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Dibināšanas programma
 
Liepāja – tās ir mūsu mājas, tā ir mūsu ticība un 

pārliecība! Liepāja ir patstāvīga, mainīga, lepna un 

rosīga, arī brīvdomīga. 

 

Liepājnieki ir īpaši ļaudis – strādīgi un skarbi, patiesi 

un godīgi. Liepājnieki mīl savu pilsētu. Liepāja nekad 

nav žēlojusies par savu likteni, bet rīkojusies. Esam 

atrotījuši piedurknes un strādājuši, šķetinot vienu 

jautājumu aiz otra. Esam meklējuši atbalstu un 

partnerus, trāpījuši desmitniekā un reizēm esam arī 

kļūdījušies, klauvējuši pie dažādām durvīm un lepni 

cīnījušies par vietu zem saules. Bet galvenais – mēs 

esam! 

 

Esam kopā, lai pastāvētu par savu Liepāju. Liepāja – 

tās ir mūsu mājas. Mājas, kurās gūstam spēku un kuras 

veidojam visi kopā. Mēs – liepājnieki. Mēs zinām – ar 

ko varam lepoties, kā mums trūkst, ko gribam sasniegt.  

 

Plecu pie pleca mēs pastāvam par savu pilsētu un 

dibinām Liepājas partiju. Kopā ar gudriem un 

tālredzīgiem sadarbības partneriem veidosim Liepāju 

par drošu, skaistu un veiksmīgu Latvijas pilsētu, kurā 

labi jūtas ikviens liepājnieks, sākot no mazuļa līdz mūsu 

sirmgalvjiem. 

 

Mēs kopā sasniegsim mērķi. 

 

Strādāsim, lai liepājnieki savā pilsētā pavadītu gaišu 

bērnību, apgūtu kvalitatīvas zināšanas, strādātu un 

veiksmīgi veidotu karjeru, vadītu mierīgas un 

nodrošinātas vecumdienas. 

 

 

Mūsu mērķi
Izglītība: 

1. mūsdienīgas, bērniem draudzīgas skolas un 

pirmskolas iestādes; 

2. konkurētspējīgas augstākās mācību iestādes un 

arodvidusskolas, kas sadarbojas ar uzņēmējiem; 

3. projekti mūsdienīgu mācību programmu 

izstrādei. 

 

Veselība: 

1. pieejama veselības aprūpe ikvienam 

liepājniekam; 

2. Liepājas pilsētas centrālā slimnīca kā reģionāla 

slimnīca ar kvalitatīvu diagnostiku, ārstniecību 

un rehabilitāciju; 

3. efektīvi slimību profilakses pasākumi. 

 

Sociālā un fiziskā drošība 

1. pārdomāta atlaižu sistēma sabiedriskajā 

transportā; 

2. kvalitatīva un pieejama veco, vientuļo un slimo 

liepājnieku aprūpe; 

3. jauni sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām; 

4. Liepāja – drošākā pilsēta Latvijā! 

 

Bērni un jaunatne 

1. droša rotaļu un atpūtas vide mazajiem 

liepājniekiem; 

2. iespēja skolēniem strādāt vasaras brīvdienās; 

3. daudzpusīga un pieejama interešu izglītība; 

4. plaša un saistoša informācijas pieejamība 

jauniešiem, aktīvas jaunatnes organizācijas. 

 

Uzņēmējdarbība 

1. labvēlīga vide vietējiem uzņēmējiem; 

2. veselīga konkurence kā attīstības garants; 

3. izglītoti, informēti, konkurētspējīgi speciālisti. 

 

Kultūra 

1. Liepājas kultūras identitātes saglabāšana, 

attīstība un jaunu vērtību radīšana; 

2. kultūras infrastruktūras uzlabošana. 

 

Sports 

1. Liepājas sportistu dalība starptautiskās 

sacensībās; 

2. spējīgu sporta speciālistu piesaiste Liepājai; 

3. sporta attīstības projektu realizēšana. 

 

Tūrisms 

1. tūrisma projektu attīstība; 

2. vēsturisko kultūras objektu sakārtošana un 

aizsardzība. 

 

Vide 

1. gaisa piesārņojuma samazināšana; 

2. pludmales labiekārtošana, Liepājas ezera 

atveseļošana; 

3. veselīga pilsētas vide; 

4. pilsētas labiekārtošana. 

 

Vienoti Liepājai! 


