biedrības "Latvijas Futbolas 

federācija" 2018.gada 31.janvāra valdes sēdes 

lēmums "Futbolas stadionu un infrastruktūras 

noteikumi 2019" 1.6.punkts

Pr_140  - 15. panta 6.) 

daļa

Dzīvojamā korpusa 

kapitālais remonts 

atpūtas kompleksā 

"Draudzība"

Izremontētas telpas ar kopējo platību 

144,2 m2

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiks uzlaboti sadzīves apstākļi 

telpām, t.i., 27 gultasvietām

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Veselības inspekcija Pr_140  - 15. panta 6.) 

daļa

Elektrības skapja 

sakārtošana stadionā 

"Daugava"

1 elektrības skapis Pārveidots 1 (viens) elektrības sadales skapis, nodrošinot 

620 A (420 kWh) jaudu

 - Sakārtots 1 elektrības skapis Pilnībā izpildīts - veikti darbi, palielinot 

elektrības sadales jaudu

 - 12 215 € Darbu rezultātā tika veikti papildus darbi, kas 

iepriekš netika plānoti, līdz ar to konstatēta 

novirze no plānotās summas – 2115 EUR 

apmērā.

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Evakuācijas ceļu izveide 

un esošo evakuācijas 

ceļu atjaunošana 

stadionā "Daugava"

Atjaunot 2 (divas) esošās evakuācijas 

izejas un papildus izbūvēt 1 (vienu) jaunu 

evakuācijas izeju

1) Izveidota 1 (viena) jauna evakuācijas izeja (Austrumu daļā 

pretīm Akmens dārzam), izmēri - 3,5 m. 

2) Papildus atjaunotas un paplašinātas 2 (divas) evakuācijas 

izejas (Dienvidu daļā), izmēri - 3,8 un 5,0 m. 

3) Vienlaicīgi ar evakuācijas ceļu atjaunošanu, veikta arī 

stadiona "Daugava" žoga nomaiņa (Dienvidu pusē) 81,15 m 

garumā

 - Īstenojot minētās darbības ļaus 

nodrošināt ~ 20 000 - 25 000 

apmeklētāju vienlaicīgu evakuāciju

Nodrošināta iespēja~ 20 000 - 25 000 

apmeklētāju vienlaicīgai evakuācijai

 - 18 876 € Biiedrības "Latvijas Futbolas federācija" 

2018.gada 31.janvāra valdes sēdes lēmums 

"Futbolas stadionui un infrastruktūras noteikumi 

2019" 17.punkts

Evakuācijas ceļa izveidošana izmaksas 

(Austrumu pusē) - 476 EUR, žoga nomaiņa, 2 

evakuācijas ceļu izveidošana, paplašināšana - 

18400,05 EUR

-  - 15. panta 6.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SIA OC Liepāja 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens 

sporta bāzes modernizācija, 

tenisa kortu rekonstrukcija, 

Futbola zālāja nomaiņa 

stadionā "Daugava"

Vecā futbola laukuma seguma nomaiņa 

8000 m2 platībā

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Infrastruktūras noslodzes 

palielināšana 7 spēles gadā

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Biiedrības "Latvijas Futbolas federācija" 

2018.gada 31.janvāra valdes sēdes lēmums 

"Futbolas stadionui un infrastruktūras noteikumi 

2019" 2.punkts

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Inženiertīklu sakārtošana 

(apkures katla apsaistes 

sistēmas atjaunošana) 

stadionā "Daugava"

2 apkures katli - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Uzlabos apstakļus līdz 100 

apmeklētājiem

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Jaunas kanalizācijas 

sūkņu stacijas izbūve 

stadionā "Olimpija"

Jauna sūkņu stacijas izbūve Uzstādīta jauna, moderna kanalizācijas sūkņu stacija.  - Uzstādīta jauna, moderna 

kanalizācijas sūkņu stacija, kas 

uzlabos apstākļus stadiona 

apmeklētājiem (ikdienā - ~200, 

pasākumu laikā - ~500 - 700 

bērniem)

Uzlaboti apstākļi stadiona apmeklētājiem 

(ikdienā - ~200, pasākuma laikā - ~500 – 

700)

 - 15 216 € 2019.gadā stadionā "Olimpija" tika uzsākti 

būvdarbi, kas paredzēja izbūvēt jaunu 

autostāvvietu, lietusūdens sistēmu, u.c. Minētie 

darbi ir daļa (1.kārta) no plānotā projekta "Slēgtā 

futbola halle". Ņemot vērā izveidojušos situāciju, 

proti, projekts "Slēgtā futbola halle" uz doto brīdi 

faktiski ir "iesaldēts" uz nenoteiktu laiku, esošā 

kanalizācijas sistēma, kas tiek izmantota stadionā 

"Olimpija" ir morāli un fiziski nolietojusies, kas 

apdraud 2019.gadā plānoto starptautisko 

pasākumu norisi, jo nespēj pildīt savas funkcijas.

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas 

izbūve un teritorijas 

labiekārtošanas stadiona 

"Daugava" rezerves 

stadions

1 lietus ūdens novadīšanas sistēma - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiks labiekārtota teritorija 300 m2 

platībā

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Teritorijas labiekārtošana brīvdabas basketbola 

laukuma izbūvei "Jūrmalas parks 4, Liepājā

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Logu nomaiņa stadionā 

"Velnciems"

Nomainīt 8 - 10 logus gērbtuves ēkā - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Uzlaboti apstākļi 30 sportistiem - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 €  - Pr_136  - 15. panta 6.) 

daļa

Skatītāju tribīņu daļēja 

atjaunošana stadionā 

"Olimpija"

Tiks nomainīti 565 skatītāju krēsli - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Daļēji tiks atjaunotas skatītāju 

tribīnes un labiekārtotas  565 

skatītāju vietas 

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € LR Ministru kabinet noteikumi Nr.529 "Ēku 

būvnoteikumi" 191.punkts, Būvniecības valsts 

kontroles birojs

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Speciālās tehnikas 

nojumes izveidošana 

stadionā "Daugava"

1 pārveidota esoša tehnikas nojume - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Izveidot jaunu nojumi, kas atbilstu 

prasībām,  lai novietot visu speciālo 

tehniku (10 vienības), kā arī izveidot 

2 - 3 jaunas mantu/ inventāra 

novietnes sporta skolām

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Sportistu ģērbtuves 

atjaunošana stadionā 

"Velnciems" (turpināt 

atjaunot esošās 

ģērbtuves 2.stāvā)

Izremontētas telpas 50 m2 platībā - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Tiks uzlaboti apstākļi 30 sportistiem - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Veselības inspekcija, Biiedrības "Latvijas Futbolas 

federācija" 2018.gada 31.janvāra valdes sēdes 

lēmums "Futbolas stadionui un infrastruktūras 

noteikumi 2019" 9.punkts

Pr_136  - 15. panta 6.) 

daļa

Videonovērošanas 

sistēmas ierīkošana 

stadionā "Daugavā"

1 videonovērošanas sistēma (8 kameras) Uzstādītas 3 (trīs) videonovērošanas kameras Izpildīts daļēji, nepietiekamā 

finansējuma dēļ

Ierīkojot videonovērošanas sistēmu 

tiks uzlabota  4000 - 5000 

apmeklētāju drošība

Uzlabota 4000 - 5000 apmeklētāju drošība Ņemot vērā ierobežotos finanšu 

līdzekļus, tika pieņemts lēmums 

par pakāpenisku 

videonovērošanas sistēmas 

ierīkošanu stadionā "Daugava", 

t.i., pilnībā to pabeigt līdz 

2023.gadam. Lēmums paredz, 

ka viena no uzstādītajām 

kamerām ir 360 grādu, kas 

nozīmē, ka tā spēj daļēji 

kompensēt iztrūkstošās 

kameras. Ja to pieļaus LFF vai 

UEFA noteiktumi, tad iespējas, 

ka minētais lēmums varētu tikt 

pārskatīts, proti, 8 stacionāro 

videonovērošanas kameru vietā 

tiktu izvietots mazāk kameru 

(360 grādu), tādējādi iegūstot to 

pašu rezultātu 

2 482 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Vieglatlētikas skrejceļa 

atjaunošana stadionā 

"Daugava"

Tiks atjaunots vieglatlētikas skrejceļš - 

4335 m2

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Apmeklētāju skaita pieaugums par 

500 gadā, kā arī sporta sacensību 

pieaugums par 3 - 5 

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas savienība", IAAF 

izvirzītās prasības, lai varētu notikt Latvijas vai 

Baltijas līmeņa sacensības

Pr_133  - 15. panta 6.) 

daļa

Zibensnovedēju 

(kontūras) ierīkošana un 

elektromērījumu veikšana 

atpūtas kompleksā 

"Draudzība"

3 zibensnovedēji - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Aprīkoti 3 ēku dzīvojamie korpusi - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € VUGD rekomendācija Pr_140  - 15. panta 6.) 

daļa

Žoga atjaunošana 

atpūtas bāzē "Draudzība" 

(Dienvidu puse)

Atjaunots žogs 100 m garumā - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Atjaunojot žogu, tiks turpināts 

pakāpenisks darbs pie pilnīga žoga 

nomaiņas - 2800 m apjomā

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Atjaunot žogu, kas nodega pēc zibens 

iesperšanas 2018.gada augustā

Pr_140  - 15. panta 6.) 

daļa

Žoga nomaiņa, t.sk., 

ieejas mezgla 

izveidošana stadionā 

"Raiņa parks"

1 žogs - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

tiks nomainīts žogs 334 metru 

garumā

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 €  - Pr_130  - 15. panta 6.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SIA TEĀTRIS 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Ēkas energoefektivitātes 

novērtēšanas un 

uzlabošanas pasākumi

1 energoefektivitātes novērtējums;

2 risinājumu izveide apkures sistēmai

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Uzlabotu visu ēkas lietotāju vidi, 

pieļaujot efektīvāku klimata 

regulēšanu Lielajā zālē (60 000 

skatītāju gadā, 20 000 citi 

apmeklētāju gadā, 100 darbinieku)

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Ēkas energoefektivitātes novērtējums un 

atsevišķa temperatūras devēja uzstādīšana 

skatītāju zālē, lai nodrošinātu efektivāku telpu 

klimata uzturēšanu

Pr_70  - 15. panta 5.) 

daļa

Jumta daļas remonts un 

jumta bojājumu radīto 

seku novēršana

Jumta daļas remonts, remonts 3 telpās Jumta daļas remonts, remonts 5 telpās Griestu un sienu daļu bojājumi 

tika konstatēti vairākās telpās

Jumta remonts uzlabotu visu ēkas 

lietotāju vidi (60 000 skatītāju gadā, 

20 000 citi apmeklētāju gadā, 100 

darbinieku). Tieši uzlabojumi darba 

apstākļos 30 darbiniekiem 

Jumta remonts uzlabo visu ēkas lietotāju 

vidi (60 000 skatītāju gadā, 20 000 citi 

apmeklētāju gadā, 100 darbinieku). Tieši 

uzlabojumi darba apstākļos 30 

darbiniekiem 

- 38 388 € 2017.gadā tika veikts jumta R daļas remonts, 

kādu akūti nepieciešams veikt arī jumta A daļai, 

lai novērstu pastāvīgu mitruma nonākšanu uz 

ēkas kontrukcijām un telpās, kā arī nepieciešams 

veikt jau šobrīd bojāto telpu (Maldera zāle, 

4.stāva sanitārās telpas, sieviešu kostīmu telpa) 

remontu turpmāko bojājumu novēršanai.

Pr_70  - 15. panta 5.) 

daļa

Normālu darba apstākļu 

nodrošināšana 

atsevišķās teātra telpās - 

ventilācija Maldera zālē, 

siltināšana mākslinieka 

kabinetam, remonts, 

aprīkojums aktieru foajē

Darbam piemērotu apstākļu 

nodrošināšana 3 teātra telpās 175 m2

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Uzlaboti darba apstākļi 40 

darbiniekiem

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Normālu darba apstākļu nodrošināšanai akūti 

nepieciešams risināt atsevišķas problēmas trīs 

darba telpās - Maldera zālē notiek 

krāsošanas,lakošanas un līmēsanas darbi teātra 

dekorāciju izgatavošanas procesā. Līdz ar to vitāi 

svarīgi nodrošināt labi ventilējamas telpas, lai 

neuzkrātos kaitīgi ķīmiski savienojumi. 

Mākslinieka kabinets izvietots mansardā, kas nav 

siltināts, grūti uzturēt pienācīgu telpas 

temperatūru, kā arī papildu izmaksas. Aktieru 

foajē nepieciešams remonts un aprīkojums, kas 

dotu iespēju pieņemami organizēt aktieru darbu 

izrādes laikā (rekvizīti, kostīmi, frizūras u.tml)

Pr_70  - 15. panta 5.) 

daļa

Papildus jauniestudējumi 8 jauniestudējumi un Ziemassvētku 

koncerts

Iestudēti 11 jaunuzvedumi:

1. Polianna (bērnu un jauniešu audotorijai)

2. Nākamgad tai pašā laikā (Mazā zāle)

3. Ģērbējs 

4. Mācībizrāde "Kā top izrāde" (VKKF finansējums)

5. Teātra dienas koncertuzvedums "Meklējam aktierus"

6. Roberto Zuko

7. Ķiršu dārzs

8. Purva bridējs ugunī

9. Šekspīrs

10. Mēness neredzamā puse (Mazā zāle)

11. Gadumijas koncertuzvedums "Sajūtu stāsts" 

Papildus tika iestudēti divi darbi-

Teātra dienas 

koncertuzvedums "Meklējam 

aktierus" un "Kā top izrāde". 

"Kā top izrāde" tika iestudēta 

par VKKF projektu konkursa 

"Skolas soma"līdzekļiem. 

Koncertprogramma "Meklējam 

aktierus"tika iestudēta no 

repertuārā esošo iestudējumu 

materiāliem bez papildus 

ražošanas izmaksām.

Ar papildu finansējumu tiek 

nodrošināta deleģētās funkcijas 

izpilde - iespējams iestudēt 8 

jauniestudējumus, sasniegt vismaz 

60 000 skatītāju, nospēlēt vismaz 

190 izrādes gadā

Nospēlētas 216 izrādes, kuras ir 

apmeklējuši 69 608 skatītāji

- 361 865 € Skaidrojums grozījumiemNr.3

SIA Liepājas teātris Vēstule Nr.49/1-08 

(19.09.2019)

-  - 15. panta 5.) 

daļa

Ražošanas cehu 

aprīkojuma pilnveidošana

3 iekārtas - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Uzlaboti darba apstākļi 10 

darbiniekiem

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Šūšanas cehu aprīkojums novecojis, 

nepieciešams atajunot aprīkojumu (divu 

šujmašīnu - taisnās šuves un plakanšuves 

šujmašīnu iegāde), iegādāties mūsdienu 

tehnoloģiskajai funkcionalitātei atbilstošu 

aprīkojumu. Galdniecības cehā aprīkojuma 

modernizācijas (dobšanas darba galda iegāde) un 

uzturēšana.

Pr_72  - 15. panta 5.) 

daļa

Skaņu ceha aprīkojums, 

zāles apskaņošana 

KOPĀ EUR 150000

1 apskaņošanas sistēma, 1 skaņu pults, 

1 kontrolieris, 

1 dators, 24 galvas mikrofoni

1 apskaņošanas sistēma, daļēji Darbība realizēta daļēji 

atbilstoši aktualizētajai 

vajadzībai un piešķirtā 

finansējuma apjomam

60 000 skatītāju gadā. Tieši 

uzlabojumi darba apstākļos 3 

darbiniekiem.

60 000 skatītāju gadā. Tieši uzlabojumi 

darba apstākļos 3 darbiniekiem.

- 48 981 € Skaņu pults kritiskā stāvoklī, nepieciešama jauna 

(45 000), skaņu ceha aprīkojumam nepieciešams 

papildu dators fonogrammām (700), USB 

kontrolieris (300), mūzikla izveides procesā 

aktualizējas zāles apskaņošanas sistēmas 

kvalitāte, kuras dēļ ne visās zāles sēdvietās ir 

dzridama atbilstošas kvalitātes skaņa, uztverams 

dziesmu teksts (100000), nepieciešami galvas 

mikrofoni (10000)

Pr_72  - 15. panta 5.) 

daļa

Skatuves darba 

organizācijas uzlabošana

10 podesti, 

1 serveris, 

2 prožektori, 

2 skandas

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

Uzlaboti darba apstākļi 45 

darbiniekiem

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Ietver četras aktivitātes - orķestra berdes podestu 

iegādi (esošie kritiskā stāvoklī, nenodrošina 

nepieciešamo funkcionalitāti), video servera 

iegādi (iegādātās gaismas pults izmantošanai 

video elementu pārraidei), monitoru skandas 

izbraukumiem (lai katrā izbraukuma reizē netiktu 

demontētas stacionārās, tādējādi bojājot to 

kvalitāti), 2 papildu projektoru iegāde (šobrīd tiek 

transportēti pēc vajadzības no teātra uz mazo zāli 

Lielā Dzintara telpās)

Pr_72  - 15. panta 5.) 

daļa

Skatuves gaismu 

sistēmas 3.kārta

1 skatuves gaismu sistēma - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

60 000 skatītāju gadā. Tieši 

uzlabojumi darba apstākļos 35 

darbiniekiem.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Šāda investīcija tika paredzēta jau 2018.gadā, 

taču finansējuma trūkuma un nepieciešamo 

būvkonstrukciju aprēķina nepieciešamības dēļ 

atlikta. Liepājas teātrim ir nepieciešams mūsdienu 

prasībām atbilstošs skatuves priekšgaismu 

komplekts, kas dotu iespēju veidot pilnvērtīgāku 

izrādes gaismu partitūru un uzņemt viesizrādes, 

kurās šādu gaismu izmantošana paredzēta.

Pr_72  - 15. panta 5.) 

daļa

Teātra mājas lapas un 

aplikācijas izveide

1 mājas lapa

1 aplikācija

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

90 000 apmeklētāji gadā - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Esošās mājas lapas uzturēšana ierobežota tā kā 

tās izstrādātājs nepastāv, vienlaikus ievērojami 

sarežģījot obligāti noteiktās un objektīvi 

nepieciešamās informācijas ievietošanu. Mājas 

lapa nav arī piemērota mūsdienu lietotāju ierīcēm 

un funkcionalitātei.

Pr_71  - 15. panta 5.) 

daļa

Transporta līdzekļa 

iegāde pasažieru 

pārvadājumiem un 

ikdienas sagādes 

nodrošināšanai

1 transporta vienība 1 transporta vienība  - Uzlaboti darba apstākļi 35 

darbiniekiem

-  - 24 200 € 2019.gadā ir iegādāts jauns transporta l'dizeklis, 

noslēdzot līzinga līgumu, pieprasījums nav 

aktuāls

Pr_72  - 15. panta 5.) 

daļa

Video projektora iegāde 1 videoprojektors - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

60 000 skatītāju gadā. Tieši 

uzlabojumi darba apstākļos 5 

darbiniekiem.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Esošais videoprojektors kritiskā stāvoklī (iegādāts 

2012.gadā), pastāvīgi tiek labots, iespējama 

neatgriezeniska sabojāšanās, projektors tiek 

izmantots 1/2 no repertuāra izrādēm

Pr_72  - 15. panta 5.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SIA TEĀTRIS 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Videokameras ar 

aprīkojumu iegāde teātra 

starptautiskās sadarbības 

un atpazīstamības 

vecināšanai

1 kamera - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

60 000 skatītāju gadā. Tieši 

uzlabojumi darba apstākļos 5 

darbiniekiem.

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Lai nodrošinātu sadarbību ar ārvalstu režisoriem, 

scenogrāfiem, horeogrāfiem, kā arī pieteikumu 

sagatavošanu dalībai festivālos nepieciešams 

kvalitatīvs aprīkojums (videokamera) 

videomateriālu uzņemšanai un apstrādei

Pr_71  - 15. panta 5.) 

daļa

Videonovērošanas 

sistēmas funkcionalitātes 

nodrošināšana

2 videokameras - Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

60 000 skatītāju gadā, 

20 000 citi apmeklētāju gadā, 

100 darbinieku

- Darbība netika realizēta, jo 

netika piešķirts finansējums

0 € Esošā videonovērošanas sistēma ļoti novecojusi, 

nenodrošina funkciju, izmaksas paredzētas 

atsevišķu videokameru iegādei un uzstādīšanai, 

pilna videonovērošanas sistēmas atjaunošanas 

izmaksas ievērojami augstākas

Pr_70  - 15. panta 5.) 

daļa

SOCIĀLAIS 

dienests

1.2.1.(8.) Veicināt veselīgu un no 

atkarībām brīvu dzīvesveidu un 

sniegt praktiskus ieteikumus

Veselīga un no atkarībām 

brīva dzīvesveida 

veicināšana

Veselīga un no atkarībām brīva 

dzīvesveida aktivitātes

APC atveseļošanas programmu pilnveide;

Informatīvas aktivitātes Summer sound laikā;

Aktivitātes Bērnunamā;

Izglītojošie pasākumi Liepājas vidusskolās un tehnikumā;

RSU vasaras nometne;

Izglītojoši radošie pasākumi Liepājas cietumā, Jauniešu mājā 

u.c.

Izglītojošs seminārs nozares speciālistiem;

Darbs skolās par smēķēšanas kaitīgumu;

Sadarbības partneru informēšana par APC pakalpojumiem;

Atbalsta grupu skaita pieaugums;

Sadarbība ar NVO;

Paplašināta sadarbiba ar 12 soļu atveseļošanas grupām;

Infomācijas sniegšana masu mēdijiem;

HIV, C un B hepatīta testēšanas un konsultācijas nedēļas;

Sadarbība ar  NVO HIV+ personu atbalsta mentoriem;

- - APC atveseļošanas programmu pilnveide;

Informatīvas aktivitātes Summersound 

laikā;

Aktivitātes Bērnunamā;

Izglītojošie pasākumi Liepājas vidusskolās 

un tehnikumā;

RSU vasaras nometne;

Izglītojoši radošie pasākumi Liepājas 

cietumā, Jauniešu mājā u.c.

Izglītojošs seminārs nozares speciālistiem;

Darbs skolās par smēķēšanas kaitīgumu;

Sadarbības partneru informēšana par 

APC pakalpojumiem;

Atbalsta grupu skaita pieaugums;

Sadarbība ar NVO;

Paplašināta sadarbiba ar 12 soļu 

atveseļošanas grupām;

Infomācijas sniegšana masu mēdijiem;

HIV, C un B hepatīta testēšanas un 

konsultācijas nedēļas;

Sadarbība ar  NVO HIV+ personu atbalsta 

mentoriem;

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

Aktivitātes veiktas esošā budžeta ietvaros. - - 15. panta 7.) 

daļa

1.2.3.(1.) Turpināt attīstīt pilsētā 

starpnozaru un 

starpprofesionālo sadarbības 

pieeju, veicinot kompleksu un 

efektīvu sociālo jautājumu 

risināšanu, īpašu uzmanību 

veltot ģimenēm ar bērniem

Agrīnās intervences 

pakalpojums

Uzlabotas bērnu aprūpes prasmes, 

novērot vecāku spēju sniegt bērnam 

aprūpi un gādību, novērst vardarbības 

prevenci. 

Plānojam 4 dažādu vecumu grupas 

mēnesī (aptuveni 6 vecāki ar bērniem 

līdz 12 cilvēkiem grupā)

Uzlabotas bērnu aprūpes prasmes, novērot vecāku spēju 

sniegt bērnam aprūpi un gādību, novērst vardarbības 

prevenci. 

Plānojam 4 dažādu vecumu grupas mēnesī (aptuveni 6 

vecāki ar bērniem līdz 12 cilvēkiem grupā)

- ~30 vecākiem ar bērniem sniegts 

pakalpojums

37 ģimenes Pieprasījums un vajadzība bija 

lielāks nekā iepriekš plānots.

15 840 € 22.11.2018. tiek virzīts uz Domes sēdi, lai iekļautu 

Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos 

par sociālajiem pakalpojumiem

-  - 15. panta 7.) 

daļa

Starpnozaru un 

starpprofesionālās 

sadarbības veicināšana

Mācību programmas nodrošināšana Mācību programma "Sadarbība un profesionālās robežas 

bērnu tiesību aizsardzības jomā" 24 akadēmisko stundu 

apjomā

- - 25 dalībnieki no Liepājas pašvaldības 

iestādēm, valsts un pašvaldību policijas 

u.c.

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 7.) 

daļa

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi 

par sociāli mazaizsargātajām 

pilsētas iedzīvotāju grupām, 

aktualizējot sociālā atbalsta 

sistēmu

Bērna piedzimšanas 

pabalsts

2019.gadā:

1 bērns - 200 euro

dvīņi - 300 euro

trīs un vairāk bērnu - 1450 euro

2019.gadā:

1 bērns - 200 euro;

dvīņi - 300 euro par katru bērnu

trīs un vairāk bērnu - 1450 euro par katru bērnu.

- Aptuveni 850 bērnu 765 bērni Atkarīgs no piedzimušo bērnu 

skaita.

153 400 € - -  - 15. panta 7.) 

daļa

Koncepcijas izstrāde 

ēkas Labraga ielā 11 

turpmākai izmantošanai

Izstrādāta koncepcija par veco ļaužu 

pansionāta izveides nepieciešamību un 

lietderību. Koncepcijas ietvaros apzinot 

kāda ir nepieciešamība pēc pānsionāta, 

kā arī kādā formā to būtu nepieciešams 

izveidot.

- Pārskatītas prioritātes un 

vajadzības

Pirms koncepcijas izstrādes sarežģīti 

noteikt rādītāju skaitliskā izteiksmē, 

Sociālā dienesta rīcība ir informācija 

par ~30 klientiem.

- Pārskatītas prioritātes un 

vajadzības

0 € Koncepcija palīdzēs noskaidrot kādā formā 

pansionāts ir nepieciešams, kā arī to cik lielam 

klinetu skaitam, jo Sociālā dienesta rīcībā ir tikai 

tā informācija kur klienti paši meklējuši iespēju 

saņemt šo pakalpojumu.

- - 15. panta 7.) 

daļa

Projekts 

"Izmēģinājumprojekts 

metodikas darbam ar 

personām ar garīga 

rakstura traucējumiem 

ieviešana un 

aprobēšana" 

(Nr.9.2.1.1./15/I/001)

1 metodika

Izmēģinājuma projekta ietvaros tiks 

izmēģināta un aprobēta metodika 

darbam ar personām ar garīga rakstura 

traucējumiem

1 metodika

Izmēģinājuma projekta ietvaros tiks izmēģināta un aprobēta 

metodika darbam ar personām ar garīga rakstura 

traucējumiem

- ~ 50 personas ar garīga rakstura 

traucējumiem

~ 50 personas ar garīga rakstura 

traucējumiem

- 1 639 € Izmēģinājumprojekts ir atsevišķa daļa LM 

sadarbības projektā "Profesionāla sociālā darba 

attīstība pašvaldībās".

Pr_114 21.04.2016. 

Nr.110

15. panta 7.) 

daļa

Projekts "Liepājas bērnu 

ar funkcionāliem 

traucējumiem 

izvērtēšana"  (Līgums 

Nr.73/23-2)

1 izvērtēšanas modelis

(Projekta ietvaros tiek izstrādāts bērnu ar 

funkcionāliem traucējumiem vajadzību 

izvērtēšanas modelis. Un veikta bērnu 

rehabilitācijas plānu izstrāde)

1 izvērtēšanas modelis

(Projekta ietvaros tiek izstrādāts bērnu ar funkcionāliem 

traucējumiem vajadzību izvērtēšanas modelis. Un veikta 

bērnu rehabilitācijas plānu izstrāde)

- 50 bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem

50 bērni ar funkcionāliem traucējumiem - 15 247 € Ar AP vienojāmies, ka projektiem kuri beidzas 

šogad, Mikrostrategy vietu nemainām.

Pr_288 Liepājas 

pilsētas domes 

Pastāvīgās 

Sociālo lietu, 

veselības un 

sabiedriskās 

kārtības 

komitejas lēm. 

12.04.2018. 

Nr.4

15. panta 7.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SOCIĀLAIS 

dienests

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi 

par sociāli mazaizsargātajām 

pilsētas iedzīvotāju grupām, 

aktualizējot sociālā atbalsta 

sistēmu

Projekts "Sabiedrībā 

balstītu sociālo 

pakalpojumu bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem individuālā 

budžeta modeļa 

izmēģinājumprojekts" (Nr. 

9.2.2.2/16/I/001)

1 individuālā budžeta modelis

Izmēģināt un aprobēt individuālā budžeta 

modeļa pieeju bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem, sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu saņemšanai.

1 individuālā budžeta modelis

Izmēģināt un aprobēt individuālā budžeta modeļa pieeju 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu saņemšanai.

- 10 bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem

10 bērni ar funkcionāliem traucējumiem - 80 017 € Sadarbības projekts ar LM.

Grozījumi Nr.1  - Atlikums no iepriekšējā gada

Grozījumi Nr.3 - Projekta realizācijas termiņš 

pagarināts par 2 mēnešiem līdz 2019.gada 

31.oktobrim.

Pr_252 12.07.2018. 

Nr.300

15. panta 7.) 

daļa

1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko organizāciju 

darbību sociālo jautājumu 

risināšanā

Projekts "Sievietes un 

bērni - droši savā pilsētā. 

Women and Children - 

safe in their city" (Nr.LLI-

392)

Uzlabot pakalpojumu un tā efektivitāti 

vardarbībā un cilvēktirdzniecībā cietušām 

sievietēm un bērniem

Uzlabota pakalpojumu un tā efektivitāte vardarbībā un 

cilvēktirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem 

- ~120 sievietes un ~40 bērni 

saņēmuši pakalpojumus (Latvijā un 

Lietuvā kopā), valstu pārrobežu 

sadarbība, starpdisciplinārās 

sadarbības un pakalpojuma 

ilgtermiņa finansējuma plāna 

izstrāde.

Latvijā pakalpojumu saņēmušas 67 

sievietes un 17 bērni. Lietuvā 

pakalpojumu saņēmušas 246 sievietes un 

78 bērni.

Valstu pārrobežu sadarbība, 

starpdisciplinārās sadarbības un 

pakalpojuma ilgtermiņa finansējuma plāna 

izstrāde noritējusi kā plānots.

Pakalpojumus saņēmušo 

personu skaits ir daudz lielāks, 

kas ir pozitīvi, jo norāda uz šāda 

pakalpojuma nepieciešamību 

un lietderību, it sevišķi Lietuvas 

partneriem.

6 366 € Sadarbības projekts ar Resursu centru sievietēm 

"Marta", kopējā projekta summa 211 691,98 eur.

Ar AP vienojāmies, ka projektiem kuri beidzas 

šogad, Mikrostrategy vietu nemainām.

Pr_270 18.05.2017. 

Nr.180

15. panta 7.) 

daļa

SEMPRE "Social 

Empowerment in rural 

Areas of Baltic Sea 

Region" (Nr.#R008)

Spēcināt iedzīvotāju līdzdalību sociālo 

pakalpojumu sniegšanā

Spēcināt iedzīvotāju līdzdalību sociālo pakalpojumu 

sniegšanā

- Liepājā galvenais partneris ir 

Liepājas diakonijas centrs.

Vietējā sadarbības tīkla izveidē 

iesaistītas 4 pašvaldības - Liepāja, 

Rucava, Grobiņa un Priekule.

SEMPRE vēlas spēcināt sociālos 

pakalpojumus lauku teritorijās 

Baltijas jūras reģionā. Sociālo 

pakalpojumu sniedzēji tiks 

iedrošināti un apmācīti iesaistīt galu 

lietotājus kā, piemēram, vientuļos 

vecākus, cilvēkus ar īpašām 

vajadzībām sociālo pakalpojumu 

attīstībā un sniegšanā. 

Liepājā galvenais partneris ir Liepājas 

diakonijas centrs.

Vietējā sadarbības tīkla izveidē iesaistītas 

4 pašvaldības - Liepāja, Rucava, Grobiņa 

un Priekule.

SEMPRE vēlas spēcināt sociālos 

pakalpojumus lauku teritorijās Baltijas 

jūras reģionā. Sociālo pakalpojumu 

sniedzēji tiks iedrošināti un apmācīti 

iesaistīt galu lietotājus kā, piemēram, 

vientuļos vecākus, cilvēkus ar īpašām 

vajadzībām sociālo pakalpojumu attīstībā 

un sniegšanā. 

- 0 € Sadarbības projekts ar Liepājas Diakonijas 

centru, Sociālais dienests kā asociētais partneris, 

kopējā projekta summa 116 350 eur.

Projekts tiek realizēts bez pašvaldības 

finansējuma tādēļ Mikrostrategy tas netiek 

izdalīts.

Pr_269 - 15. panta 10.) 

daļa

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt 

alternatīvus sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas pakalpojumus, 

īpaši ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem un 

jauniešiem

Asistenta pakalpojumi Asistentu pakalpojuma sniegšana 

personām ar invaliditāti. Kā pieaugušām 

personām, tā arī bērniem. Asistenta 

pakalpojums palīdz personām ar 

invaliditati iekļauties sabiedrībā, strādāt, 

apmeklēt skolu un bērnudārzu utt.

Asistentu pakalpojuma sniegšana personām ar invaliditāti. Kā 

pieaugušām personām, tā arī bērniem. Asistenta pakalpojums 

palīdz personām ar invaliditati iekļauties sabiedrībā, strādāt, 

apmeklēt skolu un bērnudārzu utt.

- ~ 450 cilvēki ar invaliditāti katru 

mēnesi saņem asistenta 

pakalpojumu.

508 personas Pieprasījums un vajadzība bija 

lielāks nekā plānots

877 814 € (Ir Microstrategy)

No 2011. - 31.12.2012. Asistentu pakalpojums 

tika ieviests ar ESF atbalstu (100% finansējums 

no ESF un valsts) no 2013. gada tiek ieviests ar 

valsts finansējuma palīdzību (valsts 

mērķdotāciju).

-  - 15. panta 7.) 

daļa

Projekta "Sociālo 

pakalpojumu atbalsta 

sistēmas pilnveide" (Nr. 

9.2.2.2/16/I/001) 

izmēģinājumprojekts "Par 

individuālā budžeta 

modeļa aprobāciju 

pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura 

traucējumiem sabiedrībā 

balstītu sociālo 

pakalpojumu 

nodrošināšanai" 

1 individuālā budžeta modelis.

Izmēģināt un aprobēt individuālā budžeta 

modeļa pieeju pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem, sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu saņemšanai.

1 individuālā budžeta modelis.

Izmēģināt un aprobēt individuālā budžeta modeļa pieeju 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, 

sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.

- 10 pilngadīgas personās ar garīga 

rakstura traucējumiem

11 pilngadīgas personās ar garīga 

rakstura traucējumiem

- 12 219 € Jauns pilotprojekts 2019.-2020. individuālā 

budžeta modeļa aprobēšanai 10 personām ar 

garīga rakstura traucējumiem. Sadarbībā ar 

Labklājības ministriju pilotprojekti tiek realizēti 10 

Latvijas pašvaldībās.

Pr_252 18.07.2019.

Nr.240

15. panta 7.) 

daļa

Projekts "Kurzeme 

visiem" 

(Nr.9.2.2.1./15/I004). 

Klientu izvērtēšana, 

sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu 

sniegšana, speciālistu 

apmācība.

Apmācības plānos 

Kurzemes plānošanas 

reģions.

Sociālais dienests, projekta ietvaros, 

plāno apmācīt: 

- 4 mentorus personām ar garīga 

rakstura traucējumiem;

- 24 bērnunama darbiniekus darbam ar 

bērniem Jauniešu mājā un ģimeniskai 

videi pietuvinātā pakalpojuma 

nodoršināšanai

- 6 darbiniekus darbam Grupu dzīvokļos 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem

- 4 darbiniekus darbam Specializētajās 

darbnīcās personām ar garīga rakstura 

traucējumiem

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana. Klientu izvērtēšana nav 

notikusi, jo visi dalībnieki, kuri 

pieteicās jau ir izvērtēti.

Apmācības valstī nav veiktas, jo 

projekta ieviešana norit lēnāk 

kā plānots. Aizkavējusies arī 

infrastruktūras izveide, jo veikti 

grozījumi regulējošajos Ministru 

kabineta noteikumos. 

Pakalpojumu sniegšana mērķa 

grupas klientiem ir galvenā 

projekta aktivitāte.

- sociālā rehabilitācija 40 bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem

- sociālie pakalpojumi 20 

pilngadīgām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem

- apmācīti speciālisti, 

- 25 bērni FT "Atelpas brīdis"

- 3 bērni FT "Aprūpe mājās"

2019.gadā saņēmuši:

- 14 bērni ar FT saņēmuši rehabilitācijas 

pakalpojumus;

- 17 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji 

saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumus;

- 11 personas ar GRT saņēmušas 

pakalpojumus;

- 29 bērni ar FT  un viņu ģimenes 

saņēmušas Atelpas brīža pakalpojumu;

- 5 bērni ar FT saņēmuši Aprūpes mājas 

pakalpojumu.

Pakalpojumus saņēmušo klienti 

skaits ir pilnībā atkarīgs no 

pašiem mērķa grupas klientiem 

un tam cik aktīvi viņi vēršas 

Sociālajā dienestā pēc 

pakalpojumiem.

Daļa projektā izvērtēto bērnu ar 

FT ir sasnieguši pilngadību un 

nevar vairs saņemt 

pakalpojumus.

50 826 € Sadarbības projekts ar KPR, kopējā projekta 

summa 6 285 281 eur. Plānotā finansējuma 

apjoms atkarīgs no klientu iesaistes.

Grozījumi Nr.1  - Pārskatot projekta aktivitāšau 

plānu, tika mainīta finansējuma plūsma.

Grozījumi Nr.4 - Iepriekš neparedzētu 

neattiecināmo izmaksu segšanai.

Pr_119 24.09.2015. 

Nr.436

15. panta 7.) 

daļa

1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā 

strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā 

e-prasmju un svešvalodu apguvi

Projekts "Profesionāla 

sociālā darba attīstība 

pašvaldībās", 

(Nr.9.2.1.1./15/I/001)

Pašvaldības sociālo darbinieku 

apmācības un supervīzija, lai uzlabotu 

sociālo darbinieku zināšanas un 

mazinātu izdegšanu.

Plānotas 2 grupas, katrai 7 reizes pa 3 

stundām.

Pašvaldības sociālo darbinieku apmācības un supervīzija, lai 

uzlabotu sociālo darbinieku zināšanas un mazinātu 

izdegšanu.

Plānotas 2 grupas, katrai 7 reizes pa 3 stundām.

- 20 sociālie darbinieki saņēmuši 

supervīziju

19 sociālie darbinieki saņēmuši 

supervīziju

Darbinieku skaits, atbilstoši 

vajadzībai

7 487 € Sadarbības projekts ar LM, kopējā projekta 

summa 8 526 615 eur. 

Pr_114 21.04.2016. 

Nr.110

15. panta 7.) 

daļa

Sociālā dienesta 

darbinieku kvalifikācijas 

celšana

Apmācīti Sociālā dienesta darbinieki, 

kuriem kā obligātu apmācību uzliek 

Ministru kabineta noteikumi (vismaz 50 

kursi/semināri gadā)

Apmācīti Sociālā dienesta darbinieki, kuriem kā obligātu 

apmācību uzliek Ministru kabineta noteikumi (94 kvalifikācijas 

paaugstināšanas aktivitātes gadā)

Sociālais dienests pēc iespējas 

izmantojis bezmaksas 

kvalifikācijas paaugstināšanas 

iespējas.

Ne katru gadu šādas 

bezmaksas aktivitātes tiek 

piedāvātas.

~ 200 sociālā dienesta darbinieki ~ 200 sociālā dienesta darbinieki - 7 000 € 13.06.2017. MK noteikumi Nr.338 "Prasības 

sociālo pakalpojumu sniedzējiem"

- - 15. panta 7.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SOCIĀLAIS 

dienests

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

CAL (Klientu piekļuves 

licences) licenšu iegāde 

datoriem Sociālā 

dienesta institūcijās. 

Sociālā dienesta institūciju datoru 

pieslēgšanas serverim nodrošināšana. 

Birojs "Aprūpe mājas" - 5 gab.; 

Bērnunams - 5 gab.; Dienas centrs - 2 

gab.; Kuldīgas iela 34 soc. māja 2 gab.; 

Kuldīgas ielas 34 Grupu dzīvokļi - 3 gab.; 

Nakts patversme - 3 gab.; Atkarību 

profilakses centrs - 6 gab; Flotes 14 soc. 

māja - 3 gab.; Ģen. Baloža 1 soc. māja - 

3 gab; Sociāla darba daļa un Palīdzības 

daļa - 5 gab.; Veco ļaužu māja - 2 gab.; 

Viršu ielas 9/11 soc. māja - 3 gab.

- Institūcijām netika iegādātas 

licences, jo visām institūcijām 

vēl nav pieejami/uzstādīti 

Mikrotik tīkla maršrutētāji, ar 

kuru palīdzību tiek nodrošināta 

droša pieslēgšanās pie Sociālā 

dienesta (Ed.Veidenbauma ielā 

3) servera.

42 licence - Institūcijām netika iegādātas 

licences, jo visām institūcijām 

vēl nav pieejami/uzstādīti 

Mikrotik tīkla maršrutētāji, ar 

kuru palīdzību tiek nodrošināta 

droša pieslēgšanās pie Sociālā 

dienesta (Ed.Veidenbauma ielā 

3) servera.

0 € - - - 15. panta 7.) 

daļa

Dienas centra T.Breikša 

ielā,personām ar garīgās 

attīstības traucējumiem, 

aprīkojuma papildināšana

Uzstādīts un ierīkots aprīkojums Dienas 

centra (personām ar garīgās attīstības 

traucējumiem) klientiem:1 siltumnīca; 1 

dators ar programmatūru, 1 interaktīvā 

tāfele

Uzstādīts un ierīkots aprīkojums Dienas centra (personām ar 

garīgās attīstības traucējumiem) klientiem:1 siltumnīca; 1 

dators ar programmatūru, 1 interaktīvā tāfele

- ~35 dienas centra klienti.

No 2021. gada kad tiks izveidotas 

Specializētās darbnīcas personām 

ar garīgas attīstības traucējumiem 

papildus ~ 20 darbnīcu klienti.

~35 dienas centra klienti.

No 2021. gada kad tiks izveidotas 

Specializētās darbnīcas personām ar 

garīgas attīstības traucējumiem papildus ~ 

20 darbnīcu klienti.

- 2 990 € Grozījumi Nr.2. Pēc maijā sniegtās informācijas 

no institūcijas, darbības pilnvērtīgai 

nodrošināšanai bija nepieciešami uzlabojumi.

-  - 15. panta 7.) 

daļa

Nakts patversmes Flotes 

ielā 7, 2 stāva telpu 

kosmētikas remonts

Kosmētiskais remonts Nakts patversmes 

2 stāva telpām:

1) 19 telpu durvju nomaiņa

2) 19 telpu kosmētiskais remonts

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

~ 110 klienti - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Lai nodrošinātu pakalpojumu nepieciešams telpu 

remonts. Telpas nav remontētas no Nakts 

patversmes izveidošanas. 

-  - 15. panta 7.) 

daļa

Nakts patversmes Flotes 

ielā 7, kāpņu telpas 

remonts

Izremontēta rezerves kāpņutelpa, Nakts 

patversmē.

Izremontēta rezerves kāpņutelpa, Nakts patversmē. - ~110 klienti ~110 klienti - 31 154 € Bija plānots objektus pabeigt 2018.gadā, bet 

sakarā ar iepirkumiem caur Komunālo pārvaldi 

celtniecības darbu pabeigšana pārcēlās uz 

2019.gadu.

Pr_285 - 15. panta 7.) 

daļa

Pacēlāja uzstādīšana 

Dienas centrā personam 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem

Uzstādīts 1 pacēlājs. 

Nodrošinot klientiem ratiņkrēslos un ar 

kustību traucējumiem piekļuvi ēkas 

otrajam stāvam.

Uzstādīts 1 pacēlājs. 

Nodrošinot klientiem ratiņkrēslos un ar kustību traucējumiem 

piekļuvi ēkas otrajam stāvam.

- ~30 klienti ~30 klienti - 22 730 € Jānodrošina piekļuvi Dienas centra 2 stāvam 

personām riteņkrēslos un ar kustību traucējumiem

-  - 15. panta 7.) 

daļa

Projekts "Sociālo 

pakalpojumu 

infrastruktūras izveide DI 

plāna realizēšanai" 

Izveidota infrastruktūra - 5 objekti, lai 

nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālos 

pakalpojumus, deinstitucionalizācijas 

plāna īstenošanai.

Notiek projektēšana Grupu dzīvokļiem (Viršu iela 9/11); 

Specializētās darbnīcas (Teodora Breikša ielā 16/20), 

Jauniešu māja (Reiņa meža iela 12); Divas dzīvojamās mājas 

(Salmu iela 53, Kuldīgas iela 20). 

- - Jauniešu māja 12 personām Reiņa 

meža ielā 12;

- Ģimeniskai videi pietuvināts 

pakalpojums 16 personām Salmu 

ielā 53, Kuldīgas ielā 20;

- Grupu dzīvokļi 16 personām Viršu 

ielā 9/11;

- Specializētās darbnīcas 20 

personām Teodora Breikša ielā 

16/20.

Projekts iesniegts konkursā finansējuma 

saņemšanai.

- 0 € ITI projekts. Projektu realizēs Attīstības pārvalde 

sadarbībā ar Sociālo dienestu. Plānotais 

finansējums provizorisks. Projekta realizācijas 

uzsākšana ir ieilgusi, jo vairākkārtīgi tiek precizēti 

dažādi projekta ieviešanu reglamentējoši 

dokumenti, tādēļ arī prognozēt finansējumu ir 

sarežģīti.

Pr_112 24.09.2015. 

Nr.436

15.03.2018. Nr 

80

15. panta 7.) 

daļa

Servisa Elektroskūteris 

personām ar kustību 

traucējumiem

1 elektronskūteris

Elektroskūteris personāma ar kustību 

traucējumiem gadījumos kad viņu 

personiskais elektroskūteris atrodas 

remontā.

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

~7 personas - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € - - - 15. panta 7.) 

daļa

Sociālās dzīvojamām 

mājas Flotes ielā 14 

teritorijas žoga nomaiņa

Sakārtots zemes gabala nožogojums - 

120 metri žogs

Žogs ir demontēts, vietā jauns nav izveidots. Darbība pilnībā netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

~174 iedzīvotāji - Darbība pilnībā netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € Vidi degradējošs elements -  - 15. panta 7.) 

daļa

Sociālās dzīvojamās 

mājas Viršu ielā 9/11 I 

kāpņutelpas remonts

Izremontēta 1 kāpņutelpa, durvju 

nomaiņa

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

~141 iedzīvotājs - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € - -  - 15. panta 7.) 

daļa

Veco ļaužu dzīvojamās 

mājas Ganību ielā 

135/141 ugundrošības 

sistēmas ierīkošana.

Ierīkota automatiskā ugunsdrošības 

sistēma veco ļaužu dzīvojamā mājā.

Ierīkota automatiskā ugunsdrošības sistēma veco ļaužu 

dzīvojamā mājā.

- ~156 klienti ~156 klienti - 33 931 € Bija plānots objektus pabeigt 2018.gadā, bet 

sakarā ar iepirkumiem caur Komunālo pārvaldi 

celtniecības darbu pabeigšana pārcēlās uz 

2019.gadu.

Pr_258 - 15. panta 7.) 

daļa

Veco ļaužu dzīvojamās 

mājas

Ganību ielā 135/141 

apkures sistēmas 

remonts.

1 apkures sistēma

Esošās apkures sistēmas remonts un 

pārbūve, lai nodrošinātu viesiem ēkas 

iedzīvotājiem komfortablu vidi. 

Būvuzraudzība.

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

~156 iedzīvotāji - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € 2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts Pr_287 - 15. panta 7.) 

daļa

Veco ļaužu dzīvojamās 

mājas

Ganību ielā 135/141 

renovācija

1 ēkas fasāde

Veco ļaužu dzīvojamās mājas fasādes 

vienkāršotā renovācija un remonts

- Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

~156 iedzīvotāji - Darbība netika veikta, jo 

realizācijai netika piešķirts 

finansējums

0 € 2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts Pr_287 - 15. panta 7.) 

daļa

Veco ļaužu dzīvojamās 

mājas

Ganību ielā 135/141 

ventilācijas sistēmas 

remonts un izbūve

1 ventilācijas sistēma

Esošās ventilācijas sistēmas remonts un 

pārbūve, lai veicinātu gaisa apmaiņu un 

novērstu mitruma un pelējuma 

veidošanos, kā arī ēkas atbilstība 

ugunsdrošības noteikumiem. 

Būvuzraudzība.

1 ventilācijas sistēma

Esošās ventilācijas sistēmas remonts un pārbūve, lai 

veicinātu gaisa apmaiņu un novērstu mitruma un pelējuma 

veidošanos, kā arī ēkas atbilstība ugunsdrošības 

noteikumiem. Būvuzraudzība.

- ~156 iedzīvotāji ~156 iedzīvotāji - 30 668 € 2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts Pr_287  - 15. panta 7.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SPORTA pārvalde 1.1.4.(1.) Palielināt sporta stundu skaitu 

Liepājas pilsētas izglītības 

iestādēs un organizēt 

savstarpējas skolu sporta 

sacensības, veicinot bērnu un 

jauniešu motivāciju nodarboties 

ar sportu

Iesaiste dažādu masu 

pasākumu rīkošanā, lai 

veicinātu bērnu un 

jauniešu motivēšanu 

nodarboties ar sportu.

Noorganizēti pasākumi 3x3 basketbols, velo vasara velo pasākums - - 3500 dalībnieki - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 6.) 

daļa

1.1.4.(2.) Nodrošināt Liepājas izglītības 

iestādēm sporta aktivitātēm 

nepieciešamo infrastruktūru un 

inventāru (sporta zāles, sporta 

inventāru, sporta laukumus)

Skolu nodrošinašana ar 

nepieciešamo 

infrastruktūru un 

inventāru

Iegādāts peldētapmācības inventārs Iegādāts jauns papildus inventārs 2.klašu peldētapmācības 

programmas dalībniekiem

- - 350 dalībnieki - Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 6.) 

daļa

1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

"Amber puck 2019" 

hokeja festivāls

LOC ledus laukuma īre, balvas, tiesneši, 

ēdināšana, transports, viesu izmitināšana 

(8 dienas)

LOC ledus laukuma īre, balvas, tiesneši, ēdināšana, 

transports, viesu izmitināšana 

(8 dienas)

- 400 dalībnieki, 

20 atbalstošais personāls, 

100 bērnu vecāki

400 dalībnieki, 

20 atbalstošais personāls, 

100 bērnu vecāki

- 20 000 € Papildus finansējums ir nepieciešams ledus 

laukuma īrei, jo salīdzinājumā ar 2018. gadu 

būtiski palielināsies dalībnieku skaits un par 4 

dienām pagarināta turnīra norise

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Attīstīt un popularizēt 

tautas sportu, organizējot 

masu sporta pasākumus, 

kā arī atbalstīt senioru un 

cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta 

aktivitātes

- Aptuveni 50 dažādi vietēja mēroga 

sporta pasākumi. 

- Aptuveni 10 dažādi ar sportu saistīti 

mēdiju, marketinga, metodiskie projekti.

- Dalība Latvijas Olimpiādē (1 

pasākums).

- Aptuveni 48 dažādi vietēja mēroga sporta pasākumi. 

- Aptuveni 10 dažādi ar sportu saistīti mēdiju, marketinga, 

metodiskie projekti.

- Dalība Latvijas Olimpiādē (1 pasākums).

Nenotika 2 plānotie pasākumi Pasākumos ir iespēja piedalīties 

pilsētas, reģiona un valsts dažādu 

vecumu iedzīvotajiem, ka arī 

ārvalstu tūristiem. Vienā pasākumā 

plānots piedalīties 20-150 dalībnieki. 

Olimpiādē plānots, ka piedalīsies ap 

200 sportistu, kuri pārstāvēs 

Liepājas pilsētas godu.

Pasākumos ir iespēja piedalīties pilsētas, 

reģiona un valsts dažādu vecumu 

iedzīvotajiem, ka arī ārvalstu tūristiem. 

Vienā pasākumā  piedalījās 20-150 

dalībnieki. Olimpiādē  piedalījās ap 200 

sportistu, kuri pārstāvēja Liepājas pilsētas 

godu.

- 313 664 € Skatīt pielikumā Nr.1 ieplānotā finansējuma 

atšifrējumu pa projektiem.  

Grozījumi Nr.2 (jūnijs)Papildus ieņēmumi 

speciālajā budžetā no projekta VITAL CITIES 

atmaksātais finansējums 1050 - 2. klašu 

peddētapmācības programmai inventāra iegādei, 

5029 EUR rezerve sporta pasākumu atbalstam 

Grozījumi Nr 3. (oktobris) 4800 EUR 

samazinājums projektam 208100127(Liepājas 

komandeas starts Latvijas vasaras Olimpiādē), 

novirzīts 3000 EUR projektam 208100801 (dalība 

Pasaules un Eiroas čempionātos) 1800 EUR 

novirzīts uzturēšanas izdevumiem - Sporta 

pārvaldes autobusa ISUZU 

remontam.palielinājums 1218 EUR projektam 

208100310 (Atrodi savu sporta veidu)

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Baltijas spēkavīru 

čempionāts 

Ekipējuma un šķēršļu īre, infrastruktūras 

izveide, balvas, tiesneši, trnsports, 

sportistu izmitināšana (1 diena)

- Pasākuma norise 2019.gadā 

atcelta, no Sporta pārvaldes 

neatkarīgu iemeslu dēļ.

15-20 dalībnieki - Pasākuma norise 2019.gadā 

atcelta, no Sporta pārvaldes 

neatkarīgu iemeslu dēļ.

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Ghetto futbols un 

basketbols

Tehniskais nodrošinājs, balvas, 

aktivitātes, priekšnesumi, turnīra 

personāls, transports izdevumi, 

mārketins  (2 dienas)

- Pasākuma norise 2019.gadā 

atcelta, no Sporta pārvaldes 

neatkarīgu iemeslu dēļ.

70-150 dalībnieki - Pasākuma norise 2019.gadā 

atcelta, no Sporta pārvaldes 

neatkarīgu iemeslu dēļ.

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Krosfita un ielu 

vingrošanas sacensības 

"Liepājas spēks"

LOC arēnas īre, balvas, tiesneši, 

aprīkojuma īre, pasākuma apskaņošana, 

vadītājs, fotogrāfs, dīdžejs 

(1 diena)

LOC arēnas īre, balvas, tiesneši, aprīkojuma īre, pasākuma 

apskaņošana, vadītājs, fotogrāfs, dīdžejs 

(1 diena)

- 150 dalībnieki, 

25 atbalsta personāls 

150 dalībnieki, 

25 atbalsta personāls 

- 5 000 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Papildus pieteikums 

2019. gada sporta 

pasakumu budžetam 

Palielināts līdzfinansējums aptuveni 10 

pasākumiem, saistībā ar konkrēto 

projektu izaugsmi un attīstību.

Palielināts līdzfinansējums aptuveni 10 pasākumiem, saistībā 

ar konkrēto projektu izaugsmi un attīstību.

- Iespēja piedalīties lielākam sportistu 

skaitam :

- 200 vietējie sportisti

- 400 ārvalstu sportisti

Piedalījās 

- 200 vietējie sportisti

- 400 ārvalstu sportisti

- 14 840 € Plānots minēto finansējumu segt no sporta 

pasākumu budžeta ekonomijas. Pielikums Nr.6

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Starptautiskas 

sacensības "Pludmales 

handbolā"

Pludmales laukumu iekārtošana, 

skatītāju tribīņu izveide, pasākuma 

apskaņošana, vadītājs, balvas, tiesneši 

(2 dienas)

- Pasākuma norise 2019.gadā 

atcelta, no Sporta pārvaldes 

neatkarīgu iemeslu dēļ.

200 dalībnieki 

20 pavadošais personals

- Pasākuma norise 2019.gadā 

atcelta, no Sporta pārvaldes 

neatkarīgu iemeslu dēļ.

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

1.2.1.(5.) Ieviest projektu konkursu 

dažādu sporta pasākumu 

organizēšanai, atbalstot 

iedzīvotāju pašorganizēšanos 

veselīga, aktīva dzīvesveida 

popularizēšanā

Izstrādāts un ieviests 

projektu konkursu dažādu 

sporta pasākumu 

organizēšanai, atbalstot 

iedzīvotāju 

pašorganizēšanos 

veselīga, aktīva 

dzīvesveida 

popularizēšanā

1 projektu konkurss Apstiprināts projektu konkursa nolikums

Konkursēti 46 pieteikumi, no kuriem 43 plānots realizēt 

2020.gadā

- - Apstiprināti 43 atbilstošie projekti (tos 

plānots realizēt 2020.gadā)

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

 - - Sporta 

pārvaldes 

vadītāja 

rīkojums par 

nolikuma 

apstiprināšanu

15. panta 6.) 

daļa

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes 

speciālistus, nodrošinot augstu 

veselības aprūpes kvalitāti 

atbilstoši nacionālas nozīmes 

pakalpojumu centram

Futbola skola, medmāsas-

fizioterapeita štata vieta

 1 darba vieta, 1 štata pilna slodze 

vienības (medmāsa-fizioterapeits)

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

1 darbinieks ar algu mēnesī 792.- 

eur

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

0 €  - -  - 15. panta 4.) 

daļa

Tenisa sporta skola, 

medmāsas-fizioterapeita 

štata vieta

1 darba vieta, 0.5 štata pusslodze 

vienības (medmāsa-fizioterapeits)

1 darba vieta, 0.5 štata pusslodze vienības (medmāsa-

fizioterapeits)

- 1 darbinieks ar algu mēnesī 580.- 

eur

1 darbinieks ar algu mēnesī 580.- eur - 3 246 €  - -  - 15. panta 4.) 

daļa

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

Atbalstīt sporta biedrību 

un komersantu realizētās 

interešu izglītības sporta 

programmas, tai skaitā 

veicinot labāko 

programmu pāreju uz 

profesionālas ievirzes 

sporta izglītības 

programmām

Tiks finansētas dažādu interešu izglītības 

programmas (skaitā no 8-20), balstoties 

uz biedrību un sporta klubu 

iesniegumiem.

Realizētas 6 dažādas sporta programmas - 

bokss, florbols, sporta dejas, kikbokss, burāšana, vadmintons

Programmu skaits balstoties uz 

biedrību un sporta klubu 

iesniegumiem

Liepājas pilsētas bērniem un 

jauniešiem ir iespēja apgūt dažādus 

sporta veidus ārpus skolas un sporta 

skolas programmām. Vienā 

programmā piedalīsies no 8-40 

bērni.

Nodrošināts finansiāls atlbasts 756 

Liepājā deklarētajiem bērniem un 

jauniešiem

Programmu skaits balstoties uz 

biedrību un sporta klubu 

iesniegumiem

30 454 € Skatīt pielikumā Nr.2 ieplānotā finansējuma 

atšifrējumu pa projektiem.

Grozījumi Nr 3.(oktobris) 4546 EUR 

samazinājums  novirzīts 1218 EUR projektam 

Atrodi savu sporta veidu, 3328 EUR novirzīts 

uzturēšanas budžetam autobusa ISUZU 

remontam.                           

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Page 46



Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

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 

A. Štālberga basketbola 

nometne Triple Double

LOC arēnas īre, ēdināšana, dzīvošana, 

transports, ekipējums 

(5 dienas)

LOC arēnas īre, ēdināšana, dzīvošana, transports, ekipējums 

(5 dienas)

- 50 dalībnieki 

20 pavadošais personāls 

10 treneri

50 dalībnieki 

20 pavadošais personāls 

10 treneri

- 5 500 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Anastasijas Sevastovas 

dalība Federāciju kausa 

izcīņā 2019. gada sezonā

Ceļa izdevumi uz un no turnīra, 

dzīvošanas izdevumi viesnīca un 

ēdināšana, trenera pakalpojumi, 

inventārs, treniņu arēnas īre, sporta 

medicīna (3-4 turnīri gada laikā)

Ceļa izdevumi uz un no turnīra, dzīvošanas izdevumi viesnīca 

un ēdināšana, trenera pakalpojumi, inventārs, treniņu arēnas 

īre, sporta medicīna (3-4 turnīri gada laikā)

- 1 dalībnieka dalība Federāciju kausa 

izcīņā (Latvijas Sieviešu izlases 

sastāvā)

1 dalībnieka dalība Federāciju kausa 

izcīņā (Latvijas Sieviešu izlases sastāvā)

- 25 000 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Paplašināt labāko 

sportistu atbalsta 

sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem 

sportā, tai skaitā 

kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta 

viesnīcā un ēdināšanai

- Apbalvoti Liepājas labākie sportisti 

2018. gadā. Balstoties uz biedrību un 

klubu iesniegtajiem iesniegumiem par 

sasniegumiem no 20-30 sportisti. 

- Piešķirtas dotācijas 4 Liepājas prioritāro 

sporta veidu sporta klubiem. 

- Tiks finansēti elitē iekļuvušie jaunieši 

apmēram 6-8 sporta veidos.

- Apbalvoti Liepājas labākie sportisti 2018. gadā. Balstoties 

uz biedrību un klubu iesniegtajiem iesniegumiem par 

sasniegumiem no 20-30 sportisti. 

- Piešķirtas dotācijas 4 Liepājas prioritāro sporta veidu sporta 

klubiem. 

- Finansēti elitē iekļuvušie jaunieši apmēram 6-8 sporta 

veidos.

- - Prioritāro klubos sportos apmēram 

120 augstas klases sportisti

- Elites programmas realizēšanas 

ietvaros tiks finansēti apmēram 15-

25 sportisti

- Prioritāro klubos sportos apmēram 120 

augstas klases sportisti

- Elites programmas realizēšanas ietvaros 

finansēti apmēram 15-25 sportisti

- 645 950 € Skatīt pielikumā Nr.3 ieplānotā finansējuma 

atšifrējumu pa projektiem.

-  - 15. panta 6.) 

daļa

1.3.4.(2.) Atbalstīt kvalificētu treneru 

piesaisti prioritārajās Liepājas 

sporta jomās (Sporta pārvaldes 

definētie prioritārie pilsētas 

sporta veidi: komandu sportā - 

futbols, basketbols, florbols, bet 

individuālajā sportā - peldēšana, 

vieglatlētika, cīņa, vingrošana, 

teniss)

“Futbolistu izglītības 

metodiskās programmas" 

izstrāde un ieviešana

1 programmas izstrāde un ieviešana - Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

23 apmācīti pedagogi - Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

0 €  - -  - 15. panta 21.) 

daļa

Futbola skolas pedagogu 

tālākizglītības 

līdzfinansēšana

Treneru kvalifikācijas paaugstināšana 

LFF treneru kursos (5 kursu 

apmeklējums)

Treneru kvalifikācijas paaugstināšana LFF treneru kursos (5 

kursu apmeklējums)

- - 1 viens pedagogs uz UEFA A 

treneru kategoriju; 

- 3 pedagogi uz UEFA B treneru 

kategoriju; 

- 2 treneri uz LFF C treneru 

kategoriju.

- 1 viens pedagogs uz UEFA A treneru 

kategoriju; 

- 3 pedagogi uz UEFA B treneru 

kategoriju; 

- 2 treneri uz LFF C treneru kategoriju.

- 2 140 € Grozījumi Nr 3 (oktobris) novirzīts uzturēšanas 

izdevumiem.

-  - 15. panta 21.) 

daļa

Kompleksā sporta skola, 

semināru, kursu 

apmeklējumi

Starptautisko tiesnešu sertifikācijas kursi 

un kvalifikācijas paaugstināšanas kursi 

skolas darbiniekiem (5 apmeklējumi 

gadā) 

Starptautisko tiesnešu sertifikācijas kursi un kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursi skolas darbiniekiem (3 apmeklējumi 

gadā) 

Samazināts kursu un semināru 

skaits, jo izvērtēta reālā to 

apmeklēšanas nepieciešamība

3 treneriem paaugstināta 

kvalifikācija

3 treneriem paaugstināta kvalifikācija - 450 €  - -  - 15. panta 21.) 

daļa

Liepājas sporta spēļu 

skola, semināru, kursu 

apmeklējumi

- Jauno sporta speciālistu (treneru) 

studiju maksas kompensācija 30% 

apmērā.

- Kvalifikācijas celšanas kursi skolas 

darbiniekiem (gadā 3 kvalifikācijas 

celšanas kursi/semināri)

- Jauno sporta speciālistu (treneru) studiju maksas 

kompensācija 30% apmērā.

- Kvalifikācijas celšanas kursi skolas darbiniekiem (gadā 3 

kvalifikācijas celšanas kursi/semināri)

- 8-10 treneri

2-4 darbinieki

8-10 treneri

2-4 darbinieki

- 2 440 € Grozījumi Nr1. (marts), pārcelts no 2018. gada 

atlikumiem

-  - 15. panta 21.) 

daļa

Tenisa sporta skola, 

semināru, kursu 

apmeklējumi

Kvalifikācijas celšanas kursi skolas 

darbiniekiem (gadā 2 kursu apmeklējumi)

Kvalifikācijas celšanas kursi skolas darbiniekiem (gadā 2 

kursu apmeklējumi)

- 5-8 treneri 

2 darbinieki

5-8 treneri 

2 darbinieki

- 252 € Grozījumi Nr 3 (oktobris) novirzīts uzturēšanas 

izdevumiem.

-  - 15. panta 21.) 

daļa

Tenisa sporta skolas 

trenera vieta

1.47 treneru slodzes ar algu 710 eiro uz 

7 mēnešiem (2 darbinieki)

1.47 treneru slodzes ar algu 710 eiro uz 7 mēnešiem (2 

darbinieki)

- 7 jaunas audzēkņu grupas 7 jaunas audzēkņu grupas - 9 066 € Papildus trenera slodzes sakarā ar Tenisa halles 

atklāšanu

- - 15. panta 6.) 

daļa

1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu dalību 

Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Eiropas čempionāts 

jauniešiem vidserfingā 

Techno 293 klasē

-Tehniskais nodrošinājums (tehniskās 

laivas 2, degviela laivām  neatliekamā 

medicīniskā palīdzība, apsardze, 

transports, pasākuma apdrošināšana, 

dalībnieku divīzijas krekli), 

-Dzīvošanas pakalpojumi 

(starptautiskajai žūrijai, tiesnešiem, 

oficiālām personām, ēdināšana),  

-Sabiedriskās attiecības (atklāšanas un 

noslēguma pasākumi, fotogrāfs, 

pasākuma vadītājs, dīdžejs) 

-Apbalvojumi. 

(7dienas)

- Pasākuma norise 2019.gadā 

atcelta, no Sporta pārvaldes 

neatkarīgu iemeslu dēļ.

300-335 dalībnieki, 100-150 

pavadošais personāls

- Pasākuma norise 2019.gadā 

atcelta, no Sporta pārvaldes 

neatkarīgu iemeslu dēļ.

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Sporta deju sacensības 

"Lielais rudens reitings"

LOC arēnas īre (2 dienas) Pasākumu rīkoja Sporta deju studija "Estētika", nevis sporta 

pārvalde

Pasākumu rīkoja Sporta deju 

studija "Estētika", nevis sporta 

pārvalde

1000 dalībnieki 

1000 pavadošais personāls

Pasākumu rīkoja Sporta deju studija 

"Estētika", nevis sporta pārvalde

Pasākumu rīkoja Sporta deju 

studija "Estētika", nevis sporta 

pārvalde

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Turpināt atbalstīt 

sportistu dalību Pasaules 

un Eiropas čempionātos

Tiks daļēji vai 100% fiansēti aptuveni 10-

15 sportistu dalība, kuri būs 

kvalificējušies Eiropas un Pasaules 

čempionātiem.

Tika daļēji vai 100% fiansēti aptuveni 10-15 sportistu dalība, 

kuri kvalificējušies Eiropas un Pasaules čempionātiem.

- - dalība 8 Eiropas čempionātos,

- dalība 3 pasaules čempionātos.

- dalība 8 Eiropas čempionātos,

- dalība 3 pasaules čempionātos.

- 36 713 € Skatīt pielikumā Nr.4 ieplānotā finansējuma 

atšifrējumu pa projektiem.

Grozījumi Nr.3 (oktobris) palielinājums 

pasākumam 208100801 (Dalība Pasaules un 

Eiropas čempionātos)

-  - 15. panta 6.) 

daļa

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

Futbola skola, apkopējas 

štata vieta

1 darba vieta, 0.5 štata pusslodze 

vienības (apkopēja)

1 darba vieta, 0.5 štata pusslodze vienības (apkopēja) - 1 darbinieks ar algu mēnesī 430.- 

eur

1 darbinieks ar algu mēnesī 430.- eur - 3 202 €  - -  - 15. panta 4.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

SPORTA pārvalde 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 

Jauna autobusa iegāde 

Sporta pārvaldei 

pamatfuknciju izpildei

Iegādāts 1 jauns autobuss (sēdvietu 

skaits 26 - 35)

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

Aptuveni 2500 sporta skolu 

audzēkņu nogādāšanai uz 

sacensībām, medicīniskām 

pārbaudēm u.c.

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Kompleksās sporta 

skolas investīciju 

pieteikums

Siltumtīkla remonts Rīgas ielā 8 un 

Kungu ielā 12. 

Siltumtīkla remonts Rīgas ielā 8 un Kungu ielā 12. - Uzlaboti 2 siltumapgādes katli. Uzlaboti 2 siltumapgādes katli. - 2 100 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Mēbeles biroja 

labiekārtošanai

Divas 12-15m2 aprīkotas, labiekārtotas 

telpas

Divas 12-15m2 aprīkotas, labiekārtotas telpas - 3 darbiniekiem būs iespēja strādāt 

labiekārtotās biroja telpās, darba 

apstākļu, mikroklimata uzlabošana 

3 darbiniekiem labiekārtotās biroja telpas, 

darba apstākļu, mikroklimata uzlabošana 

- 1 050 € Grozījumi Nr2.(jūnijs) - grozīts no uzturēšanas 

budžeta

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Pamatlīdzekļu un 

inventāra iegādei 

administrācijas telpu 

iekārtošanai Tenisa 

sporta skolas birojam 

jaunajā LOC tenisa hallē

Viena 12-15m2 aprīkota, labiekārtota 

telpa

Viena 12-15m2 aprīkota, labiekārtota telpa - 3 darbiniekiem būs iespēja strādāt 

labiekārtotās biroja telpās, darba 

apstākļu uzlabošana

3 darbiniekiem iespēja strādāt 

labiekārtotās biroja telpās, darba apstākļu 

uzlabošana

- 1 568 € Grozījumi Nr.1. (marts) - pārcelts no 2018. gada 

atlikumiem

-  - 15. panta 6.) 

daļa

Tenisa sporta skolas 

tenisa bumbiņu 

padošanas automāts, 

trenažieris- bumbu 

mašīna.

Tiks iegādāta 1 bumbiņu padeves 

automāts, kas nodrošina inovatīvu 

mācību metožu un tehniku izmantošanu 

treniņu nodarbībās

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

Aptuveni 150 tenisa skolas 

audzēkņiem un 11 treneriem būs 

pieejama inovatīva treniņu procesu 

vadīšanas ierīce.

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Tenisa sporta skolas 

tenisa korta virskārtas 

nomaiņa 5 laukumiem un 

drenāžas uzlabošana 7 

laukumiem

Kopējās tenisa kortu virskārtas nomaiņa 

un drenāžas uzlabošana, lai nodrošinātu 

12 laukumu atjaunošanu pēc lietus.

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

Atjaunoti tenisa korti 5600 kvm 

platībā.

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Tenisa sporta skolas 

tenisu kortos Jūrmalas 

parkā 5 asfalta seguma 

virskārtas nomaiņa, 

līmeņošana pie tehnikas 

apmācības- iesildīšanās 

siena  

Asfalta seguma nomaiņa 640kvm platībā - Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

1 labiekārtots tenisa laukums 

(tehnikas apmācība - iesildīšanas 

siena)

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Žoga nomaiņa Tenisa 

sporta skolas tenisa 

kortos Jūrmalas parkā 5

Nomainīti 

- 265m žoga ar augstumu 3m

- 296m ar augstumu 1m

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

Labiekārtota teritorija 5600 kvm 

platībā

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

0 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku 

dažādu kompetenču uzlabošanu 

(svešvalodu apmācība, e-

prasmes u.c.)

Mācību pakalpojumi, 

darbinieku kvalifikācijas 

celšana, kursi, 

apmācības

36 semināri gadā (mēnesī vidēji 2-3) 36 semināri gadā (mēnesī vidēji 2-3) - 12 darbinieki apgūs jaunākās sporta 

likumdošanas izmaiņas, 

grāmatvedības organizēšanas 

aktualitātes, katra konkrētā 

darbinieka kvalifikācijas celšana 

12 darbinieki apguvuši jaunākās sporta 

likumdošanas izmaiņas, grāmatvedības 

organizēšanas aktualitātes, katra konkrētā 

darbinieka kvalifikācijas celšana 

- 1 273 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

1.4.1.(4.) Veicināt starpnozaru iestāžu un 

speciālistu sadarbību, 

efektīvākas pārvaldības 

nodrošināšanai

Kompleksā sporta skola, 

lietvedes štata vieta

1 darba vieta, pilna slodze (lietvede) 1 darba vieta, pilna slodze (lietvede) no 1. marta - 1 darbinieks ar algu mēnesī 705.- 

eur 

1 darbinieks ar algu mēnesī 705.- eur - 8 748 €  - -  - 15. panta 4.) 

daļa

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Datortehnikas komplekta 

iegāde

1 datortehnikas komplekts - Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

1 aprīkota darba vieta - Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

0 €  - -  - 15. panta 4.) 

daļa

1.4.2.(4.) Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un 

koordinētu informāciju par 

aktualitātēm pašvaldībā, 

veidojot vienotu Liepājas 

pašvaldības iestāžu mājas lapu 

tīklojumu un citus mūsdienīgus, 

saistošus informācijas 

sniegšanas veidus

Futbola skolas 

sabiedrisko attiecību un 

ārējā tēla pilnveidošana

1 mājas lapas izveidošana, 

2 sociālo tīklu kontu izveidošana un to 

uzturēšana

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

Audzēkņu pieaugums par 25 

audzēkņiem gadā. 

- Darbība netika veikta,jo netika 

piešķirts finansējums

0 €  - -  - 15. panta 4.) 

daļa

2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko infrastruktūru 

ūdenssportam, ūdens tūrismam 

un atpūtai pie ūdeņiem

Tiek veicināta airēšanas 

bāzes labiekārtošanu pie 

Olimpijas stadiona

Vienošanās par bāzes vietu Notikušas konsultācijas ar bidedrību "Atvars", lai noskaidrotu 

airētājiem nepieciešamās infrastruktūras izveidi kanālā pie 

Olimpijas stadiona, kā arī ar SIA OC Liepāja par 

realizējamajiem darbiem 

- - Panākta vienošanās par iespējamo bāzes 

iekārtošanas vietu

- Uzturēšanas 

budžeta ietvaros

- - - 15. panta 6.) 

daļa

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa 

sporta pasākumu, kā arī cita 

veida nozīmīgu pasākumu vietu

Eiropas junioru 

čempionāts minigolfā

Turnīra licence, LOC manēžas īre, 

Sacensību organozēšana un tehniskais 

nodrošinājums, medaļas, kausi, 

transporta izdevumi dalībniekiem, 

fotogrāfs, trases ekipējums

(10 dienas)

Turnīra licence, LOC manēžas īre, Sacensību organozēšana 

un tehniskais nodrošinājums, medaļas, kausi, transporta 

izdevumi dalībniekiem, fotogrāfs, trases ekipējums

(10 dienas)

- 150 dalībnieki

50 pavadošais personāls

150 dalībnieki

50 pavadošais personāls

- 11 000 €  - -  - 15. panta 6.) 

daļa

Starptautiskas nozīmes 

sporta konference "The 

Baltic sport conference - 

passport"

1 konference, t.sk., 5 lekciju tēmas - Pasākuma norise 2019.gadā 

atcelta, no Sporta pārvaldes 

neatkarīgu iemeslu dēļ.

800 dalībnieki; 

20 lektori-eksperti

 - Pasākuma norise 2019.gadā 

atcelta, no Sporta pārvaldes 

neatkarīgu iemeslu dēļ.

0 € SIA "Vēl augstāk" 2019.gada 20.maija vēstule 

Liepājas pilsētas domei

- - 15. panta 6.) 

daļa
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Institūcijas 

nosaukums

AP2020 

Rīcības 

Nr.

AP2020 Rīcības 

nosaukums

Plānotā darbība Rīcības 

īstenošanai
Plānotais rezultāts Rezultāta izpilde

Skaidrojums, ja rezultāta izpilde 

mazāka, kā plānots
Plānotais rādītājs Rādītāja izpilde

Skaidrojums, ja rādītāja izpilde 

mazāka, kā plānots

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Piezīmes 

AP 2020 

Investīciju 

plāna 

projekta 

Nr.

Domes 

lēmuma Nr., 

datums

Likumā Par 

pašvaldībām 

noteiktā f-ja

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

Veicināt Liepājas 

atpazīstamību kā lielu un 

iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa 

sporta pasākumu, kā arī 

cita veida nozīmīgu 

pasākumu vietu

Tiks organizēti (aptuveni)

- 16 starptautiska mēroga

- 5 vietēja mēroga 

sacensības un turnīri

Tika organizēti (aptuveni)

- 16 starptautiska mēroga

- 5 vietēja mēroga 

sacensības un turnīri

- Plānotā mērķauditorija:

- starptautiskam pasākumam 100-

3500 sportisti un pasākuma 

apmeklētāji 

- vietēja mēroga turnīram 500-2000  

sportisti un pasākuma apmeklētāji

Mērķauditorija:

- starptautiskam pasākumam 100-3500 

sportisti un pasākuma apmeklētāji 

- vietēja mēroga turnīram 500-2000  

sportisti un pasākuma apmeklētāji

- 313 279 € Skatīt pielikumā Nr.5 ieplānotā finansējuma 

atšifrējumu pa projektiem.

Grozījumu Nr.2 (jūnijs) summa attiecas uz 

pozīciju "Futbola leģendu spēle"

-  - 15. panta 6.) 

daļa
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Rīcības, kurās netika veiktas darbības 2019.g.

Institūcija AP2020 

Rīcības Nr.

AP2020 Rīcības nosaukums Piezīmes 

ADMINISTRĀCIJA 2.2.4.(3.) Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa velo maršrutiem (EroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot pilsētvidi un tās izmantošanu tūrismam -

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

3.1.1.(2.) Motivēt un atbalstīt Liepājas uzņēmēju kompetenču paaugstināšanu, uzņēmumu konkurētspējas celšanai -

3.1.3.(3.) Atbalstīt “Zaļā Tehnoloģiju klastera” attīstību Kurzemes biznesa inkubatorā, veicinot "zaļo" ražošanu, inovatīvu tehnoloģiju un produktu izstrādi -

3.1.3.(4.) Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Liepājas uzņēmumos -

3.1.5.(1.) Stiprināt Liepājas ostas pozīcijas Baltijas jūras reģionā, veicinot augstas pievienotās vērtības kravu loģistiku un ar ostas darbību saistītu uzņēmumu izaugsmi -

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

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

priekšpilsētas un Karostas) iedzīvotāju pārvietošanās iespējas

-

4.1.1.(4.) Veicināt ieguldījumus dzelzceļa infrastruktūrā (Liepāja-Jelgava) un pasažieru komforta paaugstināšanā, nodrošinot sasaisti ar starptautisko dzelzceļa maršrutu „Rail 

Baltica” un veicinot pasažieru plūsmas pieaugumu

-

1.4.2.(2.) Veicināt Liepājas pilsētas Domes Trīspusējās konsultatīvās padomes darbību, nodrošinot sociālo partneru iesaistīšanos pilsētas sociālo un ekonomisko jautājumu 

risināšanā

2019.gadā netika sasaukta Trīspusējā konsultatīvā padome. Sociālo partneru iesaistīšana pilsētas ekonomisko jautājumu risināšanā īstenota pēc LTRK 

Liepājas nodaļas iniciatīvas.

1.3.5.(4.) Uzturēt saikni ar aizbraukušajiem liepājniekiem e-vidē, informēt par norisēm Liepājā un veicināt sadarbošanās iespējas -

1.3.5.(5.) Sniegt efektīvu atbalstu iedzīvotājiem, kuri atgriežas un iekļaujas pilsētas dzīvē, īpaši skolēniem izglītības iestādēs  -

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

1.4.2.(1.) Sekmēt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajās diskusijās -

1.4.2.(4.) Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un koordinētu informāciju par aktualitātēm pašvaldībā, veidojot vienotu Liepājas pašvaldības iestāžu mājas lapu tīklojumu un citus 

mūsdienīgus, saistošus informācijas sniegšanas veidus

-

4.1.2.(1.) Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un uzlabot ārējā mārketinga koordināciju -

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagaidītu vecumdienas -

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

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu -

4.1.2.(7.) Veicināt Liepājas atpazīstamību kā labu investīciju vidi jaunu dzīvojamo ēku, izklaides, kultūras, sporta ēku izbūvei -

1.2.2.(5.) Veicināt Liepājā kvalitatīvu un dažādu rehabilitācijas pakalpojumu attīstību, sekmējot Liepājas kā starptautiska rehabilitācijas centra izaugsmi -

2.1.1.(3.) Vides rīcības programmas aktualizēšana un īstenošana Darbība netika veiktas, vides jautājumi iekļauti AP. 

2018.gadā VPVB tika iesniegts AP monitoringa ziņojums, nākamā ziņojuma iesniegšanas termiņš 2027.gads.

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

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem -

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

-

BŪVVALDE 2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot zaļās zonas starp dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām -

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm -

2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem -

4.1.1.(6.) Attīstīt Liepājas ostā prāmju satiksmi ar Baltijas jūras reģiona pilsētām, paplašinot Liepājas sasniedzamību pa ūdensceļiem -

IZGLĪTĪBAS pārvalde 1.1.2.(3.) Izvērtēt iespēju diferencēt mācību programmas Liepājas vispārizglītojošās izglītības iestādēs 2020. gadā uzsāksies jaunā mācību satura ieviešana, kad vidusskolas posmā tiks ieviesti mācību priekšmetu "izvēļu grozi"

1.1.2.(6.) Atbalstīt vispārizglītojošo izglītības iestāžu sadarbību ar augstākajām mācību iestādēm, veicinot jauniešu ieinteresētību zinātniskajā darbībā -

1.1.3.(2.) Turpināt ieguldījumus Liepājas Valsts ģimnāzijā, stiprinot tās konkurētspēju, tai skaitā metodiskā centra funkciju īstenošanu Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā īstenots ERAF projkets, kas noslēdzās 2018. gadā. 2019. gadā ieguldījumi netika veikti.

1.1.4.(1.) Palielināt sporta stundu skaitu Liepājas pilsētas izglītības iestādēs un organizēt savstarpējas skolu sporta sacensības, veicinot bērnu un jauniešu motivāciju 

nodarboties ar sportu

-

1.1.6.(1.) Veicināt Liepājas un tās apkārtnes uzņēmējdarbības videi atbilstošu izglītības programmu izstrādi Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, iesaistot uzņēmējus 

programmu izstrādē

-

1.1.6.(11.) Sekmēt kvalitatīvai mācību procesa apguvei nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes izveidošanu Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, tai skaitā sportiskām 

aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru

Profesionālās izglītības iestādes ir valsts budžeta izglītības iestādes

1.1.6.(2.) Veicināt Liepājas profesionālo izglītības iestāžu pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši aktualitātēm tautsaimniecībā -

1.1.6.(3.) Reorganizēt Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu, izveidojot Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu ar 

profesionālās izglītības kompetences centra statusu

-

1.1.6.(4.) Veikt priekšdarbus profesionālās un koledžas līmeņa izglītības programmu izveidošanai -

1.1.6.(5.) Stiprināt sadarbību ar Latvijas profesionālajām tautsaimniecības u.c. nozaru asociācijām darbaspēka sagatavošanā -

1.1.6.(6.) Sekmēt prakses iespēju paplašināšanu izglītojamajiem Liepājas un apkārtnes uzņēmumos, kā arī ārvalstīs -

1.1.6.(7.) Atbalstīt Kurzemes mēroga karjeras plānošanas atbalsta un koordinācijas centra attīstību PIKC „Liepājas Valsts tehnikuma” ietvaros -

1.1.6.(9.) Veikt uzlabojumus/ieguldījumus profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo izmitināšanas jomā, nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus -

1.1.7.(1.) Veicināt Liepājas augstāko izglītības iestāžu starptautisko konkurētspēju, sasniedzot augstus studiju kvalitātes rādītājus un attīstot zinātnisko darbību -

1.1.7.(10.) Veikt uzlabojumus augstskolu studentu izmitināšanas jomā, nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus -

1.1.7.(2.) Stiprināt dabas un inženierzinātņu studiju programmu darbību, tai skaitā doktorantūras programmas -

1.1.7.(3.) Veicināt augstākās izglītības eksportspēju, piesaistot studējošos un akadēmisko personālu no ārvalstīm -

1.1.7.(4.) Attīstīt studiju programmas un jauno speciālistu sagatavošanu perspektīvajās Liepājas tautsaimniecības jomās (kurortoloģijā, radošo industriju jomā - jauno mediju 

māksla, dizains, foto māksla u.c.)

-

1.1.7.(5.) Attīstīt sadarbību starp Liepājas augstākajām izglītības iestādēm efektīvākai resursu izmantošanai -

1.1.7.(6.) Īstenot regulāru  Liepājas augstāko izglītības iestāžu sadarbību ar vispārizglītojošām izglītības iestādēm, veicinot jauniešu interesi par dabas un inženierzinātnēm, kā 

arī citām augstskolu piedāvātajām studiju programmām  

-

1.1.7.(7.) Veicināt Liepājas augstāko izglītības iestāžu sadarbību ar uzņēmējiem jauno speciālistu sagatavošanā un zināšanu pārnesē biznesā -

1.1.7.(8.) Sekmēt investīciju piesaisti zinātnes un pētniecības infrastruktūrā, tehnoloģiskas ievirzes projektu īstenošanai -

1.2.1.(7.) Atbalstīt iniciatīvas jauniešu veselības uzturēšanas un veicināšanas jomā, tai skaitā atjaunojot veselības mācību pilsētas pirmskolas un vispārizglītojošajās mācību 

iestādēs

-
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Institūcija AP2020 

Rīcības Nr.

AP2020 Rīcības nosaukums Piezīmes 

IZGLĪTĪBAS pārvalde 1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu -

1.3.3.(4.) Sekmēt pēctecīgas un konkurētspējīgas profesionālās kultūrizglītības attīstību Liepājā un talantīgu profesionāļu izaugsmi – pilnveidojot izglītības kvalitāti un sekmējot 

nepieciešamos ieguldījumus

-

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

3.2.3.(3.) Sekmēt inovatīvus pilotprojektus enerģētikas un energoefektivitātes jomā, attīstot viedo tehnoloģiju izmantošanu tautsaimniecībā -

KOMUNĀLĀ pārvalde 2.1.2.(3.) Izvērtēt laivu novietņu teritorijas pie Liepājas ezera un veicināt to sakārtošanu, paplašinot pieeju ūdensmalām -

KULTŪRAS pārvalde 3.2.2.(2.) Veicināt komercializējamu produktu un pakalpojumu izstrādi radošo industriju nozaru uzņēmumos -

NEKUSTAMĀ īpašuma 

pārvalde

1.4.1.(10.) Veicināt mūsdienu prasībām atbilstošu pašvaldības īpašumu uzskaites informācijas sistēmu, efektīvai un uz attīstību vērstai Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumu 

pārvaldībai

-

Sabiedriskais 

TRANSPORTS

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu Aģentūra nav plānojuši līdzekļus šādām rīcībām, ņemot vērā, ka minēto rīcību izpildei ir nepieciešami lēmumi no Domes un Pašvaldības puses, 

piemēram, par kādiem papildus atvieglojumiem ģimenēm vai sociāli neaizsargātiem iedzīvotājiem, vai attiecībā uz sabiedriskā transporta pārvadājumiem 

- kāds ūdeņraža vai elektro autobusu transports.

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās Aģentūra nav plānojuši līdzekļus šādām rīcībām, ņemot vērā, ka minēto rīcību izpildei ir nepieciešami lēmumi no Domes un Pašvaldības puses, 

piemēram, par kādiem papildus atvieglojumiem ģimenēm vai sociāli neaizsargātiem iedzīvotājiem, vai attiecībā uz sabiedriskā transporta pārvadājumiem 

- kāds ūdeņraža vai elektro autobusu transports.

SPORTA pārvalde 1.2.1.(4.) Ieviest un attīstīt ikgadēju studējošo un pasniedzēju čempionātu starp profesionālajām un augstākajām Liepājas izglītības iestādēm -

1.2.1.(6.) Mērķtiecīgi attīstīt sportiskām aktivitātēm nepieciešamo brīvpieejas infrastruktūru pilsētvidē un turpināt paplašināt rekreācijas teritorijas pilsētā -
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Pārskats par Rezultatīvajiem rādītājiem 2019.gadā

RP Nr.Rīcību politikas nosaukumsRezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība Vēlamā 

tendence

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vērtējums 

pret iepr. 

gadu

Piezīmes Faktiskā 

tendence no 

2013

1.1. Konkurētspējīga 

izglītība, prasmju 

attīstīšana un 

nodarbinātības iespēju 

paplašināšana

Ārvalstu mācībspēku skaita īpatsvars 

no kopējā akadēmiskā personāla 

skaita Liepājas Universitātē

% Pieaug 3,4 3,4 2 5 8 10 13,7 -

Ārvalstu studentu skaits Liepājas 

universitātē

skaits Pieaug 6 26 25 35 55 76 56 - Stingrākas Liepājas Universitātes prasības pilna laika 

ārvalstu studentiem

- Grozījumi MK 21.06.2010. noteikumos Nr. 554 "Noteikumi 

par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uztirēšanās 

atļauju, veic papildu pārbaudi"

Dzimušo skaits skaits Pieaug 743 833 838 836 808 769 807 -

Integrēto izglītojamo skaita ar 

speciālajām vajadzībām īpatsvars 

vispārizglītojošās izglītības iestādēs 

no kopējā izglītojamo skaita

% Pieaug 5,2 2,1 5,8 5,6 2,6 2,4 3,2 -

Izglītojamie, kuri pēc 9.klases 

beigšanas iegūst apliecību par 

pamatizglītību, 

% 100 96,3 97,9 97,8 98,5 98,2 98 97,0 Zema mācīšanās motivācija, neattaisnoti kavējumi, skolas 

maiņa, adaptācijas problēmas

Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītībā 

iesaistīto personu skaits

skaits Pieaug 2777 3112 3955 3771 3772 3779 539 Liela konkurence izsludinātajos iepirkumos par mūžizglītības 

jeb pieaugšo izglītības apmācībām

Obligātās izglītības vecumā esošo 

bērnu, kuri nav reģistrēti nevienā 

izglītības iestādē īpatsvars

% Samazinās 0,25 0,25 0,24 0,3 0,3 0,25 0,12 -

Obligāto stundu skaits nedēļā mācību 

priekšmetā ‘Sports’ pamatizglītības 

iestādēs

skaits Pieaug 2 2 2 2 2 2 2 2018.g. un 2019. g. izglītības iestādēs nav veiktas izmaiņas 

pamatizglītības programmās, jo ar 2020.g. 1.septembri tiks 

uzsākts īstenot jaunais pamatizglītības standarts, kas paredz 

izmaiņas.

PIKC Liepājas Valsts tehnikuma 

profesionālās izglītības 

pedagogu/speciālistu īpatsvars, kas 

piedalījušies mobilitātes aktivitātēs

% Pieaug 31 2 (2%) 1 (1%) 6 (5%) 4 (4%) 15 36 t.i. (28%)

PIKC Liepājas Valsts tehnikuma 

sākotnējā profesionālajā izglītībā 

iesaistīto audzēkņu, kas piedalījušies 

mobilitātes aktivitātēs, īpatsvars no 

visiem audzēkņiem

% Pieaug 5 24 (2%) 6 (0,5%) 57 (5%) 45 (4%) 6 23 t.i. (2%)

PIKC Liepājas Valsts tehnikums 

audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši 

darba vidē balstītas mācības un 1. un 

2.kursā izgājuši mācību praksi 

uzņēmumā sadarbības līguma ar 

uzņēmumu ietvaros

% Pieaug 36,4 16 (1%) 25 (2%) 134 (9%) 136 (10%) 190 243 t.i. (12%)

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, 

kas apmeklē PII (t.sk. privātās PII)

skaits Pieaug 3522 3406 3410 3532 3606 3549 3615 -

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, 

kuri reģistrējušies rindā uz PII

skaits Samazinās 1329 1507 1461 1480 1714 1758 1848 Palielinās bērnu dzimstība, vairāk bērnu obligātajā 

sagatavošanās skolai vecumā, kuriem ir jānodrošina vieta PII

Renovēto, rekonstruēto Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

sporta bāžu skaits

skaits Pieaug 0 0 0 0 0 3 1 Izglītības iestādēs sporta bāzes tiek uzlabotas ERAF projektu 

ietvaros. 2019. gadā tāda bija viena skola. Ierobežoto 

līdzekļu dēļ nav iespējams sakārtot visas sporta bāzes.

Studentu skaits Liepājas universitātē skaits Pieaug 1604 1516 1441 1342 1356 1373 1300 Samazinājums saistīts ar pilna laika ārvalstu studentu skaita 

samazinājumu
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RP Nr.Rīcību politikas nosaukumsRezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība Vēlamā 

tendence

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vērtējums 

pret iepr. 

gadu

Piezīmes Faktiskā 

tendence no 

2013

1.2. Aktīvi, veseli un sociāli 

aizsargāti liepājnieki

Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem skaits Pieaug 3,1 3 3 3 2,8 2,9 ** Dati uz doto brīdi 

vēl nav pieejami

Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami

Iedzīvotājiem pieejamie sociālie 

pakalpojumi (saskaņā ar saistošiem 

noteikumiem)

skaits Pieaug 19 19 23 24 25 26 26 -

Iedzīvotāju īpatsvars, kas nodarbojas 

ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm 

vienu vai divas reizes nedēļā un 

biežāk

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu 0,5 - Nav datu Nav datu Nav datu -

Iedzīvotāju pašvērtējums par 

veselības stāvokli

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk  labs - Nav datu Nav datu Nav datu -

Iedzīvotāju vērtējums par sociālo 

palīdzību un pakalpojumiem 

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu Nav datu Nav datu -

Iedzīvotāju vērtējums par veselības 

aprūpes kvalitāti pilsētā 

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu Nav datu Nav datu -

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars 

bezdarbnieku kopskaitā

% Samazinās 21,7 35 29,9 31,5 29,9 23 18,0 -

Īstenoto informatīvi izglītojošo 

kampaņu un pasākumu par fizisko 

aktivitāšu nozīmi veselības 

saglabāšanā un veicināšanā skaits

skaits Pieaug Veselības mēneša 

aktivitātes un 2 citi 

pasākumi

Veselības mēneša 

pasākumi (61); 13 

pasākumi; 39 

lekcijas skolās 

23 atbalstīti projekti, 

14 pasākumi; 38 

lekcijas skolās 

22 atbalstīti projekti, 

26 pasākumi, 47 

lekcijas skolās  

18 atbalstīti prpjekti, 

17 līgumi par 

veselības 

veicināšanas un 

slimību profilakses 

pasākumu 

ieviešanu, 46 

lekcijas skolās, 382 

aktivitātes projekta 

"Liepāja. Aktīvs. 

Vesels. Laimīgs" 

ietvaros

14 atbalstīti 

projekti, 41 

līgums par 

veselības 

veicināšanas 

un slimību 

profilakses 

pasākumu 

ieviešanu, 44 

lekcijas 

skolās

0 atbalstīti 

projekti, 54 līgumi 

par veselības 

veicināšanas un 

slimību profilakses 

pasākumu 

īstenošanu, 46 

lekcijas skolas

- Netika īstenots veselības veicināšanas projektu konkurss, 

tādēļ nav atbalstīti projekti

Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars 

bezdarbnieku kopskaitā

% Samazinās 9,5 9,8 8,7 8,1 8 6,3 6,1 -

Piesaistītie jauni medicīnas speciālisti skaits Pieaug 4 4 3 1 3 4 7 -

Publisko sporta pasākumos iesaistīto 

personu skaits

skaits Pieaug 202550 221050 276660 293260 310855 34020 Nav datu Nav datu Kopējo pasākumos iesaistīto skaitu nav iespējams noteikt, jo 

šāda statistika nav pieejama.

Publisko sporta pasākumu skaits 

Liepājā

skaits Pieaug 537 581 622 672 705 1134 473 Izmantota cita aprēķinu metodika. Jeb vērtībai varētu vēl 

pieskaitīt 913 (par 2019. gadu) publiskās slidotavas un citas 

daļēji ar organizētu sportu saistītas aktivitātes. Iepriekšējo 

gadu statistikā šīs aktivitātes tika iekļautas kopējā skaitā. 

*Dati aprēķināti balstoties uz kalendars.liepaja.lv

Realizētie projektu konkursi sporta 

pasākumu organizēšanai

skaits Pieaug 1 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 0 1 -

Sadarbības līgumu ar NVO skaits 

(atbalstot NVO aktivitātes)

skaits Pieaug 26 27 52 59 44 44 27 Projektu pieteikumi ir kļuvuši kvalitatīvāki, līdz ar to tiek 

piešķirts lielāks finansējums projekta īstenošanai, kas 

samazina (budžeta ietvaros) iepēju atbalstīt lielāku skaitu 

projektus

Sociālā dienesta darbinieku 

kvalifikācijas celšana

skaits Pieaug 47 78 24 53 55 94 94 Aktivitāšu, mācību un semināru skaits ir atkarīgs no 

bezmaksas pasākumu piedāvājuma.

Sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars 

kopējā iedzīvotāju skaitā

% Samazinās 16,4 11,09595782 11 10,7 10,1 8,6 7,6 -

Zīdaiņu mirstība uz 1000 

dzimušajiem

skaits Samazinās 12 1,3 3,7 5 1,3 4,0 ** Dati uz doto brīdi 

vēl nav pieejami

Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami
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RP Nr.Rīcību politikas nosaukumsRezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība Vēlamā 

tendence

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vērtējums 

pret iepr. 

gadu

Piezīmes Faktiskā 

tendence no 

2013

1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, 

tai skaitā mūsdienīga un 

kvalitatīva kultūrizglītība, 

atpazīstami sasniegumi 

kultūrā, sportā un 

piederības sajūtas 

stiprināšanā

Eiropas un pasaules līmeņa 

starptautiskās sporta sacensības, 

kurās piedalās Liepāju pārstāvošie 

sportisti (gadā)

skaits Pieaug 403 418 453 528 539 548 563 apkopoti sporta skolu, finansējuma un noslēgto līgumu 

kopējie dati

Iedzīvotāju vērtējums par kultūras 

pasākumiem Liepājā

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu Nav datu Nav datu -

Iedzīvotāju vērtējums par sporta 

aktivitātēm Liepājā 

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu Nav datu Nav datu -

Interešu izglītībā, tai skaitā sporta 

programmās, iesaistīto bērnu skaits

skaits Pieaug 5058 4207 2080 9641 3583 4069 4082 -

Koncertzāles "Lielais dzintars" 

apmeklētāju skaits

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 35240 220760 243773 259209 229233 -

Koncertzāles "Lielais dzintars" 

pasākumu skaits

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 37 193 204 232 252 -

Liepājas bibliotēkas lasītāju skaits skaits Pieaug 14282 14297 14595 14847 14735 14263 14750 -

Liepājas bibliotēku apmeklētāju 

skaits

skaits Pieaug 241124 252731 177748 177915 173147 168492 215012 -

Liepājas muzeju apmeklētāju skaits skaits Pieaug 46356 34029 41969 45432 39969 48008 48071 -

Liepājā sarīkoto starptautisko sporta 

sacensību skaits (gadā)

skaits Pieaug 68 74 81 120 131 55 46 *Dati aprēķināti balstoties uz kalendars.liepaja.lv

Liepājnieku skaits amatierkolektīvos skaits Pieaug 780 780 711 710 710 701 689 Gadā pēc Dziesmu un Deju svētkiem vienmēr skaits 

nedaudz samazinās, un kad svētki tuvojas, tad atkal 

liepājnieki sarosās, un sāk darboties kolektīvos.

LSO apmeklētāju skaits skaits Pieaug Nav datu Nav datu 44847 38714 25090 2713 15147 Apmeklētēju skaits tiem koncertiem, kas notikuši Liepājā. 

42653 apmeklētāji kopā visos organizētos LSO pasākumos.

Pasākumu skaits Dārza ielas 

radošajā kvartālā

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 8 3 114 45 Nav datu Nav datu Kultūras pārvalde kungu kvartālā pasākumus neorganizē

Pasākumu skaits Kungu ielas 

kvartālā

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 17 53 83 84 54 Notiek remontdarbi. 54 pasākumi notikuši Namīnā

Pašvaldības finansējums kultūrai uz 

vienu iedzīvotāju (neskaitot valsts 

mērķdotāciju)

eiro Pieaug 58,96 43,99 241,9 71,6 78,2 52 44 -

Pašvaldības rīkoto un līdzfinansēto 

pasākumu apmeklētāju skaits

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 616755 748699 769592 858592 1086271 -

Profesionālās ievirzes sporta 

programmās iesaistīto bērnu, 

jauniešu skaits

skaits Pieaug 1783 2845 3164 3312 3063 3069 3069 Liepājas Futbola skola        523

Liepājas Kompleksā sporta skola        1042

Liepājas Sporta spēļu skola        1059

Liepājas Tenisa sporta skola        205

Liepājas Florbola skola     240

Teātra apmeklētāju skaits (Liepājas 

teātris un Leļļu teātris)

skaits Pieaug 81829 88289 83624 65239 70391 78100 80853 -

1.4. Efektīva pilsētas 

pārvaldība, 

līdzdarbojoties pilsētas 

iedzīvotājiem

Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību 

vēlēšanās

% Pieaug 44,08 Nav datu Nav datu Nav datu 50,86 Nav datu Nav datu Nav datu -
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RP Nr.Rīcību politikas nosaukumsRezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība Vēlamā 

tendence

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vērtējums 

pret iepr. 

gadu

Piezīmes Faktiskā 

tendence no 

2013

1.4. Efektīva pilsētas 

pārvaldība, 

līdzdarbojoties pilsētas 

iedzīvotājiem

Iedzīvotāju vērtējums par 

pašvaldības darbu 

aptauja / % Pieaug 63 Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu Vairāk nekā divas 

trešdaļas 

liepājnieku devuši 

pozitīvu vērtējumu

- -

Pašvaldības administrācijas 

darbinieku apmeklēto kursu skaits 

(gadā)

skaits Pieaug 46 157 (tukšs) (tukšs) 328 375 426 -

Pašvaldības piedāvāto e-

pakalpojumu skaits

skaits Pieaug 7 10 68 81 91 115 140 -

2.1. Videi draudzīga pilsētas 

saimniekošana un 

dzīvesveids

Dalītās atkritumu vākšanas punktu 

skaits

skaits Pieaug 114 221 230 230 390 394 414 -

Dzīvnieku pastaigu laukumi skaits Pieaug 1 1 1 3 3 3 3 -

Elektroenerģijas patēriņš ielu 

apgaismojumam

kWh/ gadā Samazinās 5262977 4543925 4656361 4334499 4024970 3981794 3954408 -

Energoefektivitātes pasākumi 

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās

skaits Pieaug 22 ēkās 

pabeigts; 84 

ēkās noslēgti 

līgumi

90 110 110 110 111 117 -

Gaisa kvalitāte PM 10 (pieļaujami 

pārsniegumi līdz 35 reizes gadā)

reizes Samazinās 13 19 11 9 6 8 11 Pieaugums ir nebūtisks, var būt saistīts ar sausiem laika 

apstākļiem

Iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu 

apsaimniekošanu 

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu Nav datu Nav datu -

Iedzīvotāju vērtējums par ielu, ceļu 

stāvokli 

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu Nav datu Nav datu -

Iedzīvotāju vērtējums par sabiedrisko 

transportu pilsētā 

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu Nav datu Nav datu -

Informēšanas pasākumu un 

kampaņu skaits par videi draudzīgu 

dzīvesveidu un tā sasaisti ar vides 

kvalitāti

skaits Pieaug 4 3 4 5 5 5 5 -

Peldūdeņu kvalitāte (trīs peldvietās) skaits Pieaug 2 peldvietās izcila 

kvalitāte, 1 

peldvietā laba 

kvalitāte

Visās peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās 

peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

- -

Pilsētas sabiedriskajā transportā 

pārvadāto pasažieru skaits

skaits Pieaug 12428581 15806326 14098027 13243814 13025924 13050828 13565047 -

Rekreācijai piemērotas teritorijas 

Liepājas ezera piekrastē

ha Pieaug 0,55 1 2 2 10,4 12,4 13,4 -

Veloceliņi km Pieaug 40 40 42 42 38,2 50 54,4 -

2.2. Iedzīvotājiem un 

tūristiem interesantas, 

draudzīgas publiskās 

infrastruktūras 

uzlabošana

Ceļu satiksmes negadījumu skaits skaits Samazinās 400 449 462 493 501 518 507 -

Gultas vietu skaits Liepājas tūristu 

mītnēs

skaits Pieaug 1094 951 942 1093 1042 1292 1149 -

Liepājas tūrisma informācijas biroja 

apmeklētāju skaits

skaits Pieaug 19783 16077 17094 19798 21570 20407 22751 -
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RP Nr.Rīcību politikas nosaukumsRezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība Vēlamā 

tendence

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vērtējums 

pret iepr. 

gadu

Piezīmes Faktiskā 

tendence no 

2013

2.2. Iedzīvotājiem un 

tūristiem interesantas, 

Liepājā nakšņojošo tūristu skaits skaits Pieaug 69070 73044 68958 87068 90170 99228 105325 -

Noziegumu skaits skaits Samazinās 1126 1050 1240 971 989 1002 1021 -

Tūrista vidējais uzturēšanās ilgums dienas Pieaug 1,6 1,7 1,8 1,6 1,55 1,58 1,64 -

3.1. Pilsētas ekonomikas 

konkurētspējas 

uzlabošana 

tradicionālajās nozarēs 

un vietējai 

nodarbinātībai svarīgās 

nozarēs

Apstrādes rūpniecības izlaides 

apjoms 

milj.eiro Pieaug 285 206,2 255,5 218 271,7 282,4 311,5 -

Ārvalstu investīcijas uzņēmumu 

pamatkapitālā

milj.eiro Pieaug 73,8 107,6 115,6 102,7 167,4 132,9 144,7 -

Bezdarba līmenis % Samazinās 13 12,5 11,6 11,2 6,2 6 5,5 -

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits skaits Pieaug 2426 2465 2640 2725 2697 2745 ** Dati uz doto brīdi 

vēl nav pieejami

Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami

No jauna reģistrēto uzņēmumu skaits 

(gada laikā)

skaits Pieaug 348 327 330 264 304 273 271 Samazinājums nebūtisks

Ostas kravu apgrozījums milj. t Pieaug 4,8 5,3 5,6 5,7 6,6 7,5 7,3 -

Piesaistītās ārvalstu investīcijas  t.sk. milj.eiro Pieaug 289,8 328,6 339,54 359,1 440,3 421 463,8 -

Ražošanas teritoriju nodrošinājums 

ar nepieciešamo infrastruktūru 

ha Pieaug 460 460 521,52 530 1408 1408 1412 -

SEZ uzņēmumu piesaistītās 

investīcijas

milj.eiro Pieaug 216 221,0501 223,94 256,4 272,9 288 319,1 -

Strādājošo skaits rūpniecībā skaits Pieaug 6300 6229 6083 6028 6321 6229 ** Dati uz doto brīdi 

vēl nav pieejami

Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami

Uzņēmumu skaits rūpniecības 

nozarē

skaits Pieaug 290 294 278 318 304 305 ** Dati uz doto 

brīdi vēl nav 

pieejami

Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami

3.2. Liepājas perspektīvie 

ekonomikas virzieni un 

to potenciāla attīstīšana

Enerģētikas nozares uzņēmumu 

īpatsvars ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaitā

% Pieaug 1,2 0,5 1 1 1,1 0,8 ** Dati uz doto 

brīdi vēl nav 

pieejami

Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami

IT nozares uzņēmumu īpatsvars 

ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā

% Pieaug 1,2 1,7 1,6 2,4 2,5 3 ** Dati uz doto 

brīdi vēl nav 

pieejami

Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami

Kurortoloģijas nozaru uzņēmumu 

īpatsvars ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaitā

% Pieaug 5,4 5,6 5,3 5,6 5,6 5,95 ** Dati uz doto 

brīdi vēl nav 

pieejami

Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami

Radošo industriju nozares 

uzņēmumu īpatsvars ekonomiski 

aktīvo uzņēmumu skaitā 

% Pieaug 3,5 3,5 6,7 7,1 7,1 7,7 ** Dati uz doto 

brīdi vēl nav 

pieejami

Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami

Radošo industriju nozarēs strādājošo 

īpatsvars  

% Pieaug 3,6 3,2 3,6 4,1 3,8 4,3 ** Dati uz doto 

brīdi vēl nav 

pieejami

Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami
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RP Nr.Rīcību politikas nosaukumsRezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība Vēlamā 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vērtējums 

pret iepr. 

gadu

Piezīmes Faktiskā 

tendence no 

2013

4.1. Liepājas starptautiskā 

sasniedzamība, pilsētas 

tēls un atpazīstamība

Ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru 

skaits

skaits Pieaug 9521 7374 6597 7155 7430 8399 11875 -

Autokravu apgrozījums milj. t Pieaug 5,3 4,1 4,9 5,5 3,8 4,1 ** Dati uz doto brīdi 

vēl nav pieejami

Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami

LRTIB dalība starptautiskās tūrisma 

izstādēs

skaits Pieaug 12 11 10 14 8 8 3 -

Prāmju reisu skaits skaits Pieaug 2 2 2 2 1 1 1 -

Starptautiskie avioreisi skaits Pieaug 0 0 0 0 0 0 0 Sarunas par iespēju atvērt starptautiskos reisus turpinās
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Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. pielikums Nr.2.1."Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Atbildīgās institūcijas par Rīcību īstenšanu

Galvenais atbildīgaisAttīstības virziena nosaukumsRīcību politikas nosaukums

R 

N

r.

Rīcības nosaukums

Administrācija (Administratīvā daļa)

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(9.)

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

sistēmas koncepciju un Publisko pakalpojumu likumprojektu

Administrācija (Attīstības pārvalde)

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.4.(5.)

Sekmēt kempinga izveidi Liepājas pilsētas teritorijā

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.4.(2.)

Veicināt investīciju piesaisti kvalitatīva savrupmāju rajona attīstībai pilsētā.

EKONOMIKA

Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana

3.2.1.(1.)

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

3.2.1.(2.)

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

darbavietu radīšanai

3.2.3.(4.)

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

3.2.4.(1.)

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

Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgās nozarēs

3.1.1.(1.)

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

3.1.1.(2.)

Motivēt un atbalstīt Liepājas uzņēmēju kompetenču paaugstināšanu, uzņēmumu konkurētspējas celšanai

3.1.2.(2.)

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

un to apmācību, kā arī citiem būtiskiem aspektiem

3.1.3.(1.)

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

produktu vai pakalpojumu radīšanai

3.1.3.(2.)

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

3.1.3.(3.)

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

3.1.3.(4.)

Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Liepājas uzņēmumos

3.1.4.(1.)

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

teritorijas un citas degradētas teritorijas

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.4.(1.)

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

1.2.4.(2.)

Atgriezt darba tirgū bezdarbniekus, uzlabojot dažādas prasmes

1.2.4.(3.)

Veicināt nodarbinātības iespējas nestrādājošajiem cilvēkiem ar invaliditāti

Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana

1.1.8.(4.)

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

Administrācija (Domes priekšsēdētāja birojs)

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(2.)

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

1.4.1.(4.)

Veicināt starpnozaru iestāžu un speciālistu sadarbību, efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai

1.4.2.(1.)

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

1.4.2.(2.)

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

jautājumu risināšanā

Administrācija (Informācijas tehnoloģiju daļa)

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(5.)

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

1.4.1.(6.)

Sekmēt iedzīvotāju informētību par e-pakalpojumiem un to izmantošanu
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Administrācija (Informācijas tehnoloģiju daļa)LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBAEfektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem
1.4.1.(7.)

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

Administrācija (Izpilddirektora birojs)

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(4.)

Veicināt starpnozaru iestāžu un speciālistu sadarbību, efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai

Administrācija (Personāldaļa)

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(3.)

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

Administrācija (Publisko iepirkumu daļa)

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(8.)

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

Administrācija (Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa)

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(1.)

Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un uzlabot ārējā mārketinga koordināciju

4.1.2.(2.)

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

4.1.2.(4.)

Veicināt Liepājas atpazīstamību kā inovāciju un radošuma pilsētu

4.1.2.(5.)

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

4.1.2.(6.)

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

4.1.2.(7.)

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

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.2.(4.)

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

citus mūsdienīgus, saistošus informācijas sniegšanas veidus

1.4.2.(5.)

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

forumus, veikt ikgadēju iedzīvotāju aptauju utt.

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

1.3.5.(2.)

Izcelt un popularizēt liepājnieku sasniegumus dažādās jomās

Administrācija (Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa)

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.2.(2.)

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

2.2.4.(4.)

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

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.1.(1.)

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

2.1.1.(2.)

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

2.1.1.(3.)

Vides rīcības programmas aktualizēšana un īstenošana

2.1.2.(2.)

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

2.1.2.(3.)

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

2.1.3.(2.)

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

mazinot vides piesārņojuma ietekmi

2.1.6.(3.)

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

2.1.6.(6.)

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

EKONOMIKA

Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana

3.2.1.(1.)

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

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.1.(1.)

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

organizāciju darbību šajā jomā

1.2.1.(2.)

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

1.2.1.(7.)

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

mācību iestādēs
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Administrācija (Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa)LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBAAktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki
1.2.1.(8.)

Veicināt veselīgu un no atkarībām brīvu dzīvesveidu un sniegt praktiskus ieteikumus

1.2.1.(9.)

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

1.2.2.(1.)

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

1.2.2.(2.)

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

1.2.2.(3.)

Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību, uzlabot informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un Vides, veselības 

un sabiedrības līdzdalības daļu, tai skaitā e-veselības iespēju izmantošanu

1.2.2.(5.)

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

1.2.3.(4.)

Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo jautājumu risināšanā

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.2.(6.)

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

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

1.3.5.(4.)

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

1.3.5.(5.)

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

Bāriņtiesa

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.3.(6.)

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

Būvvalde

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.1.(1.)

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

2.2.3.(4.)

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

2.2.4.(1.)

Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem

2.2.4.(2.)

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

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.4.(4.)

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

2.1.7.(6.)

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

2.1.7.(7.)

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

vajadzības

Izglītības pārvalde

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.1.(7.)

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

mācību iestādēs

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.2.(3.)

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

Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana

1.1.1.(1.)

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

apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.

1.1.1.(2.)

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

atbalstīt privāto pirmskolas izglītības iestāžu darbību

1.1.1.(3.)

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

1.1.2.(1.)

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

1.1.2.(10.)

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

1.1.2.(2.)

Attīstīt pieeju darbam ar talantīgiem jauniešiem viņu spēju attīstībā pilsētas mērogā

1.1.2.(3.)

Izvērtēt iespēju diferencēt mācību programmas Liepājas vispārizglītojošās izglītības iestādēs

1.1.2.(4.)

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

1.1.2.(5.)

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

jauniešu iekļaušanai

1.1.2.(6.)

Atbalstīt vispārizglītojošo izglītības iestāžu sadarbību ar augstākajām mācību iestādēm, veicinot jauniešu ieinteresētību zinātniskajā darbībā
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Izglītības pārvaldeLIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBAKonkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana1.1.2.(7.)

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

1.1.2.(8.)

Veicināt izglītojamo iesaistīšanos mācību uzņēmumu veidošanā un biznesa iemaņu iegūšanā

1.1.2.(9.)

Veicināt Liepājas skolēnu iepazīstināšanu ar Liepājas uzņēmumiem un ekonomikas procesiem pilsētā (ekskursijas uz uzņēmumiem; iepazīstināšana ar 

Liepājas ekonomiku mācību stundās)

1.1.3.(1.)

Sakārtot un reorganizēt vispārizglītojošo skolu tīklu, veicinot konkurētspējīgu skolu darbību

1.1.3.(2.)

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

1.1.3.(3.)

Nodrošināt Liepājas vispārizglītojošās skolās mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ieinteresējot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)

1.1.3.(4.)

Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženiertehniskās komunikācijas, klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

1.1.4.(1.)

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

nodarboties ar sportu

1.1.4.(2.)

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

1.1.5.(1.)

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

1.1.5.(2.)

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

1.1.5.(3.)

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

iestādēs, pilnveidojot iekļaujošu izglītību

1.1.6.(1.)

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

uzņēmējus programmu izstrādē

1.1.6.(10.)

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

1.1.6.(11.)

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

sportiskām aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru

1.1.6.(2.)

Veicināt Liepājas profesionālo izglītības iestāžu pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši aktualitātēm tautsaimniecībā

1.1.6.(3.)

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

vidusskolu ar profesionālās izglītības kompetences centra statusu

1.1.6.(4.)

Veikt priekšdarbus profesionālās un koledžas līmeņa izglītības programmu izveidošanai

1.1.6.(5.)

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

1.1.6.(6.)

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

1.1.6.(7.)

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

1.1.6.(8.)

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

1.1.6.(9.)

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

1.1.7.(1.)

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

1.1.7.(10.)

Veikt uzlabojumus augstskolu studentu izmitināšanas jomā, nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus

1.1.7.(2.)

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

1.1.7.(3.)

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

1.1.7.(4.)

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

mediju māksla, dizains, foto māksla u.c.)

1.1.7.(5.)

Attīstīt sadarbību starp Liepājas augstākajām izglītības iestādēm efektīvākai resursu izmantošanai

1.1.7.(6.)

Īstenot regulāru  Liepājas augstāko izglītības iestāžu sadarbību ar vispārizglītojošām izglītības iestādēm, veicinot jauniešu interesi par dabas un 

inženierzinātnēm, kā arī citām augstskolu piedāvātajām studiju programmām  

1.1.7.(7.)

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

1.1.7.(8.)

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

1.1.7.(9.)

Sekmēt kvalitatīvai studiju procesa apguvei nepieciešamo materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu

1.1.8.(1.)

Attīstīt kvalitatīvu mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības piedāvājumu Liepājā atbilstoši pieprasījumam darba tirgū, tai skaitā veicot nepieciešamo izpēti
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Izglītības pārvaldeLIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBAKonkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana
1.1.8.(2.)

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

apmācāmajiem un uzņēmējiem Liepājā

1.1.8.(3.)

Paplašināsim atbalsta pasākumus pārkvalifikācijas iegūšanai strādājošajiem, uzlabojot iedzīvotājiem nodarbinātības iespējas

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

1.3.1.(1.)

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

1.3.1.(2.)

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

1.3.2.(3.)

Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem  

1.3.3.(4.)

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

sekmējot nepieciešamos ieguldījumus

1.3.3.(5.)

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

pieprasījumam

1.3.5.(3.)

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

1.3.5.(6.)

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

Kapsētu pārvalde

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.6.(7.)

Izstrādāt labiekārtojuma projektus pilsētas kapsētu teritorijām un īstenot kapsētu teritoriju inventarizāciju

Komunālā pārvalde

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.2.(1.)

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

2.2.3.(1.)

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

2.2.3.(3.)

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

nokļūšanai līdz jūrai un dienvidu molam

2.2.3.(4.)

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

2.2.4.(1.)

Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem

2.2.4.(2.)

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

2.2.4.(3.)

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

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.2.(1.)

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

2.1.3.(1.)

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

2.1.4.(4.)

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

2.1.5.(5.)

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

2.1.6.(4.)

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

2.1.7.(1.)

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

2.1.7.(3.)

Turpināt pilsētas līmeņa veloceliņu izbūvi saskaņā ar Liepājas pilsētas perspektīvo veloceliņu karti un veicināt velobraucējiem atbilstošas infrastruktūras 

nodrošinājumu (velosipēdu novietnes, norādes utt.)

2.1.7.(5.)

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

infrastruktūras uzturēšana

2.1.7.(7.)

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

vajadzības

2.1.8.(3.)

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

2.1.8.(4.)

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

Kultūras pārvalde

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.1.(1.)

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

2.2.1.(2.)

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

Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana

3.2.2.(1.)

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

3.2.2.(2.)

Veicināt komercializējamu produktu un pakalpojumu izstrādi radošo industriju nozaru uzņēmumos

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(6.)

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

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.2.(1.)

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

1.3.2.(2.)

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

1.3.2.(4.)

Atbalstīt mazākumtautību kultūras tradīciju saglabāšanu un veicināt starpkultūru pasākumu norisi

1.3.2.(5.)

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

1.3.2.(6.)

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

1.3.2.(7.)

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

1.3.3.(1.)

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

1.3.3.(2.)

Veicināt radošo industriju, radošo kvartālu attīstību Liepājā

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

Liepāja sabiedriskais transports

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.7.(2.)

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

2.1.7.(4.)

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

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.4.(4.)

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

EKONOMIKA

Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgās nozarēs

3.1.2.(1.)

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

3.1.2.(3.)

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

3.1.3.(2.)

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

3.1.5.(1.)

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

3.1.5.(2.)

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

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.1.(5.)

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

sauszemes un ūdensceļu sasaisti konkurētspējīgai ostas kravu loģistikai.

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.5.(4.)

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

1.3.5.(5.)

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

Nekustamā īpašuma pārvalde

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.4.(1.)

Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.2.(3.)

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

2.1.4.(1.)

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

2.1.4.(3.)

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

intereses un vajadzības

2.1.5.(2.)

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

2.1.6.(5.)

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

6



Nekustamā īpašuma pārvaldeLIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(10.)

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

īpašumu pārvaldībai

Nodarbinātības projekti

Pašvaldības Izpilddirektora vietnieks (būvniecības jautājumos)

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.1.(1.)

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

reģionālas nozīmes pievadceļa līdz Liepājas lidostai (P 134) rekonstrukciju

4.1.1.(2.)

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

4.1.1.(3.)

Pabeigt ostas dienvidu savienojuma autoceļu izbūvi ar pārvadu pār dzelzceļu, paplašinot ostas darbības iespējas un uzlabojot pilsētas ziemeļu daļas 

(Ziemeļu priekšpilsētas un Karostas) iedzīvotāju pārvietošanās iespējas

4.1.1.(4.)

Veicināt ieguldījumus dzelzceļa infrastruktūrā (Liepāja-Jelgava) un pasažieru komforta paaugstināšanā, nodrošinot sasaisti ar starptautisko dzelzceļa 

maršrutu „Rail Baltica” un veicinot pasažieru plūsmas pieaugumu

4.1.1.(6.)

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

4.1.1.(7.)

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

iespējas

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos)

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.5.(1.)

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

2.1.5.(3.)

Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās

EKONOMIKA

Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana

3.2.3.(1.)

Veicināt enerģētikas nozares attīstību un nozīmi Liepājas ekonomikā.

3.2.3.(2.)

Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā un konkurētspējīgu enerģijas cenu

3.2.3.(3.)

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

Pašvaldības policija

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.9.(1.)

Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvidē

2.1.9.(2.)

Regulāri pilnveidot inventāru un aprīkojumu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā

2.1.9.(3.)

Regulāri organizēt darbinieku profesionālo pilnveidošanu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā

SIA "Jaunliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs"

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.2.(2.)

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

SIA "Leļļu teātris"

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.3.(1.)

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

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

SIA "Lielais Dzintars"

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(6.)

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

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.3.(1.)

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

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

1.3.3.(6.)

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

veicinot kultūrtūrismu  

SIA "Liepājas enerģija"

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.5.(4.)

Paaugstināt centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitāti, izmantojot vietējos energoresursus un turpināt siltumtrašu rekonstrukciju
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SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams"

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.3.(1.)

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

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.5.(2.)

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

SIA "Liepājas RAS"

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.6.(5.)

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

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"

DZĪVES VIDE

Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

2.2.1.(3.)

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

2.2.3.(2.)

Veicināt atpūtas iespējas ūdensmalās, paplašinot rekreācijas iespējas pilsētvidē

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.8.(1.)

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

2.1.8.(2.)

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

EKONOMIKA

Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana

3.2.1.(3.)

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

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(3.)

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

4.1.2.(5.)

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

4.1.2.(6.)

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

4.1.2.(7.)

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

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

1.4.1.(1.)

Stiprināt Liepājas lomu Baltijas jūras reģionā un veicināt Liepājas atpazīstamību

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

1.3.5.(1.)

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

iedzīvotājus pilsētas popularizēšanā

SIA "Liepājas reģionāla slimnīca"

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.2.(1.)

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

1.2.2.(2.)

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

1.2.2.(4.)

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

aprīkojumu

SIA "Liepājas teātris"

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(6.)

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

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.3.(1.)

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

1.3.3.(3.)

Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru

SIA "Liepājas ūdens"

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.6.(1.)

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

iespējas centralizētajiem tīkliem

SIA "LOC"

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība
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SIA 

"L
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i 4.1.2.(6.)

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

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

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

1.3.4.(4.)

Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze “Draudzība”) un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde

SIA "OC Liepāja"

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.2.(2.)

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

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

1.3.4.(4.)

Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze “Draudzība”) un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde

SIA "Vecliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs"

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.2.(2.)

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

SIA “Aviosabiedrība “Liepāja””

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.1.(1.)

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

reģionālas nozīmes pievadceļa līdz Liepājas lidostai (P 134) rekonstrukciju

SIA “Liepājas autostāvieta”

DZĪVES VIDE

Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.1.7.(6.)

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

Sociālais dienests

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.3.(1.)

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

veltot ģimenēm ar bērniem

1.2.3.(2.)

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

1.2.3.(3.)

Paplašināt iespējas saņemt psiho-sociālu atbalstu krīzes nokļuvušiem iedzīvotājiem

1.2.3.(5.)

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

1.2.3.(6.)

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

1.2.3.(7.)

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

invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām

Sporta pārvalde

LIEPĀJAS SASNIEDZAMĪBA, ATPAZĪSTAMĪBA

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība

4.1.2.(6.)

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

LIEPĀJNIEKI UN VIŅU LABKLĀJĪBA

Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.2.1.(3.)

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

1.2.1.(4.)

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

1.2.1.(5.)

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

1.2.1.(6.)

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

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

1.3.1.(3.)

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

ievirzes sporta izglītības programmām

1.3.4.(1.)

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

un ēdināšanai 

1.3.4.(2.)

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

basketbols, florbols, bet individuālajā sportā - peldēšana, vieglatlētika, cīņa, vingrošana, teniss)

1.3.4.(3.)

Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaules un Eiropas čempionātos

1.3.4.(4.)

Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze “Draudzība”) un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde
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Atbildīgās institūcijas par Rezultātīvo rādītāju iesniegšanu

Atbildīgā 

institūcija
Rezultatīvie rādītāji Id Nr.Rezultatīvais rādītājs

Mērvienība

Vēlamā 

tendence, ik 

gadu

Administrācija (Attīstības pārvalde)
RP.1.1.(Rez.r.1)

Dzimušo skaits
skaits

Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.1)

Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem
skaits

Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.14)

Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku kopskaitā
%

Samazinās

RP.1.2.(Rez.r.15)

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku kopskaitā
%

Samazinās

RP.1.2.(Rez.r.16)

Iedzīvotāju vērtējums par sociālo palīdzību un pakalpojumiem 

aptauja

Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.2)

Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzimušajiem
skaits

Samazinās

RP.1.2.(Rez.r.4)

Iedzīvotāju vērtējums par veselības aprūpes kvalitāti pilsētā 
aptauja

Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.5)

Iedzīvotāju pašvērtējums par veselības stāvokli
aptauja

Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.7)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām 

aktivitātēm vienu vai divas reizes nedēļā un biežāk

aptauja

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.11)

Iedzīvotāju vērtējums par kultūras pasākumiem Liepājā
aptauja

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.18)

Iedzīvotāju vērtējums par sporta aktivitātēm Liepājā 
aptauja

Pieaug

RP.1.4.(Rez.r.3)

Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās
%

Pieaug

RP.1.4.(Rez.r.4)

Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības darbu 
aptauja / %

Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.6)

Iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu apsaimniekošanu 
aptauja

Pieaug

1



Atbildīgā 

institūcija
Rezultatīvie rādītāji Id Nr.Rezultatīvais rādītājs

Mērvienība

Vēlamā 

tendence, ik 

gadu

Administrācija (Attīstības pārvalde)
RP.2.1.(Rez.r.8)

Iedzīvotāju vērtējums par ielu, ceļu stāvokli 
aptauja

Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.9)

Iedzīvotāju vērtējums par sabiedrisko transportu pilsētā 
aptauja

Pieaug

RP.2.2.(Rez.r.1)

Liepājā nakšņojošo tūristu skaits
skaits

Pieaug

RP.2.2.(Rez.r.4)

Gultas vietu skaits Liepājas tūristu mītnēs
skaits

Pieaug

RP.2.2.(Rez.r.5)

Noziegumu skaits
skaits

Samazinās

RP.2.2.(Rez.r.6)

Ceļu satiksmes negadījumu skaits
skaits

Samazinās

RP.3.1.(Rez.r.1)

No jauna reģistrēto uzņēmumu skaits (gada laikā)
skaits

Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.10)

Strādājošo skaits rūpniecībā
skaits

Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.11)

Uzņēmumu skaits rūpniecības nozarē
skaits

Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.2)

Bezdarba līmenis
%

Samazinās

RP.3.1.(Rez.r.3)

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits
skaits

Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.5)

Piesaistītās ārvalstu investīcijas  t.sk.
milj.eiro

Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.6)

Ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā
milj.eiro

Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.8)

Ostas kravu apgrozījums 
milj. t

Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.9)

Apstrādes rūpniecības izlaides apjoms 
milj.eiro

Pieaug
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Atbildīgā 

institūcija
Rezultatīvie rādītāji Id Nr.Rezultatīvais rādītājs

Mērvienība

Vēlamā 

tendence, ik 

gadu

Administrācija (Attīstības pārvalde)

RP.3.2.(Rez.r.1)

Kurortoloģijas nozaru uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaitā

%

Pieaug

RP.3.2.(Rez.r.2)

Radošo industriju nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaitā 

%

Pieaug

RP.3.2.(Rez.r.3)

Radošo industriju nozarēs strādājošo īpatsvars  
%

Pieaug

RP.3.2.(Rez.r.4)

Enerģētikas nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaitā

%

Pieaug

RP.3.2.(Rez.r.5)

IT nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā

%

Pieaug

RP.4.1.(Rez.r.3)

Ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits
skaits

Pieaug

RP.4.1.(Rez.r.4)

Autokravu apgrozījums
milj. t

Pieaug

Administrācija (Informācijas tehnoloģiju daļa)
RP.1.4.(Rez.r.2)

Pašvaldības piedāvāto e-pakalpojumu skaits
skaits

Pieaug

Administrācija (Personāldaļa)
RP.1.4.(Rez.r.1)

Pašvaldības administrācijas darbinieku apmeklēto kursu skaits (gadā)

skaits

Pieaug

Administrācija (Vides veselības un sabiedrības līdzdalības daļa)
RP.1.2.(Rez.r.11)

Sadarbības līgumu ar NVO skaits (atbalstot NVO aktivitātes)
skaits

Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.3)

Piesaistītie jauni medicīnas speciālisti
skaits

Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.6)

Īstenoto informatīvi izglītojošo kampaņu un pasākumu par fizisko aktivitāšu 

nozīmi veselības saglabāšanā un veicināšanā skaits

skaits

Pieaug

3



Atbildīgā 

institūcija
Rezultatīvie rādītāji Id Nr.Rezultatīvais rādītājs

Mērvienība

Vēlamā 

tendence, ik 

gadu

Administrācija (Vides veselības un sabiedrības līdzdalības daļa)

RP.2.1.(Rez.r.1)

Informēšanas pasākumu un kampaņu skaits par videi draudzīgu 

dzīvesveidu un tā sasaisti ar vides kvalitāti

skaits

Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.11)

Dzīvnieku pastaigu laukumi
skaits

Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.2)

Peldūdeņu kvalitāte (trīs peldvietās)
skaits

Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.3)

Gaisa kvalitāte PM 10 (pieļaujami pārsniegumi līdz 35 reizes gadā)

reizes

Samazinās

RP.2.1.(Rez.r.7)

Dalītās atkritumu vākšanas punktu skaits
skaits

Pieaug

Būvvalde
RP.2.1.(Rez.r.10)

Veloceliņi 
km

Pieaug

RP.2.1.(Rez.r.4)

Rekreācijai piemērotas teritorijas Liepājas ezera piekrastē
ha

Pieaug

RP.3.1.(Rez.r.4)

Ražošanas teritoriju nodrošinājums ar nepieciešamo infrastruktūru 

ha

Pieaug

Finanšu pārvalde
RP.1.3.(Rez.r.2)

Pašvaldības finansējums kultūrai uz vienu iedzīvotāju (neskaitot valsts 

mērķdotāciju)

eiro

Pieaug

Izglītības pārvalde
RP.1.1.(Rez.r.10)

PIKC Liepājas Valsts tehnikuma sākotnējā profesionālajā izglītībā iesaistīto 

audzēkņu, kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs, īpatsvars no visiem audzēkņiem

%

Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.11)

PIKC Liepājas Valsts tehnikuma profesionālās izglītības 

pedagogu/speciālistu īpatsvars, kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs

%

Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.12)

Ārvalstu mācībspēku skaita īpatsvars no kopējā akadēmiskā personāla 

skaita Liepājas Universitātē

%

Pieaug
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Atbildīgā 

institūcija
Rezultatīvie rādītāji Id Nr.Rezultatīvais rādītājs

Mērvienība

Vēlamā 

tendence, ik 

gadu

Izglītības pārvalde
RP.1.1.(Rez.r.13)

Studentu skaits Liepājas universitātē
skaits

Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.14)

Ārvalstu studentu skaits Liepājas universitātē
skaits

Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.15)

Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītībā iesaistīto personu skaits

skaits

Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.2)

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kas apmeklē PII (t.sk. privātās PII)

skaits

Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.3)

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri reģistrējušies rindā uz PII

skaits

Samazinās

RP.1.1.(Rez.r.4)

Izglītojamie, kuri pēc 9.klases beigšanas iegūst apliecību par 

pamatizglītību, 

%

100

RP.1.1.(Rez.r.5)

Integrēto izglītojamo skaita ar speciālajām vajadzībām īpatsvars 

vispārizglītojošās izglītības iestādēs no kopējā izglītojamo skaita

%

Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.6)

Obligātās izglītības vecumā esošo bērnu, kuri nav reģistrēti nevienā 

izglītības iestādē īpatsvars

%

Samazinās

RP.1.1.(Rez.r.7)

Obligāto stundu skaits nedēļā mācību priekšmetā ‘Sports’ 

pamatizglītības iestādēs

skaits

Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.8)

Renovēto, rekonstruēto Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

sporta bāžu skaits

skaits

Pieaug

RP.1.1.(Rez.r.9)
PIKC Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas mācības un 1. un 

2.kursā izgājuši mācību praksi uzņēmumā sadarbības līguma ar uzņēmumu ietvaros

%

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.1)

Interešu izglītībā, tai skaitā sporta programmās, iesaistīto bērnu skaits

skaits

Pieaug

Komunālā pārvaldde
RP.2.1.(Rez.r.5)

Elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam
kWh/ gadā

Samazinās
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Atbildīgā 

institūcija
Rezultatīvie rādītāji Id Nr.Rezultatīvais rādītājs

Mērvienība

Vēlamā 

tendence, ik 

gadu

Kultūras pārvalde
RP.1.3.(Rez.r.10)

Liepājas bibliotēkas lasītāju skaits
skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.12)

Liepājas muzeju apmeklētāju skaits
skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.13)

Pasākumu skaits Dārza ielas radošajā kvartālā
skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.14)

Pasākumu skaits Kungu ielas kvartālā
skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.3)

Liepājnieku skaits amatierkolektīvos
skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.4)

Pašvaldības rīkoto un līdzfinansēto pasākumu apmeklētāju skaits

skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.5)

Teātra apmeklētāju skaits (Liepājas teātris un Leļļu teātris)
skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.6)

LSO apmeklētāju skaits
skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.7)

Koncertzāles "Lielais dzintars" pasākumu skaits
skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.8)

Koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētāju skaits
skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.9)

Liepājas bibliotēku apmeklētāju skaits
skaits

Pieaug

Liepāja sabiedriskais transports
RP.2.1.(Rez.r.13)

Pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaits
skaits

Pieaug

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
RP.3.1.(Rez.r.7)

SEZ uzņēmumu piesaistītās investīcijas
milj.eiro

Pieaug

RP.4.1.(Rez.r.2)

Prāmju reisu skaits
skaits

Pieaug

Nekustamā īpašuma pārvalde
RP.2.1.(Rez.r.12)

Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās

skaits

Pieaug
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Atbildīgā 

institūcija
Rezultatīvie rādītāji Id Nr.Rezultatīvais rādītājs

Mērvienība

Vēlamā 

tendence, ik 

gadu

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"
RP.2.2.(Rez.r.2)

Tūrista vidējais uzturēšanās ilgums 
dienas

Pieaug

RP.2.2.(Rez.r.3)

Liepājas tūrisma informācijas biroja apmeklētāju skaits
skaits

Pieaug

RP.4.1.(Rez.r.5)

LRTIB dalība starptautiskās tūrisma izstādēs
skaits

Pieaug

SIA “Aviosabiedrība “Liepāja””
RP.4.1.(Rez.r.1)

Starptautiskie avioreisi
skaits

Pieaug

Sociālais dienests
RP.1.2.(Rez.r.10)

Sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā

%

Samazinās

RP.1.2.(Rez.r.12)

Iedzīvotājiem pieejamie sociālie pakalpojumi (saskaņā ar saistošiem 

noteikumiem)

skaits

Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.13)

Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas celšana
skaits

Pieaug

Sporta pārvalde
RP.1.2.(Rez.r.17)

Realizētie projektu konkursi sporta pasākumu organizēšanai
skaits

Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.8)

Publisko sporta pasākumu skaits Liepājā
skaits

Pieaug

RP.1.2.(Rez.r.9)

Publisko sporta pasākumos iesaistīto personu skaits
skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.15)

Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu 

skaits

skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.16)

Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensības, kurās 

piedalās Liepāju pārstāvošie sportisti (gadā)

skaits

Pieaug

RP.1.3.(Rez.r.17)

Liepājā sarīkoto starptautisko sporta sacensību skaits (gadā)

skaits

Pieaug
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