
            PIELIKUMS  
Liepājas pilsētas domes 2019. gada  

            19. septembra lēmumam Nr. 345 
 

Darba uzdevums Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 
izstrādei un Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 

aktualizēšanai 
 

1.  Izstrādāt jaunu Liepājas pilsētas attīstības programmu 2021.–2027. gadam, ņemot 
vērā Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definētos 
uzstādījumus, Eiropas Savienības Kohēzijas politiku pēc 2020. gada, ievērojot 
Nacionālā attīstības plāna, Baltijas jūras reģiona, Kurzemes plānošanas reģiona un 
blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus, nodrošinot sabiedrības līdzdalību 
dokumentu izstrādes procesā un paredzot izstrādātajiem dokumentiem sekojošas 
sadaļas: 

1.1. Esošās situācijas apraksts (aktualizēts pēc nepieciešamības), ietverot 
pašvaldības ievāktos, apkopotos, pasūtītos datus par administratīvi 
teritoriālās reformas ietvaros piedāvātā Liepājas novada pilsētām un 
pagastiem, kā arī sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un 
kapitālsabiedrībām sagatavot analīzi par pilsētas un novadu nozarēm 
(iedalījumā atbilstoši darba uzdevuma 6.-7.lpp. tematiskajām grupām) un 
potenciālajām sadarbības iniciatīvām; 

1.2. Rīcību plāns; 
1.3. Investīciju plāns; 
1.4. Attīstības programmas īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas 

kārtība; 
1.5. Vides pārskats, ietverot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu. 

2.  Aktualizēt Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam - 
ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes, 
specializāciju un telpiskās attīstības perspektīvas (grafiskā un rakstiskā veidā), par 
pamatu ņemot aktuālos Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas politiskos 
dokumentus par  Kohēzijas politiku pēc 2020. gada, Baltijas jūras reģiona stratēģiju, 
Latvijas nacionālā attīstības plāna 2021–2027. gadam aktuālo redakciju,  aktuālās 
ministriju nozaru pamatnostādnes periodā pēc 2020.gada, Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2021.–2027. gada versijas. 

 
3. Izstrādāt un aktualizēt attīstības plānošanas dokumentus saskaņā ar spēkā esošiem 

tiesību aktiem, 2019. gada 7. janvāra VARAM izdotajiem Metodiskiem ieteikumiem 
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. Attīstības plānošanas 
tiesisko pamatu veido: 

3.1. Teritorijas attīstības plānošanas likums (01.12.2011.); 
3.2. Attīstības plānošanas sistēmas likums (01.01.2009.); 
3.3. Ministru kabineta 01.05.2015. noteikumi Nr.628 "Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"; 
3.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības 

kārtība attīstības plānošanas procesā"; 
3.5. Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (13.11.1998.); 
3.6. Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums". 

4.   Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam  izstrādē un Liepājas 
pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanā ņemt vērā 
saistošos attīstības plānošanas dokumentus: 

4.1. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam; 
4.2. Aktuālo Latvijas Nacionālā attīstības plāna redakciju; 
4.3. Eiropas līmeņa un citus saistošos attīstības plānošanas dokumentus; 
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4.4. Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas politiskos 
dokumentus par Kohēzijas politiku pēc 2020.gada; 
4.5. Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu un citus dokumentus, kas nosaka 
pilsētas teritoriju attīstības virzienus un atļautos izmantošanas veidus 
(lokālplānojumi, detālplānojumi, tematiskie plānojumi, politiskās vadlīnijas 
2017.-2021.gadam, nozaru plānošanas dokumenti); 
4.6. Aktuālos Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas 
dokumentus (esošo attīstības programmu 2015.-2020.gadam, tās 
īstenošanas analīzi, jaunās attīstības programmas aktuālo versiju, 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam) un administratīvi 
teritoriālās reformas ietvaros piedāvātā Liepājas novada pašvaldību 
plānošanas dokumentus; 
4.7. Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās 
infrastruktūras attīstībai, Jūras plānojuma aktuālo versiju; 
4.8. Aktuālās ministriju nozaru pamatnostādnes periodā pēc 2020.gada. 

 

Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi (pēc nepieciešamības 

uzdevuma/pasākuma īstenošanā var tikt piesaistīti ārpakalpojumu sniedzēji, termiņi un uzdevumi 

darba gaitā var tikt precizēti ar vadības grupas lēmumu): 

N.p.k. Uzdevums/Pasākums Rezultāts Laika grafiks 

1. Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei 

1.1. Liepājas pilsētas Domes lēmums par 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 
izstrādes uzsākšanu un Liepājas pilsētas 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030.gadam aktualizēšanu. 

Liepājas pilsētas Domes 
lēmums par Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 
izstrādes uzsākšanu un 
Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 
2030.gadam aktualizēšanu, 
ietverot: 
- Atbildīgo par izstrādi - 

Attīstības pārvaldes 
vadītājs Mārtiņš Ābols 

- Vadības darba grupas 
sastāvu - Jānis Vilnītis 
(vadītājs), Gunārs Ansiņš, 
Uldis Sesks, Atis Deksnis, 
Ronalds Fricbergs, Mārtiņš 
Tīdens, Didzis Jēriņš, Vilnis 
Vitkovskis, Gaļina 
Skorobogatova 

- Pielikums - Darba 
uzdevums un izstrādes 
grafiks Attīstības 
programmas izstrādei un 
Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas aktualizēšanai 

2019.gada               
19.septembris 

1.2. Lēmuma par Liepājas pilsētas attīstības 
programmas izstrādes uzsākšanu un 
Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanu 
publicēšana TAPIS1 sistēmā, Liepājas 
pilsētas mājas lapā www.liepaja.lv, 
pašvaldības informatīvajā ziņojumā. 

-  Domes lēmuma publicēšana 
TAPIS sistēmā; 
- Publikācija www.liepaja.lv, 
laikrakstā "Katram 
liepājniekam" 

2019.gada 
26.septembris 

 
1 Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma 

http://www.liepaja.lv/
http://www.liepaja.lv/


3 
 

1.3. Liepājas pilsētas attīstības programmas 
detalizēta darba plāna un sabiedrības 
līdzdalības plāna izstrāde. 
Attīstības programmas un sabiedrības 
līdzdalības plāna apspriešanas Vadības 
grupā. 

- Detalizēts darba plāns 
- Detalizēts sabiedrības 

līdzdalības plāns  
- Rīkojums par attīstības 
programmas izstrādes darba 
grupas sastāvu  

2019.gada 
11.oktobris 

1.4. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar 
kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) 
sagatavošana un publicēšana pašvaldības 
mājas lapā un vietējā laikrakstā. 

Publikācija www.liepaja.lv, 
laikrakstā "Katram 
liepājniekam", "Kurzemes 
vārds", liepajniekiem.lv; 

2019.gada  
18.oktobris 

1.5. Datos balstīta Liepājas pilsētas esošās 
situācijas izstrāde, ņemot vērā esošās 
attīstības programmas rīcības virzienus, 
iedzīvotāju aptaujas, kā arī apkopot 
iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām 
iniciatīvām katrā no nākamā plānošanas 
perioda ES politikas mērķiem, izstrādāt 
Liepājas pilsētas un administratīvi 
teritoriālās reformas ietvaros piedāvātā 
Liepājas novada pilsētu un pagastu analīzi 
un sadarbības iniciatīvu priekšlikumus. 

Sagatavota esošās situācijas  
1.redakcija 

2019.gada  
29.novembris 

1.6. Tematisko darba grupu organizēšana, 
piesaistot nozaru ekspertus, viedokļu 
līderus, rezultātu apkopošana (paralēli            
1.5. esošās situācijas izstrādei) 

- Tematisko darba grupu 
pārstāvju deleģēšana, 
sanāksmju organizēšana, 
iepazīstināšana ar esošās 
situācijas 1.redakciju 

- Noorganizētas tematisko 
darba grupu tikšanās, kuru 
rezultātā identificēti 
detalizēti pašreizējie 
izaicinājumi un priekšlikumi 
rīcībām/rīcībpolitikām to 
īstenošanai, rezultatīvajiem 
rādītājiem. 

2019.gada 
20.decembris 

1.7. Tematisko darba grupu rezultātu 
izvērtējums Izstrādes un Vadības darba 
grupās 

- Izstrādes darba grupas 
sanāksme - diskusija par 
identificētajiem izaicinājumiem, 
sākotnējiem priekšlikumiem 
rīcību/rīcībpolitiku īstenošanai 
- Vadības darba grupas 
sanāksme - diskusija un 
lēmums par izaicinājumiem, 
sākotnējiem priekšlikumiem 
rīcību/rīcībpolitiku īstenošanai, 
rezultatīvajiem rādītājiem. 

2020.gada 
17.janvāris 

2. Attīstības programmas 1.redakcijas un vides pārskata 1.redakcijas izstrāde. 

2.1. Attīstības programmas esošās situācijas, 
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 
piedāvātā Liepājas novada pilsētu un 
pagastu analīze un sadarbības iniciatīvu 
priekšlikumi, stratēģiskās sadaļas, rīcību 
plāna un investīciju plāna, uzraudzības 
sadaļas 1.redakcijas izstrāde 

Balstoties uz tematiskajām 
darba grupām un ekspertu 
viedokļiem, sagatavota: 

o esošā situācija, 
ietverot 
administratīvi 
teritoriālās reformas 
ietvaros piedāvātā 
Liepājas novada 

2020.gada 
30.aprīlis 

http://www.liepaja.lv/
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pilsētu un pagastu 
analīzi un 
sadarbības iniciatīvu 
priekšlikumus; 

o stratēģiskā daļa - 
vidēja termiņa 
attīstības prioritātes, 
rīcības virzieni un 
pasākumu kopums, 
vidējā termiņā 
sasniedzamie 
rezultāti; 

o rīcību un investīciju 
plāns – rīcības un 
investīciju projektu 
kopums ne mazāk 
kā trīs gadu 
periodam, 

o uzraudzības daļa - 
uzraudzības un 
ziņojuma 
sagatavošanas 
periodiskums, 
ziņojumā 
analizējamie 
uzraudzības rādītāji. 

2.2. Konsultācijas ar Valsts vides dienesta 
reģionālo vides pārvaldi un citām 
nepieciešamajām institūcijām par attīstības 
programmas īstenošanas iespējamo 
ietekmi uz vidi novērtējuma 
nepieciešamību. Iesnieguma sagatavošana 
Vides pārraudzības valsts birojam SIVN2 
nepieciešamības izvērtēšanai. 

- Konsultācijas ar Liepājas 
reģionālo vides pārvaldi, 
ieinteresētajām vides un 
sabiedrības veselības 
institūcijām par stratēģiskā 
novērtējuma 
nepieciešamību  

- Iesniegums Vides 
pārraudzības valsts birojam  

2020.gada 
8.maijs 

2.3. Tematisko darba grupu organizēšana par 
Liepājas ilgtermiņa attīstības 
uzstādījumiem, piesaistot nozaru 
ekspertus, viedokļu līderus, rezultātu 
apkopošana 

- Noorganizētas 13 darba 
grupu tikšanās, kuru 
rezultātā identificēti 
priekšlikumi ilgtermiņa 
mērķiem un telpiskajiem 
principiem 

2020.gada 
29.maijs 

2.4. Liepājas pilsētas IAS3 līdz 2030.gadam 
aktualizēšana, ņemot vērā Attīstības 
programmas 1.redakciju (paralēli SIVN 
izstrādei) 

- Aktualizēta Liepājas 
pilsētas Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam 

2020.gada 
30.jūnijs 

2.5. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 
1.redakcijas izstāde (paralēli IAS 
aktualizācijai) 

- Izstrādāta stratēģiskās 
ietekmes uz vidi 
novērtējuma 1.redakcija 

2020.gada 
30.jūnijs 

2.6. Attīstības programmas un Vides pārskata 
1.redakcijas projekta izskatīšana Vadības 
un izstrādes grupā. 

- Izskatīts Attīstības 
programmas un Vides 
pārskata 1.redakcijas 
projekts Vadības grupā, 

2020.gada 
17.jūlijs 

 
2 Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
3 Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
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pieņemts lēmums par 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem 

3. Publiskā apspriešana un saskaņošana 

3.1. Lēmums par Liepājas pilsētas attīstības 
programmas, vides pārskata 1.redakcijas 
nodošanu publiskai apspriešanai. 
Augstāk minēto dokumentu 1.redakciju 
nosūtīšana KPR4 un Vides pārraudzības 
valsts birojam atzinumu saņemšanai. 

- Lēmums par Liepājas 
pilsētas attīstības 
programmas, vides 
pārskata 1.redakcijas 
nodošanu publiskai 
apspriešanai. 

- Liepājas pilsētas attīstības 
programmas, vides 
pārskata 1.redakcijas 
nosūtīšana KPR un Vides 
pārraudzības valsts birojam 
atzinumu saņemšanai un 
ievietošana TAPIS sistēmā. 

2020.gada 
augusts 

3.2. Paziņojuma par Liepājas pilsētas attīstības 
programmas, vides pārskata 1.redakcijas 
publisko apspriešanu publicēšana 
pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv  un 
vietējā laikrakstā. 
 

Publikācija www.liepaja.lv, 
laikrakstā "Katram 
liepājniekam", "Kurzemes 
vārds", liepajniekiem.lv; 

2020.gada 
augusts 

3.3. Liepājas pilsētas attīstības programmas un 
vides pārskata 1.redakcijas publiskās 
apspriešanas process (iesniegumi, 
priekšlikumi, sabiedriskās apspriedes, 
fokusgrupas u.c. sanāksmes) 

Vismaz 3 sabiedriskās 
apspriedes (sanāksmes), 
sabiedrības pārstāvju diskusija, 
viedokļu līderu fokusgrupa, 
atvērta tipa pasākums brīvā 
dabā u.tml. 

2020.gada  
1.septembris - 
30.septembris 

3.4. Vides pārskata 1.redakcijas saskaņošana 
ar Vides pārraudzības valsts biroja 
norādītājām iestādēm. 

Saņemti atzinumi ar 
veicamajiem precizējumiem 
attīstības programmas un vides 
pārskata 1.redakcijai 

2020.gada 
septembris 

3.5. Publiskās apspriešanas rezultātu 
apkopošana. 

Apkopoti nepieciešamie 
precizējumi attīstības 
programmas un vides pārskata 
1.redakcijai 

2020.gada 
9.oktobris 

3.6. Liepājas pilsētas attīstības programmas, 
vides pārskata publiskās apspriešanas 
rezultātu izvērtēšana Vadības grupā. 

Vadības grupas lēmums par 
nepieciešamajiem 
precizējumiem attīstības 
programmas un vides pārskata 
1.redakcijai 

2020.gada 
16.oktobris 

3.7. Liepājas pilsētas attīstības programmas, 
vides pārskata 1.redakcijas publisko 
apspriešanas kopsavilkuma izstrāde, Vides 
pārraudzības valsts biroja atzinuma 
saņemšana par vides pārskatu un  
publicēšana pašvaldības mājaslapā 
www.liepaja.lv  un vietējā laikrakstā. 

Publikācija www.liepaja.lv, 
laikrakstā "Katram 
liepājniekam", "Kurzemes 
vārds", liepajniekiem.lv; 

2020.gada 
30.oktobris 

4. Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde. 

4.1. Attīstības programmas, vides pārskata, 
aktualizētās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas gala redakcijas izstrāde, ņemot 

- Attīstības programmas un 
vides pārskata gala 
redakcijas saskaņošana ar 

2020.gada 
novembris 

 
4 Kurzemes plānošanas reģions 

http://www.liepaja.lv/
http://www.liepaja.lv/
http://www.liepaja.lv/
http://www.liepaja.lv/
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vērā publiskās apspriešanas rezultātus un 
institūciju sniegtajos atzinumos norādītos 
iebildumus un priekšlikumus. 

KPR; 

- Attīstības programmas un 
vides pārskata gala 
redakcijas iesniegšana 
komitejās un domes sēdē  

4.2. Liepājas pilsētas Domes lēmums par 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 
gala redakcijas apstiprināšanu  un Liepājas 
pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
līdz 2030.gadam aktualizēšanu. 

- Domes lēmums par attīstības 
programmas gala redakcijas 
apstiprināšanu  un Liepājas 
pilsētas Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030.gadam 
aktualizēšanu; 

2020.gada 
decembris 

4.3. Liepājas pilsētas attīstības programmas, 
vides pārskata gala redakcijas  un Liepājas 
pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
līdz 2030.gadam aktualizētās redakcijas 
publiskošana TAPIS5, pašvaldības 
mājaslapā www.liepaja.lv  un vietējā 
laikrakstā 

- Visu dokumentu 
iesniegšana TAPIS un 
publicēšana www.liepaja.lv; 

- Publikācija www.liepaja.lv, 
laikrakstā "Katram 
liepājniekam", "Kurzemes 
vārds", liepajniekiem.lv 

2020.gada 
31.decembris 

 

Tematiskās darba grupas Liepājas pilsētas attīstības programmas 
2021.-2027.gadam izstrādei un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanai (var tikt precizētas izstrādes gaitā ar 
vadības grupas lēmumu): 

 

Nr. 
p. k. 

Darba grupa Izskatāmie jautājumi 

1. Izglītība 

1 Vispārējā izglītība (pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība) 

2 Pieaugušo izglītība 

3 Profesionālā un augstākā izglītība 

4 Interešu izglītība 

2. Kultūra 

1 Kultūras un atpūtas (kultūras centri, bibliotēkas, muzeji) 
infrastruktūra un objekti 

2 Mākslas un kultūras procesu nodrošināšana 

3 Kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšana un 
attīstīšana 

3. 
Veselības 
aprūpe 

1 Veselības aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra 

2 Sabiedrības veselības veicināšana 

3 Veselības aprūpes cilvēkresursa piesaiste un attīstība  

4. Sports 

1 Profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un 
pakalpojumi 

2 Publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un 
veselības veicināšanai 

5. 
Sociālā 
aizsardzība 

1 Sociālie pakalpojumi un palīdzība 

2 Sociālā infrastruktūra 

3 Vides, darba tirgus un pakalpojumu pieejamība 

4 Bērnu un ģimenes politika 

5 Remigrācija 

6. Mobilitāte 
1 Sabiedriskais transports 

2 Autoceļu un sakaru infrastruktūra 

 
5 Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma 

http://www.liepaja.lv/
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3 Gājēju un velo infrastruktūra 

4 Ārējā mobilitāte (osta, lidosta, dzelzceļš) 

7. Drošība 
1 Sabiedriskā kārtība 

2 Civilā un militārā aizsardzība 

8. Ekonomika 

1 Uzņēmējdarbības vides uzlabošana 

2 Nodarbinātības veicināšana 

3 Industrializācija un ražošana 

4 Osta un lidosta 

5 Tūrisms 

9. 
IT un 
digitalizācija 

1 Digitālās inovācijas un jaunuzņēmumi (start-up) 

2 IT infrastruktūra, izglītība un cilvēkresursi 

3 Pašvaldības pakalpojumu digitalizācija 

4 IT drošība 

10. 
Jaunatnes 
politika 

1 Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem 

2 Jauniešu iekļaušanās darba tirgū un izglītības sistēmā 

11. Vide 

1 Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana un 
mājokļi 

2 Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums 

3 Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība 

4 Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte 

5 Klimata pārmaiņas 

12. Pārvaldība 

1 Pašvaldības iekšējā komunikācija, kultūra un savstarpējā 
sadarbība 

2 Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas 
iedzīvotājiem 

3 Sabiedrības informēšana, līdzdalība un pilsētas tēls 

13. 
Teritoriālā 
sadarbība 

1 Jaunas sadarbības iniciatīvas un projekti starp 
pašvaldībām un uzņēmējiem 

2 Kopīgi risināmie jautājumi VARAM ATR6 ietvaros 
piedāvātā Liepājas novada pašvaldībās 

 

ATTĪSTĪBAS PĀRVALDES VADĪTĀJS Mārtiņš Ābols 
 

 
6 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieteiktā administratīvi teritoriālā 
reforma, kuras ietvaros paredzēts izveidot Liepājas novadu, apvienojot Liepājas pilsētu ar 
Nīcas, Rucavas, Grobiņas, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Aizputes, Pāvilostas novadu 
pašvaldībām. 


