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SIA “OC LIEPĀJA” VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI  2022. – 2024. GADAM 

 

 2021. gada 21. decembrī tika apstiprināta SIA “OC Liepāja” vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. 

– 2024. gadam, turpmāk – Stratēģija. 

 Atbilstoši Stratēģijai, ir izvirzīti konkrēti vispārējie stratēģiskie mērķi, kas balstīti uz Liepājas pilsētas 

attīstības programmu 2015. – 2020. gadam, tās Rīcību plānā 2015. – 2020. gadam izvirzīto rīcībpolitiku, un 

pakārtotajām rīcībām: 

- 1.2.1.(6.) Mērķtiecīgi attīstīt sportiskām aktivitātēm nepieciešamo brīvpieejas infrastruktūru pilsētvidē un 

turpināt paplašināt rekreācijas teritorijas pilsētā 

- 1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru; 

- 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. 

 Savukārt, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes politiskās vadlīnijas 2021. – 2025. gadam 

(apstiprinātas ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 19.augusta lēmumu Nr.281/10) nosaka 

šādus SIA “OC Liepāja” saistošus uzdevumus: 

- 6.8. Atbalstīsim daudzveidīgu amatieru un profesionālo sporta dzīvi Liepājā. 

- 6.9. Izbūvēsim slēgto futbola halli un skeitparku, kā arī veicināsim sporta infrastruktūras atjaunošanu, paredzot 

stadiona “Daugava” un LOC ledus halles modernizēšanu. 

 SIA “OC Liepāja” vispārīgie stratēģiskie mērķi noteikti 2021. gada 21. janvāra Liepājas pilsētas domes 

lēmuma Nr. 9/1 “Par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās” pielikuma Nr.2 “KAPITĀLSABIEDRĪBU 

VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI” 16.punktā – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, nodrošinot 

pilsētas iedzīvotāju pietiekamu fizisko aktivitāti un izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības 

saglabāšanā un nostiprināšanā, par prioritāriem atzīstot virzienu – bērnu un jauniešu sports, sports visiem, 

attīstību, kā arī turpināt attīstīt augstu sasniegumu sportu, uzturot kvalitatīvu sporta infrastruktūru pilsētā. 

 2022. gada 26. janvārī noslēgtais deleģēšanas līgums, turpmāk – Deleģēšanas līgums, paredz, ka 

Liepājas pilsētas pašvaldība deleģē SIA “OC Liepāja” veikt pašvaldības autonomo funkciju – “veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu un sportu” un no tā izrietošus uzdevumus: 

-  koordinēt veselību veicinošus un izglītojošus sporta pasākumus, t.sk., uzraudzīt un uzlabot sportistu 

veselības stāvokli; 

- atbalstīt aktivitātes, kas vērstas uz sporta attīstību; 

- paaugstināt jaunatnes sporta sistēmas kvalitāti; 

- sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu 
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infrastruktūru; 

- rosināt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, interesi par sportošanas iespējām, tādējādi veicinot interesi 

par veselīgu dzīvesveidu. 

 Deleģēšanas līgumā izrietošās funkcijas tiek realizētas sekojošos nekustamajos īpašumos – stadions 

“Daugava” (“Jūrmalas parks 3”, Liepāja), stadiona “Daugava” rezerves laukums (“Jūrmalas parks 4”, Liepāja), 

stadions “Olimpija” (Zvejnieku aleja 2, Liepāja), stadions “Raiņa parks” (Zemnieku iela 29, Liepāja), stadions 

“Velnciems” (Darbnīcu iela 10, Liepāja), Daugavas sporta zāle (Skolas iela 9, Liepāja), Sporta veselības centrs 

(Brīvības iela 55, Liepāja), atpūtas komplekss “Draudzība”, “Lauviņas”, “Varavīksnītes” (Bernāti, Nīcas pagasts, 

Dienvidkurzemes novads). 

  

 
 

Sagatavots: 15.02.2022. 

 

 

SIA „OC Liepāja” valdes loceklis                      R. Špaks 
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