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Domes priekšsēdētāja uzruna

Liepāja ir pilsēta ar lielas 
pilsētas iespējām, bet 
mazas pilsētas komfortu
Jānis Vilnītis 
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs

2020. gads Liepājā un pasaulē paliks atmiņā kā pārmaiņu un pielāgošanās gads, 
kas nesis jaunu pieredzi, kādam iespējas, bet kādam citam zaudējumus. Īpaši paliekoša 
vēstures liecība būs 2020. gada 12. marts, kad savas vizītes laikā, tieši no Liepājas 
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits izsludināja Latvijā ārkārtējo situāciju. Gada 
pirmais ceturksnis bija cerīgs gandrīz visām nozarēm – strauji auga uzņēmējdarbības 
un samazinājās bezdarba rādītāji, diemžēl pārējie gada mēneši prasījuši radošas un 
racionālas idejas kā no uzņēmējiem, tā no pašvadības administrācijas, lai nepārtraukti 
turpinātu sniegt pašvaldības pakalpojumus iedzīvotājiem. 

2020. gadā uzsākām darbu pie Liepājas pilsētas attīstības programmas  
2021.–2027. gadam izstrādes. Paguvām klātienē tikties ar daudziem pilsētas 
profesionāliem nozaru pārstāvjiem, iedzīvotājiem un Latvijā zināmiem ekspertiem, lai 
kopīgi tematiskajās darba grupās diskutētu par to, kādus mērķus tuvākajos gados 
nepieciešams realizēt, lai Liepāja turpinātu kļūt par modernu un mūsdienīgu pilsētu. 

2020. gadā esam spējuši realizēt plānotos pilsētas attīstības darbus, pabeidzot 18 
ievērojamus projektus. Ar pašvaldības līdzfinansējumu veiksmīgi ir noslēdzies Liepājas 
Svētās Trīsvienības katedrāles restaurācijas un atjaunošanas projekts, tāpat esam 
atklājuši Dabas māju Zirgu salā. Ir izbūvētas teritorijas uzņēmējdarbībai, atjaunotas 
un sakārtotas 15 pilsētas ielas segums atjaunots 14 iekškvartālu ielu posmos aptuveni 
2,5 km kopgarumā, bet izbūvētas komunikācijas, ietves, veoceliņi un noasfaltētas 
ir piecas līdz šim ar grants segumu esošas ielas. Atjaunota pašvaldībai piederošā 
ēka Peldu ielā 5, kas ir kļuvusi par vienu no energoefektīvākajām ēkām pilsētā. Kā 
būtiskākie projekti, kas uzsākti 2020. gadā ir minami Hoijeres kundzes viesnīcas jeb 
Kungu ielas 24 nama restaurācija un koncertdārza “Pūt, vējiņi!” būvniecība. 

2020. gada novembrī Liepāja un liepājnieki sagaidīja pirmo zemās grīdas 
tramvaju. Zemās grīdas tramvaji ir videi draudzīgāki un piemēroti cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, ierobežotām pārvietošanās iespējām un māmiņām ar bērnu ratiem. 
Pavisam kopā Liepājā tuvā nākotnē kursēs 12 šāda veida tramvaji, bet par vēl diviem 
tramvajiem notiek sarunas un dokumentācijas kārtošana. 

Tieši pēdējo dažu gadu laikā Liepājā ir uzbūvētas 10 jaunas rūpnīcas. Raugoties 
nākotnē, Liepājā īpaši atbalstāma būs tāda uzņēmējdarbība, kas ir videi draudzīga, 
rada papildu pievienoto vērtību mūsu pilsētas infrastruktūrai un attīstībai, spēj 
nodrošināt augsti kvalificētu darbaspēku ar konkurētspējīgu atalgojumu.

2020. gadā liepājnieki ir cīnījušies ne tikai ar Covid-19 seku likvidēšanu, bet arī 
par ostas nosargāšanu. Jaunais Latvijas lielo ostu pārvaldības modelis paredzēja, 
ka turpmāk ostas vadīs cilvēki, kas atlases – konkursa kārtībā tiks izraudzīti Rīgā, un 
kuriem līdz šim ar Liepājas, Ventspils, Rīgas ostām vai pilsētu nav bijusi tieša saistība. 
Taču liepājnieki nav gatavi bez cīņas atdot savu pilsētu cilvēkiem, kuriem iespējams 
pat nerūp liepājnieku un Liepājas uzņēmēju izaugsme un attīstība, tāpēc saku, paldies, 
ikvienam uzņēmējam un iedzīvotājam, kas iesaistījās diskusijās un palīdzēja aizstāvēt 
Liepājas pilsētu un ostu. 
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Domes priekšsēdētāja uzruna
Lai gan 2020. gads ieviesa korekcijas līdz šim nepārtraukti augošajā strādājošo 

iedzīvotāju skaitā, nodarbinātības rādītājos un bezdarbā, kam bija stabila tendence 
samazināties, skatoties uz situāciju Latvijas republikas nozīmes pilsētās, secinu, 
ka liepājnieki ir spējuši pietiekami ātri pielāgot savu uzņēmējdarbību pārmaiņām 
un spējuši nodrošināt darbavietas mūsu pilsētas iedzīvotājiem, bet pašiem 
drosmīgākajiem, šis ir pat bijis izaugsmes laiks. Liepājā 2020. gadā turpināja pieaugt 
gan saražotās, gan realizētās rūpniecības produkcijas apjomi un mēs aizvien esam 
pirmā ražojošākā pilsēta aiz Rīgas. Bet pie visvairāk Covid-19 cietušajām nozarēm 
ir minami tekstiluzņēmumi un ar tūrismu, kultūru un sportu saistīto nozaru uzņēmēji. 
Lai gan 2020. gada vasara tūrisma uzņēmējiem bijusi fantastiski laba, tomēr pārējie 
gada mēneši nav spējuši kopējo statistiku izlīdzināt. Lai atbalstītu Covid-19 visvairāk 
cietušās nozares, pašvaldība 2020. gadā organizēja vairākus atbalsta konkursus gan 
sporta un kultūras projektu, gan mazo un vidējo uzņēmēju ideju realizēšanai. 

2020. gads ir bijis gana izaicinošs arī izglītības nozarei. Vairākkārtīgi pārplānojām 
mācību procesus, pielāgojām tos mainīgajiem Covid-19 ierobežojumiem. Jauno 
2020./2021. mācību gadu uzsākām klātienē, bet, nesagaidot mācību semestra 
noslēgumu, bijām spiesti pāriet uz attālināto mācību procesu. Zinu, ka šis laiks ir 
bijis sarežģīts visiem – pedagogiem, skolēniem un vecākiem, bet mēs esam spējuši 
pielāgoties apstākļiem un iespēju robežās nodrošināt augstu izglītības kvalitāti 
jaunajiem liepājniekiem. Izglītība ir visu pamatu pamats. Lai Liepāja arī nākotnē būtu 
mājvieta inteliģentai un gudrai sabiedrībai, mēs turpināsim iesāktos darbus pie mācību 
vides uzlabošanas, izglītības kvalitātes paaugstināšanas un mūsdienīgas interešu 
izglītības nodrošināšanas. Pavisam tuvu noslēgumam ir astoņu vispārizglītojošo skolu 
mācību vides uzlabošanas darbi, kuros ir ieguldīti vairāk nekā 12 miljoni eiro Eiropas 
Savienības fondu un pašvaldības finansējums. Tas nozīmē, ka vairāki simti Liepājas 
skolēni turpmāk ikdienu varēs pavadīt mūsdienīgās un modernās mācību telpās. Kā 
viens no 2020. gada būtiskākajiem notikumiem ir Dabas mājas atklāšana Zirgu salā, 
kas ir liels pienesums Liepājas izglītības sistēmai kopumā, un darbu uzsākšana pie 
jaunā bērnudārza Koku ielā projekta realizācijas. Papildus Koku ielas bērnudārzam, 
Liepājas 8. vidusskolā 2021./2022. gada mācību semestrī tiks atvērtas bērnudārza 
“Mazulītis” grupiņas; augstas gatavības stadijā ir projekts par jauna bērnudārza 
būvniecību Liedaga ielā un nākotnē papildu vietas pirmsskolas izglītības vecuma 
bērniem tiks radītas multimodulārā izglītības ekselences centrā, kuru plānots izveidot 
K. Ukstiņa ielā. 

Bet kas gan ir mūsu pilsēta bez kultūras un kultūras ļaudīm. Par spīti pandēmijai 
un ierobežojumiem mēs paguvām liepājniekiem un pilsētas viesiem 2020. gada 
pavasarī piecas nedēļas Liepājas iekšpagalmos noorganizēt koncertprogrammu 
“Pilsētas serenādes”. J. Čakstes laukumā norisinājās kultūrprogramma kopā ar 
Jāni Šipkēvicu un mākslinieku ansambli “Nepāriet” un grupu “Astro’n’out”. Vasaras 
mēnešos gandrīz katrā nedēļas nogalē spējām baudīt mazus, epidemioloģiskai 
drošībai piemērotus pasākumus, kuri tika organizēti ar pašvaldības līdzfinansējumu, 
bet rudenī Liepāja piedzīvoja ko līdz šim vēl nebijušu – vairāk nekā 20 dažādu 
gaismas objektu, priekšnesumu un projekciju pilsētu izrotāja pastaigā “Izgaismotā 
Liepāja”. Taču visbūtiskākais ieguvums, mērķis un reizē ambīcija pie kā tika liepājnieki  
2020. gadā – pašvaldība pieņēma lēmumu par to, ka Liepāja pretendēs uz Eiropas 
kultūras galvaspilsētas titulu. Pēc lēmuma pieņemšanas, darbu pie pieteikuma 
gatavošanas uzsāka projekta komanda, kas pētīs un izpētīs katru Liepājas priekšrocību, 
kas spētu palīdzēt iegūt “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” titulu. Un, protams, 
neskaitāmie tiešsaistes koncerti un teātra izrādes – tas viss mums asociēsies ar  
2020. gadu. 

Lai liepājniekiem un pilsētas viesiem sagādātu patīkamas emocijas Covid-19 
ierobežojumu laikā, Liepājā 2020. gadā tika uzstādīti krāšņi 18. novembra un 
Ziemassvētku rotājumi. Mūsu pilsētas spozme izskanēja visā Latvijā. Ceru, ka paši 
liepājnieki spēja novērtēt un izbaudīt pilsētā radīto skaistumu. 
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Domes priekšsēdētāja uzruna

Būtisks šajā laikā ir bijis darbs ar sociālās palīdzības sniegšanu liepājniekiem, kurus 
skārusi pandēmija. Sociālos pakalpojumus un palīdzību gadā vidēji saņēma ap 10 
000 liepājnieki, kuri vēršas Sociālajā dienestā gan grūtos brīžos, gan priecīgās dzīves 
situācijās. 2020. gadā liepājniekiem bija iespējams saņemt 26 veida pabalstus un  
26 dažādus sociālos pakalpojumus. 

Lai iedzīvotājiem atvieglotu pārvietošanos ar Liepājas pilsētas sabiedrisko 
transportu un izveidotu ērtāku norēķinu sistēmu, no 1. novembra tika ieviesta vienota 
autobusu un tramvaja abonementa biļete, ar kuru pasažieri var braukt abos transporta 
līdzekļos jebkurā pilsētas maršrutā Liepājas teritorijā. Tāpat 2020. gadā palielinājām 
atbalstu skolēniem no daudzbērnu ģimenēm, paredzot braukšanas atvieglojumus 
Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Liepājas pilsētas pārvaldība ir jāturpina vērst virzienā, kas nes ilgtspējīgu izaugsmi 
pilsētvidei, izglītībai, sportam, kultūrai un, mazliet pārspīlējot, bet tomēr – pasaulīgas 
pašrealizēšanās iespējas liepājniekiem. Lai Liepāja – vieta, kas ir ar lielas pilsētas 
iespējām, bet mazas pilsētas komfortu, turpinātu būt tā vieta, kas ir labākā ģimenes 
veidošanai, pašizaugsmei un atpūtai. 
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1. Pamatinformācija
1.1. Liepājas pilsētas pašvaldības prioritātes

Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīts virsmērķis 
stiprināt Liepājas lomu un atpazīstamību starptautiskā mērogā, piesaistot pilsētai 
zinošus un radošus cilvēkus, investīcijas, tūristus. Lai to sasniegtu, Liepājas pilsētas 
pašvaldība ieguldījumus koncentrē liepājnieku labklājības, dzīves vides uzlabošanai, 
ekonomikas attīstībai, sasniedzamības un atpazīstamības nodrošināšanai. Vidējā 
termiņā, saskaņā ar Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015.–2020. gadam, tiek 
īstenoti sekojoši mērķi un rīcībpolitikas:

1. Attīstības virziens – Liepājnieki un viņu labklājība, mērķis ir līdz 2020. gadam 
nodrošināt to, ka Liepāja ir nacionālas nozīmes attīstības centrs un pilnvērtīga 
dzīves un darbavieta, īstenojot sekojošas rīcībpolitikas:
1.1. Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju 

paplašināšana;
1.2. Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki;
1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tai skaitā mūsdienīga un 

kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā un 
piederības sajūtas stiprināšana;

1.4. Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem;
2. Attīstības virziens – Dzīves vide Liepājā, mērķis ir līdz 2020. gadam nodrošināt 

to, ka Liepājā ir saglabātas un atjaunotas dabas vērtības un kultūrvēsturiskais 
mantojums, pilsētas apsaimniekošana ir ilgtspējīga, īstenojot sekojošas 
rīcībpolitikas:
2.1. Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids;
2.2. Liepājas iedzīvotājiem un viesiem pievilcīgas publiskās infrastruktūras 

attīstība;
3.  Attīstības virziens – Liepājas ekonomikas attīstība un jaunas darba vietas, mērķis 

ir līdz 2020. gadam nodrošināt to, ka Liepājā ir stabila mazo, vidējo uzņēmumu 
darbība un modernizētas tradicionālās ražošanas nozares, īstenojot sekojošas 
rīcībpolitikas:
3.1. Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un 

vietējai nodarbinātībai svarīgajās nozarēs;
3.2. Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana;

4.  Attīstības virziens – Liepājas sasniedzamība un pilsētas atpazīstamība, mērķis 
ir līdz 2020. gadam nodrošināt, ka Liepāja ir daudzveidīgi sasniedzama Baltijas 
jūras reģionā, īstenojot sekojošas rīcībpolitikas: 
4.1.  Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība.
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1. Pamatinformācija

1.2.  Liepājas pilsētas pašvaldības struktūra

Liepājas pilsētas pašvaldība ir atvasināta publiska persona. Liepājas pilsētas 
iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts Pašvaldības lēmējorgāns – Liepājas 
pilsētas pašvaldības dome (turpmāk – Dome), kas pieņem lēmumus, nosaka 
Pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo 
iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā Pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts 
pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda Pašvaldības 
budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par Pašvaldības institūciju tiesisku 
darbību un finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu.

Domi atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam 
veido 15 deputāti.

Liepājas pilsētas domes deputāti:

Vārds, uzvārds Amats Partija

JĀNIS VILNĪTIS Domes priekšsēdētājs Latvijas Reģionu apvienība

GUNĀRS ANSIŅŠ Domes priekšsēdētāja 
vietnieks partija “Liepājas partija”

ATIS DEKSNIS Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Latvijas Reģionu apvienība

ULDIS SESKS Domes priekšsēdētāja 
vietnieks partija “Liepājas partija”

HELĒNA GERILOVIČA Domes deputāte partija “Saskaņa”
LINDA MATISONE Domes deputāte Latvijas Reģionu apvienība
LUDMILA RJAZANOVA Domes deputāte partija “Saskaņa” 
GINTS ROČĀNS Domes deputāts Latvijas Reģionu apvienība
PĀVELS SEREDA Domes deputāts partija “Saskaņa”
GAĻINA SKOROBAGATOVA Domes deputāte partija “Saskaņa”
EDVĪNS STRIKS Domes deputāts partija “Liepājas partija”
MODRIS ŠVEIDUKS Domes deputāts Latvijas Reģionu apvienība
HELVIJS VALCIS Domes deputāts partija “Liepājas partija”
MĀRIS VERPAKOVSKIS Domes deputāts partija “Liepājas partija”
VILNIS VITKOVSKIS Domes deputāts partija “Liepājas partija”

Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu Domes lēmumu projektus, Liepājas pilsētas 
dome 2017. gada 22. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 242 “Par Liepājas pilsētas domes 
pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”, un izveidoja šādas pastāvīgās komitejas: 
•	Finanšu komiteja deviņu locekļu sastāvā (priekšsēdētājs Jānis Vilnītis);
•	Pilsētas attīstības komiteja septiņu locekļu sastāvā (priekšsēdētājs Vilnis 

Vitkovskis);
•	Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja septiņu locekļu sastāvā 

(priekšsēdētājs Helvijs Valcis);
•	Izglītības, kultūras un sporta komiteja septiņu locekļu sastāvā (priekšsēdētājs Atis 

Deksnis).
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1.3. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes un 
kapitālsabiedrības

Latvijas Republikas likumā “Par pašvaldībām” noteikto patstāvīgo funkciju 
veikšanai Liepājas pilsētas pašvaldībā ir izveidotas šādas iestādes un aģentūras:
•	Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija”;
•	Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”;
•	Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests”;
•	Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas bāriņtiesa”;
•	Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa”;
•	Pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”, kuras pārraudzībā atrodas:
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un kultūras  

 centrs”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas muzejs”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka”;
•	Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” , kuras 

pārraudzībā atrodas:
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas Kompleksā sporta skola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas Sporta spēļu skola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas Tenisa sporta skola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas Futbola skola”;
•	Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”, kuras pārraudzībā 

atrodas:
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas Valsts 1. ģimnāzija”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas 3. pamatskola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas Raiņa 6. vidusskola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas 7. vidusskola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas 8. vidusskola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas Ezerkrasta sākumskola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas Centra sākumskola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sauleszaķis””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde  

 “Gulbītis””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Liepiņa””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Gailītis””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde   

 “Kriksītis””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Stārķis””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Liesmiņa””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa””;
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 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzintariņš””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulītis””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Delfīns””;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas bērnu un jaunatnes centrs”;
 –	 Pašvaldības iestāde “Liepājas Liedaga vidusskola”;
•	Pašvaldības iestāde “Liepājas kapsētu pārvalde”;
•	Pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”;
•	Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde”;
•	Pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”;
•	Pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti”;
•	Pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”.

Liepājas pilsētas dome ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās.
Pašvaldības 100% kapitālsabiedrības:
•	SIA “Liepājas ūdens”;
•	SIA “Liepājas autostāvvietas”;
•	SIA “Aviasabiedrība “Liepāja””;
•	SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs”;
•	PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs;
•	PSIA “Liepājas Leļļu teātris”;
•	SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”;
•	SIA “Liepājas tramvajs”;
•	SIA “Liepājas teātris”;
•	SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams”;
•	SIA “Lielais Dzintars”.

Pašvaldībai ir kapitāldaļas privātajās kapitālsabiedrībās:
•	SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”;
•	A/S “Liepājas autobusu parks”;
•	SIA “OC Liepāja”;
•	SIA “Liepājas RAS”;
•	SIA “Liepājas enerģija”;
•	SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”;
•	SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”.
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1.4. Liepājas pilsētas pašvaldības  
 administrācijas struktūra

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” 
(turpmāk – Pašvaldības administrācija) nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, 
tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī Pašvaldības pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem un citus tās nolikumā noteiktos uzdevumus.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, 
Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, izveidots Apmeklētāju pieņemšanas centrs.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām 
izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Informācija par darbiniekiem
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā 2020. gadā strādāja vidēji 120 

darbinieki, no tiem 98 sievietes un 22 vīrieši.

Vecuma struktūra 2020. gadā

Vecums Darbinieku skaits

20 – 24 gadi 1

25 – 39 gadi 37

40 – 59 gadi 71

Virs 60 gadiem 11

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Personāla daļa

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas personāla izglītības līmenis 2020. gadā

Izglītības līmenis Darbinieku skaits 

Maģistra grāds 42

Bakalaura grāds 58

1. līmeņa augstākā izglītība 4

Vidējā izglītība 16

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Personāla daļa

2020. gadā tika atbrīvoti seši darbinieki un pieņemti deviņi (starp šiem ir arī 
darbinieki, kas pieņemti uz pamatdarbinieku prombūtnes laiku).
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Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu vidējais amata vietu skaits 2020. gadā

Iestādes nosaukums
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PI “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 
un tās padotībā esošajās iestādēs 2298 349 327 1996 302

PI “Kultūras pārvalde” un tās 
padotībā esošajās iestādēs 152 15 14 131 21

PI “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 
un tās padotībā esošajās iestādēs 205 29 22 107 98

PI “Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests” 224 52 54 218 20
PI “Liepājas pilsētas bāriņtiesa” 19 2 1 18 2
PI “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” 9 2 2 8 1
PI “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” 118 11 14 35 77
PI “Liepājas kapsētu pārvalde” 32 3 5 10 21
PI “Nekustamā īpašuma pārvalde” 19 1 1 14 5
PI “Liepājas pilsētas būvvalde” 37 3 3 24 10
PI “Komunālā pārvalde” 38 1 1 13 25
PA “Nodarbinātības projekti” 32 7 5 13 20
PA “Liepājas sabiedriskais transports” 20 5 3 16 3

Personāla vecuma struktūra

Iestādes nosaukums

Lī
dz

 2
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-2

4

25
-3

9

40
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9

V
irs

 6
0

PI “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 
un tās padotībā esošajās iestādēs 3 73 499 1229 494

PI “Kultūras pārvalde” un tās 
padotībā esošajās iestādēs 1 1 33 72 45

PI “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 
un tās padotībā esošajās iestādēs 19 73 77 36

PI “Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests” 2 64 108 64
PI “Liepājas pilsētas bāriņtiesa” 2 13 4
PI “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” 1 7 1
PI “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” 9 51 47 5
PI “Liepājas kapsētu pārvalde” 6 18 7
PI “Nekustamā īpašuma pārvalde” 5 12 3
PI “Liepājas pilsētas būvvalde” 11 15 8
PI “Komunālā pārvalde” 8 20 10
PA “Nodarbinātības projekti” 2 4 17 10
PA “Liepājas sabiedriskais transports” 4 10 5
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Personāla izglītības līmenis

Iestādes nosaukums
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PI “Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvalde” un tās padotībā 
esošajās iestādēs

10 643 473 54 30

PI “Kultūras pārvalde” un tās 
padotībā esošajās iestādēs 22 62 17 51

PI “Liepājas pilsētas Domes 
Sporta pārvalde” un tās 
padotībā esošajās iestādēs

31 77 33 46 2 13

PI “Liepājas pilsētas Domes 
Sociālais dienests” 52 82 28 66 9 1

PI “Liepājas pilsētas bāriņtiesa” 7 9 3
PI “Liepājas pilsētas 
dzimtsarakstu nodaļa” 1 2 2 4

PI “Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija” 3 24 16 69

PI “Liepājas kapsētu pārvalde” 1 3 16 11
PI “Nekustamā īpašuma pārvalde” 3 12 1 1
PI “Liepājas pilsētas būvvalde” 11 14 1 3
PI “Komunālā pārvalde” 8 16 5 9
PA “Nodarbinātības projekti” 5 5 2 18 3
PA “Liepājas sabiedriskais 
transports” 2 5 9 3
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1. Pam
atinform

ācija

Kapitālsabiedrību pārvaldības 
uzraudzības nodaļa

Revīzijas nodaļa

Vides nodaļa

Datorsistēmas
administrēšanas nodaļa

Projektu ieviešanas nodaļa

Ekonomikas nodaļa

Stratēģiskās attīstības 
plānošanas nodaļa

Pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks (būvniecības jautājumos)

Personāla daļa

Juridiskā daļa

Publisko iepirkumu daļa

Pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks (īpašumu jautājumos)

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas shematiskā struktūra

Pašvaldības budžeta 
uzskaites daļa

Izdevumu daļa

Nodokļu administrēšanas daļa

Finanšu pārvalde

Kapitālsabiedrību 
pārvaldības uzraudzības 

un revīzijas daļa

Liepājas
pārstāvniecība Rīgā Datu aizsardzības daļa

Organizatoriskā nodaļa

Dokumentu vadības nodaļa

Informācijas un 
pakalpojumu nodaļa

Saimniecības nodaļa

Administratīvā daļa

Izpilddirektora birojs

Sabiedrisko attiecību
un mārketinga daļa          

IT daļa

Vides veselības un 
sabiedrības līdzdalības daļaAttīstības pārvalde

Domes priekšsēdētāja birojs 
(funkcionāli pakļauts domes 

priekšsēdētājam)

Vadītāja palīgs (domes 
priekšsēdētāja vietnieku)

Padomnieks (domes 
priekšsēdētāja vietnieku) 

Padomnieks (domes 
priekšsēdētāja vietnieku) 

Pašvaldības izpilddirektors 
(iestādes vadītājs)

1. attēls. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas struktūra. Avots: Personāla daļa
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pašvaldības raksturojums
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2. Liepājas pilsētas 
     pašvaldības raksturojums

2.1. Iedzīvotāji

2020. gada beigās Liepājas iedzīvotāju skaits bija 67 964. Gada laikā iedzīvotāju 
skaits pilsētā samazinājās par 349 iedzīvotājiem jeb par 0,5%. 

Piecu gadu laikā pilsētas iedzīvotāju skaits samazinājies par  1 070 personām jeb 
par 1,5%. 

2. attēls. Iedzīvotāju skaits perioda beigās.  
Avots: Centrālā statistika pārvalde

2020. gadā Liepājā piedzimuši 677 bērni, kas ir par 130 bērniem jeb par 16,1% 
mazāk  nekā 2019. gadā. 2020. gadā ir bijis zemākais dzimstības līmenis pēdējo 
septiņu gadu laikā.

2020. gadā nomiruši 1 037 liepājnieki, kas ir par 80 personām jeb par 8,4% vairāk 
nekā 2019. gadā.

 

3. attēls. Dzimstība, mirstība, dabiskais pieaugums (skaits). 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Samazinoties dzimstībai un pieaugot mirstībai, pieaug negatīvais dabiskā 
pieauguma saldo. 

Dabiskā pieauguma ietekmē iedzīvotāju skaits samazinājies par 360 personām. 
Negatīvais dabiskā pieauguma saldo gada laikā pieaudzis 2,4 reizes. Savukārt 
migrācijas ietekmē iedzīvotāju skaits palielinājies par 11 personām.

69 034 68 912 68 569 68 313 67 964

201820172016 2019 2020

Iedzīvotāju dabiskais
pieaugums

Mirušo skaits

Jaundzimušo skaits  833 838 836 808 769 807 677

 988 960 1065 1023 1083 957 1037

 -155 -122 -229 -215 -314 -150 -360
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4. attēls Liepājas iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmējošie faktori (cilvēku skaits)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Liepājas iedzīvotāju vidējais vecums 2020. gadā bija 42,4 gadi un Liepāja ir trešā 
jaunākā pilsēta starp deviņām republikas nozīmes pilsētām.

2020. gada beigās latviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā –  
59,2%, krievu tautības iedzīvotāju īpatsvars -27,6%, ukraiņu tautības iedzīvotāju 
īpatsvars - 4,4%, baltkrievu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 3,0% un pārējo tautību 
iedzīvotāju īpatsvars – 5,7%.

5. attēls Liepājas iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2020. gada beigās
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

2. Liepājas pilsētas 
     pašvaldības raksturojums

latvieši 59,2

krievi 27,6%

baltkrievi 3,0%
ukraiņi 4,4% pārējie 5,7%

0
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680

-850
-680
-510
-340
-170

-1 700
-1 530
-1 360
-1 190
-1 020

Iedzīvotāju skaita
pārmaiņas

Migrācijas saldo

Dabiskais pieaugums

 2016 2017  2018 2019 2020

 -229 -215 -314 -150 -360

 -958 -48 79 -260 11

 -1 596 -122 -343 -256 -349
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     pašvaldības raksturojums

2.2. Ekonomiskais raksturojums

2.2.1. Nodarbinātība un bezdarbs
2020. gada beigās  darbspējas vecumā bija 40 831 liepājnieks. Strādā 29 132 

liepājnieki. Gada laikā strādājošo liepājnieku skaits samazinājies par 327 personām. 
Pēdējo septiņu gadu laikā strādājošo liepājnieku skaits palielinājies par 1 091 personu.

6. attēls. Darbspējas vecuma iedzīvotāju struktūra Liepājā (perioda beigās)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra

2020. gada beigās Liepājā reģistrētajos uzņēmumos bija 28 500 darba vietas. 
Salīdzinot ar 2019. gada beigām, darba vietu skaits Liepājā reģistrētajos uzņēmumos 
samazinājies par 210 darba vietām.

73,7% no Liepājā reģistrēto uzņēmumu darba vietām aizņēma darba ņēmēji, kuru 
deklarētā dzīvesvieta gada sākumā bija Liepāja. 23,6% darba vietu aizņēma darba 
ņēmēji no citām administratīvajām teritorijām.

Pēdējo septiņu gadu laikā darba vietu skaits Liepājā reģistrētajos uzņēmumos 
palielinājies par 1 701 darbavietu.

7. attēls. Darba vietu skaits Liepājā reģistrētajos uzņēmumos (perioda beigās). 
Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Darbspējas vecuma 
iedzīvotāji

Strādājošo
liepājnieku skaits

Reģistrēto
bezdarbnieku skaits

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 42 364 41 715 41 335 41 023 40 798 40 332 40 831

 4 172 3 804 3 568 2 582 2 475 2 239 2 629

 28 041 27 908 27 954 28 649 29 456 29 459 29 132

20182017201620152014

26 799 26 925 26 826 27 646

2019

28 273

2020

28 710 28 500
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8. attēls. Darba vietu sadalījums pa tautsaimniecības nozarēm iepājā reģistrētajos uzņēmumos 
(perioda beigās). 
Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Nozīmīgākās tautsaimniecības nozares, kuras nodrošina lielāko darba vietu skaitu 
ir:
•	ražošanas nozare – 22,8% no kopējā darba vietu skaita. Nozares lielākie darba 

devēji:
 –	 “Lauma fabrics” LSEZ SIA;
 –	 “AE partner” SIA;
 –	 “Jensen metal” LSEZ SIA ;
 –	 “FTS Baltic” SIA;
 –	 “Dzelzsbetons MB” SIA;
 –	 “Aile grupa” SIA;
 –	 “Caljan” LSEZ SIA.
•	izglītības nozare – 12,5% no kopējā darba vietu skaita. Nozares lielākie darba 

devēji:
 –	 “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” PI;
 –	 Liepājas Universitāte;
 –	 “Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” PIKC;
 –	 “Liepājas Valsts tehnikums” PIKC.
•	tirdzniecības un auto, moto remonta nozare – 11,3% no kopējā darba vietu skaita. 

Nozares lielākie darba devēji:
 –	 “LPB” AS;
 –	 “Tolmets” SIA;
 –	 “ADS baltic” SIA.
•	būvniecības nozare – 11,2% no kopējā darba vietu skaita. Nozares lielākie darba 

devēji:
 –	 “UPB” AS;
 –	 “CTB” SIA;
 –	 “RITEX MODULAR CONSTRUCTION” SIA;
 –	 “UPTK” SIA;
 –	 “A-land” SIA.

Tirdzniecība;
auto un moto remonts 11%

Transports un 
uzglabāšana 8%

Izmitināšana un ēdināšanas 
pakalpojumi 5%

Informācijas un 
komunikācijas pakalpojumi 1%

Operācijas ar 
nekustamo īpašumu 4%

Profesionālie, zinātniskie 
pakalpojumi 3%

Administratīvo 
un apkalpojošo 

dienestu darbība 3%

Valsts pārvalde
 un aizsardzība 4%

Izglītība 12%
Veselība un 

sociālā
 aprūpe 7%

Māksla izklaide 
un atpūta 3%

Būvniecība
11%

Citi pakalpojumi 2%
Zivsaimniecība, 
mežsaimniecība 
1%

Ūdens apgāde, 
siltumapgāde, 
atkritumu 
apsaimniekošana 
1%

Rūpniecība
23%
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•	transporta un uzglabāšanas nozare – 7,8% no kopējā darba vietu skaita. Nozares 
lielākie darba devēji:

 –	 “Liepājas autobusu parks” AS;
 –	 “Liepāja bulk terminal LTD” LSEZ SIA;
 –	 “Liepājas tramvajs” SIA.

2020. gada beigās bezdarba līmenis (reģistrēto bezdarbnieku skaits attiecināts pret 
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu) Liepājā bija 6,5%, reģistrēto bezdarbnieku skaits 
2 629. Salīdzinot ar 2019. gadu, bezdarba līmenis palielinājies par 1,0 procentpunktu. 
Reģistrēto bezdarbnieku skaits palielinājies par 390 personām jeb par 17,4%. 

Bezdarba līmeņa pieaugumu pēdējā gada laikā ietekmēja Covid-19 pandēmijas 
ierobežošanai veiktie pasākumi. 

9. attēls. Bezdarba līmenis (%). Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Salīdzinot deviņas republikas nozīmes pilsētas, bezdarba līmeņa pieaugums bija 
vērojams visās pilsētās. Liepājā starp deviņām republikas nozīmes pilsētām bijis otrais 
lēnākais bezdarba līmeņa pieaugums aiz Jēkabpils, kur bezdarba līmenis palielinājies 
par 0,4 procentpunktiem.

10. attēls. Bezdarba līmenis (%). Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

No 2 629 reģistrētajiem bezdarbniekiem 619 personas jeb 23,5% bija ilgstošie 
bezdarbnieki, t.i., konkrētās personas bez darba ir ilgāk par gadu. Salīdzinot ar  
2019. gadu, ilgstošo bezdarbnieku skaits palielinājies par 215 personām jeb par 53,2%.

Latvijā

Liepājā

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 6,6 6,6 6,5 5,2 5 4,9 6,0
 9,6 9 8,6 6,2 6 5,5 6,5

Bezdarba līmenis 31.12.2019. Bezdarba līmenis 31.12.2020.

4,9

3,3

6,9 

3,7

5,1

3,7

5,5

8,8

3,2

4,8 

6,0

4,7

8,8

4,9
5,5

5,8
6,5

10,0

4,2 

6,0 

 Latvija Rīga Daugavpils Jelgava Jēkabpils Jūrmala Liepāja Rēzekne Valmiera Ventspils
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Jauniešu (15–24 gadi) bezdarbnieku skaits 2020. gada beigās bija 199 bezdarbnieki, 
kas ir par 63 personām jeb par 46,3% vairāk nekā 2019. gada beigās.

11. attēls. Liepājā reģistrēto bezdarbnieku skaits. Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Bezdarbnieka profils 2020. gada beigās reģistrētajiem bezdarbniekiem:
•	1 461 sieviete;
•	1 168 vīrieši;
•	350 personas ar invaliditāti;
•	421 persona pirmspensijas vecumā;
•	504 personas ar augstāko izglītību;
•	1017 personas ar profesionālo izglītību;
•	625 personas ar vidējo izglītību.
Bezdarbnieku skaits pēc bezdarba ilguma:
•	līdz 6 mēnešiem – 1290 personas jeb 49,1% no kopējā bezdarbnieku skaita;
•	no 6 līdz 12 mēnešiem – 720 personas jeb 27,4% no kopējā bezdarbnieku skaita;
•	no 1 līdz 3 gadiem – 482 personas jeb 18,3% no kopējā bezdarbnieku skaita;
•	trīs gadi un vairāk – 137 personas jeb 5,2% no kopējā bezdarbnieku skaita.

t.sk. jaunieši (15-24 gadi)

t.sk. ilgstošie bezdarbnieki 
(ilgāk par gadu)

Reģistrēto
bezdarbnieku skaits:

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 4 172 3 804 3 568 2 582 2 475 2 239 2 629

 1 462 1 136 1 123 773 568 404 619

 409 332 290 207 155 136 199
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2.2.2. Iedzīvotāju ieņēmumi
2020. gadā strādājošo liepājnieku vidējā bruto darba samaksa bija 867 eiro1, kas ir 

87,7% no Latvijas vidējās bruto darba samaksas. Salīdzinājumā ar 2019. gadu vidējā 
darba samaksa Liepājā palielinājusies par 37 eiro jeb par 4,5%. 2019. gadā darba 
alga palielinājās par 7,0%.

Pēdējo septiņu gadu laikā bruto darba samaksa Liepājā pieaugusi par 275 eiro jeb 
par 46,5%.

12. attēls. Vidējā bruto darba samaksa Liepājā (eiro/mēnesī)
Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Centrālā statistikas pārvalde

Sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā 2020. gadā bija  
1 038 eiro, kas ir par 99 eiro jeb par 10,6% vairāk nekā 2019. gada vidējā alga.

Privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk (turpmāk tekstā privātajā 
sektorā), vidējā darba samaksa bija 1 245 eiro, kas ir par 87 eiro jeb par 7,4% vairāk 
nekā 2019. gada vidējā alga.

Vidējās izmaksājamās vecuma pensijas apmērs 2020. gadā Liepājā bija 368 eiro, 
kas ir par 27 eiro jeb 7,9% vairāk nekā 2019. gada izmaksājamās vecuma pensijas 
apmērs.

2.2.3. Uzņēmumi
2020. gadā Liepājā reģistrēti 230 jauni uzņēmumi – 201 sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību, 29 individuālie komersanti. 
Jaunreģistrēto uzņēmumu skaits 2020. gadā bijis par 43 uzņēmumiem mazāks 

nekā 2019. gadā. Jaunu uzņēmumu reģistrāciju ietekmēja Covid-19 pandēmijas 
ierobežojošie pasākumi. 

Iespēju reģistrēt uzņēmumu ar pamatkapitālu mazāku par 2 800 eiro izmantojušas 
57,3% no reģistrētajām kapitālsabiedrībām. 45 uzņēmumi reģistrēti ar viena eiro 
pamatkapitālu.

2020. gada beigās 130 jaunreģistrētajos uzņēmumos bija nodarbināti 359 darba 
ņēmēji.

1   Informācija par vidējo algu tiek iegūta no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Informācija par sabiedrisko 
un privāto sektoru tiek iegūta no Centrālās statistikas pārvaldes. Centrālā statistikas pārvalde datus par vidējo algu 
apkopo neņemot vērā mazos komersantus (ar darbinieku skaitu mazāk par 50)

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 592 624 660 719 776 830 867

 684 725 760 823 873 939 1038

 783 890 946 977 1 073 1 158 1245Vidējā alga
privātajā sektorā

Vidējā alga
sabiedriskajā sektorā

Vidējā alga
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Uzņēmējdarbības forma 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 

286 290 240 254 244 240 201

Individuālais komersants 39 30 19 38 35 31 29
Akciju sabiedrība 3 0 1 3 1 0
Ārvalsts komersanta filiāle 2 2 1 1 1 1
Zemnieku saimniecība 0 0 0 0 0 0
Pilnsabiedrība 0 0 0 0 2 1
Kopā 330 322 261 296 283 273 230

Avots : SIA “Lursoft IT”

2020. gadā Liepājā darbojās ap 2 680 uzņēmumu. 
Nozaru griezumā lielākais uzņēmumu skaits bijis tirdzniecības un auto moto remonta 

nozarē (22%). Rūpniecības nozarē darbojās 12% no Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem. 
Nekustamo īpašumu nozarē darbojās 11% no Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem. 
Būvniecības nozarē darbojās 8% no Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem. Transporta 
un uzglabāšanas nozarē darbojās 8% no Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem.

 
13. attēls. Liepājā reģistrētie uzņēmumi pa nozarēm 2020. gadā (%)
Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Zivsaimniecība, mežsaimniecība 2% 

 

Rūpniecība 12% 

Būvniecība 8% 

Tirdzniecība, 
auto un moto 
remonts 22% 

 Izmitināšana un 
ēdināšanas pakalpojumi 4%  

Transports un
uzglabāšana 8% 

Administratīvo un 
apkalpojošo dienestu 
darbība 5%

 Operāc. ar nekust. īpaš. 11%  

Profesionālie, zinātniskie 
pakalpojumi 9%

Citi pakalpojumi 18%
Ūdens apgāde, 
siltumapgāde, atkritumu 
apsaimniekošana 1%
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Liepājas uzņēmumi ar lielāko neto apgrozījumu 2019. gadā

Uzņēmums Darbības veids (pēc NACE) Apgrozījums
EUR

A
pg

ro
zī

-ju
m

a 
iz

m
ai

ņa
s 

pr
et

 
20

18
, %

UPB AS Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 183 764 732 9,6
TOLMETS, SIA Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība 154 514 600 -20,2
UPB NAMS, SIA Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 45 627 980 15,5
AE PARTNER, SIA Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana 44 733 589 1,2
LPB, AS Mazumtirdzniecība 41 679 320 8,2
SCANALLOYS 
LV, SIA

Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība 38 048 995 -6,6

JENSEN METAL, 
LSEZ SIA

Citur neklasificētu gatavo 
metālizstrādājumu ražošana

36 319 266 24,0

LAUMA FABRICS, 
LSEZ SIA 

Adīto un tamborēto audumu ražošana 32 227 521 1,0

EURO DK, 
LSEZ SIA 

Elektronisko ierīču, telekomunikāciju 
iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība

29 930 653 4,9

LIEPĀJAS 
REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA, SIA 

Slimnīcu darbība 26 792 719 14,8

ICOTTON, SIA Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana 26 273 886 1,2
BALTREIDS, SIA Jūras zvejniecība 25 545 701 -27,7

AILE GRUPA, SIA 
Metāla konstrukciju un to 
sastāvdaļu ražošana

25 294 136 52,3

TRANSIT SERVICE 
AGENCY, SIA

Pārējās transporta palīgdarbības 25 194 064 -5,7

LASKANA-
MEŽS, SIA

Mežizstrāde 24 127 980 -28,6

LIEPAJA BULK 
TERMINAL LTD, 
LSEZ SIA

Pārējās transporta palīgdarbības 23 931 312 -21,3

CALJAN, LSEZ SIA
Pacelšanas un pārvietošanas 
iekārtu ražošana

22 881 420 1,4

EVIJA, LSEZ 
SIA V.BIĻUKA 
KOMERCFIRMA

Degvielas, cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā un līdzīgu 
produktu vairumtirdzniecība

22 576 819 10,2

LVAGROO, SIA 
Minerālmēslu un slāpekļa 
savienojumu ražošana

21 215 477 297,8

Avots: SIA “Lursoft IT”

Sešiem no TOP 20 uzņēmumiem 2019. gadā neto apgrozījums samazinājies. 
Pārējiem TOP 20 uzņēmumiem neto apgrozījums palielinājies.
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2.2.4. Rūpniecība
2020. gadā Liepājā apstrādes rūpniecības (turpmāk tekstā rūpniecība) produkcija 

saražota par 338,3 milj. eiro (4,4% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2019. gadu, 
rūpniecības produkcijas izlaides apjoms palielinājies par 26,8 milj. eiro jeb par 8,6%. 

Realizētās produkcijas apjoms 2020. gadā bija 343,8 milj. eiro (4,4% no Latvijas 
kopapjoma). Salīdzinot ar 2019. gadu, realizētās rūpniecības produkcijas apjoms 
palielinājies par 33,5 milj. eiro jeb par 10,8%. 

Eksportētās rūpniecības produkcijas īpatsvars Liepājā 2020. gadā bija 76%. 
2020. gadā eksportam realizētas preces par 261,1 milj. eiro, kas ir par 21,4 milj. eiro 

jeb par 8,9% vairāk nekā 2019. gadā. 
Vietējā tirgū realizētas preces par 82,7 milj. eiro, kas ir par 12,1 milj. eiro jeb par 17,1% 

vairāk nekā 2019. gadā. 
Liepājā 2020. gadā turpina pieaugt gan saražotās, gan realizētās rūpniecības 

produkcijas apjomi. Salīdzinot ar 2019. gadu, rūpniecības produkcijas izlaides 
pieauguma temps bijis nedaudz zemāks nekā 2019. gadā (2019. gadā pieaugums bija 
10,3%, 2020. gadā 8,6%). Savukārt rūpniecības produkcijas realizācijas pieauguma 
temps bijis straujāks. 2019. gadā rūpniecības produkcijas izlaides apjoms palielinājās 
par 8,1%, bet 2020. gadā rūpniecības produkcijas izlaides apjoms palielinājās par 
10,8%. 

14. attēls. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un realizācija Liepājā (milj. eiro)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Pēdējo septiņu gadu laikā apstrādes rūpniecības izlaides apjomi pieauguši par 
64,1%, bet realizētās rūpniecības produkcijas apjomi pieauguši par 62,0%.

Par svarīgāko apstrādes rūpniecības nozari var nosaukt gatavo metālizstrādājumu 
ražošanas un mašīnbūves nozari, kuras uzņēmumi saražojuši ap 54,8% no kopējā 
Liepājas uzņēmumu rūpniecības produkcijas apjoma.

Gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozares lielākie uzņēmumi pēc nodarbināto 
skaita:
•	“AE partner” SIA;
•	“Jensen Metal” LSEZ SIA;
•	“FTS Baltic” SIA;
•	“Aile grupa” SIA
•	“Caljan” LSEZ SIA;
•	“Trelleborg wheel systems Liepaja” LSEZ SIA;
•	“Kohsel” SIA.

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 206,2 255,5 218,0 271,1 282,4 311,5 338,3

 212,1 281,3 233,9 279,9 287,0 310,3 343,8

 157,7 227,7 179,7 212,7 222,5 239,7 261,1
 54,5 53,7 54,2 67,3 64.5 70,6 82,7

Rūpniecības
produkcijas izlaide
Pašražoto preču reali
zācija kopā, tai skaitā:
         eksports

         vietējā tirgū

74%
81%

77%
76% 78% 77%

77%
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2.2.5. Liepājas ostas un lidostas darbība
2020. gadā Liepājas ostas uzņēmumi pārkrāvuši 6,6 milj. tonnu kravu, kas ir par 

10,0% mazāk nekā 2019. gadā. Lielākā kravu grupa bija beramkravas, kuru apjoms 
bija 4,8 milj. tonnu. Ģenerālkravas pārkrautas 1,2 milj. tonnu apjomā un lejamkravas 
pārkrautas 0,6 milj. tonnu apjomā.

15. attēls. Kravu apgrozījums Liepājas ostā (milj. t). Avots: Centrālā statistikas pārvalde

2020. gadā Liepājas ostā turpina darboties viena prāmju līnija. Gada laikā pārvadāts 
31 731 pasažieris. Pārvadāto pasažieru skaits gada laikā samazinājies par 20,6%. 

2020. gadā ir bijis mazākais pārvadāto pasažieru skaits pēdējo septiņu gadu laikā. 
Galvenais samazinājumu ietekmējošais faktors bija Covid-19 ierobežošanai veiktie 
pasākumi.

16. attēls. Liepājas ostā pārvadāto pasažieru skaits 
Avots: Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Pēc Liepājas jahtu ostas datiem 2020. gadā Liepājas ostā uzņemtas 175 jahtas, 
kas ir par 52,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Visbiežāk ieradušās jahtas no Lietuvas, 
Vācijas un Polijas.

Liepājas lidostas darbība saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību un valstī ieviestajiem 
ierobežojumiem 2020. gadā bija ierobežota.

2017 2018201620152014 2019

7,3

5,3
5,6 5,7

7,5

6,6

2020

6,6

2017 2018201620152014 2019

39 98742 305
39 782

32 992

2020

31 731

41 111

46 713
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2020. gadā Liepājas lidostā apkalpoti 3 834 regulārā reisa Liepāja – Rīga pasažieri, 
kas ir par 72,3% mazāk nekā 2019. gadā. Papildus regulāro reisu nodrošināšanai, 
lidosta turpina apkalpot privāto aviāciju. Pērn apkalpoti 204 vispārējās aviācijas 
un čarterreisu pasažieri. Kopsummā 2020. gadā Liepājas lidostā apkalpoti 4 038 
pasažieri, kas ir par 71,3% mazāk nekā 2019. gadā.

2.2.6. Tūrisms
2020. gadā Liepājas viesnīcās un tūristu mītnēs apkalpotas 87 146 personas, kas 

ir par 17,3% mazāk nekā 2019. gadā. Tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu tūristu skaits 
samazinājies par 31,4%.

17. attēls. Liepājas tūrisma mītnēs apkalpoto personu skaits (tūkstošos)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Liepājas viesnīcās un citās tūristu mītnēs 2020. gadā apkalpoto personu skaita 
īpatsvars kopējā Latvijas viesnīcās un tūristu mītnēs apkalpoto personu skaitā bija 
6,0% (2019. gadā 3,7%).

2020. gadā Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā klātienē apkalpoti 13 424 
apmeklētāji, kas ir par 41,0% vairāk nekā 2019. gadā.

2020. gadā tūrisma nozari būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmijas ierobežošanai 
veiktie ierobežojošie pasākumi.

2.2.7. Pašvaldības projekti
2020. gadā pašvaldībā tika pabeigti vairāki 2019. gadā uzsāktie projekti, īstenošanas 

stadijā bija 18 projekti, kā arī tika noslēgti vairākas jaunas vienošanās gan ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto 
projektu īstenošanu, gan arī ar citu fondu (LVAF, EEZ/N, EJZF) pārvaldības iestādēm. 
Pašvaldība īsteno gan infrastruktūras, gan sociālās, izglītības, dabas aizsardzības un 
citu jomu projektus.

Liepājas pilsētas projektu sagatavošana un īstenošana 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā tiek veikta saskaņā ar Liepājas pilsētas attīstības programmu 
2015.–2020. gadam un tās ietvaros apstiprināto Investīciju plānu.

2017 2018201620152014 2019 2020
Visās tūristu mītnēs Ārvalstnieki visās tūristu mītnēs

73,0 69,0

87,1 90,2

22,1 21,6 26,9

87,1

26,928,6

99,2

33,8

105,3

39,3
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2. Liepājas pilsētas 
     pašvaldības raksturojums

N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
un partneri

ES fondu 
programma/ 
finansējuma 

avots

Projekta 
kopējās 

izmaksas, 
EUR

2020. gadā pabeigtie projekti

1.

Grīzupes ielas pārbūve 
posmā no Liepājas pilsētas 
robežas līdz Cukura 
ielas aplim, Liepājā

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 5 575 167

2.

Pamatinfrastruktūras 
nodrošināšana 
uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju 
Liepājā (Vētru iela)

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 497 560

3.

Degradēto teritoriju 
revitalizācija uzņēmējdarbības 
vajadzībām, Liepājā 
(Vecā ostmala)

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 1 092 335

4.

Degradēto teritoriju 
revitalizācija un 
uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide 
kūrorta zonā Liepājā, 
1. kārta” (Peldu iela)

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 1 037 295

5. Dabas mājas izveide 
Zirgu salā

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

EJZF 469 390

6.
Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu 
realizēšana

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija” kā 
viens no sadarbības 
partneriem Vadošais 
partneris – Latvijas 
pašvaldību savienība

LVAF 7 818

7.

Tehniskā palīdzība integrētu 
teritoriju investīciju 
projektu iesniegumu 
atlases nodrošināšanai 
Liepājā 2. kārta

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ESF 65 000

8.

Liepājas ezera 
zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

Zivju fonds 9 256

9

Inovatīva ar dzīvesveidu 
saistītu slimību profilakses 
modeļa izveide Baltijas jūras 
reģionā (BaltCityPrevention)

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija” kā 
viens no sadarbības 
partneriem

ERAF 
Interreg Bal-
tijas jūras re-
ģiona trans-
nacionālās 
sadarbības 
programma

130 705
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     pašvaldības raksturojums

N
r.p
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Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
un partneri

ES fondu 
programma/ 
finansējuma 

avots

Projekta 
kopējās 

izmaksas, 
EUR

10. Sievietes un bērni – droši 
savā pilsētā (“Drošā pilsēta”)

PI “Liepājas pilsētas 
Domes Sociālais 
dienests” kā viens 
no sadarbības 
partneriem

ERAFInter-
reg Latvijas 
– Lietuvas 
pārrobežu 
sadarbības 
programma

209 467

11. Sociālo pakalpojumu 
atbalsta sistēmas pilnveide

PI “Liepājas pilsētas 
Domes Sociālais 
dienests” kā viens 
no sadarbības 
partneriem 
Vadošais partneris – 
Labklājības ministrija

ESF 89 043

12.

Pamatinfrastruktūras 
nodrošināšana 
uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā 
II kārta (Cukura iela)

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 2 067 945

13.
Brīvdabas sporta un aktīvās 
atpūtas centra Zirgu 
salā izveide. 5. kārta

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

EJZF 438 629

14.

Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas 
pilsētas pašvaldības ēkā 
Peldu ielā 5, Liepājā

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 5 476 907

2020. gadā īstenošanā esošie projekti

1. Liepāja. Vesels. Aktīvs. Lai-
mīgs

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

ESF 808 962

2. PROTI un DARI

PA “Nodarbinātības 
projekti” kā viens no 
sadarbības partne-
riem. Vadošais part-
neris – Jaunatnes 
starptautisko prog-
rammu aģentūra

ESF 374 931

3. Kurzemes visiem

LPPI “Liepājas pilsē-
tas pašvaldības ad-
ministrācija” kā viens 
no 28 partneriem. 
Vadošais partneris 
– Kurzemes plānoša-
nas reģions

ESF 900 000

4.
Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai 
(PuMPuRS)

PI “Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde” 
kā viens no sadar-
bības partneriem 
Vadošais partneris 
– Izglītības kvalitātes 
valsts dienests

ESF

Finansējums 
tiek aprēķināts 
un piešķirts 
katra mācību 
gada semestra 
sākumā.
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un partneri

ES fondu 
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finansējuma 
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Projekta 
kopējās 

izmaksas, 
EUR

5.
Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības 
iestādēs

PI “Liepājas 
pilsētas Izglītības 
pārvalde” kā viens 
no sadarbības 
partneriem Vadošais 
partneris –  
Valsts izglītības 
attīstības aģentūra

ESF Finansējums tiek 
aprēķināts un 
piešķirts uz kat-
ru mācību gadu 
projekta īste-
nošanas laikā, 
nosakot maksi-
mālo pieejamo 
finansējumu 
vienam mācību 
gadam atbilsto-
ši izglītojamo 
skaitam pašval-
dības izglītības 
iestādēs

6. Atbalsts izglītojamo individu-
ālo kompetenču attīstībai

PI “Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde” 
kā viens no sadar-
bības partneriem 
Vadošais partneris 
– Valsts izglītības 
satura centrs

ESF 635 393

7. Liepājas izglītības iestāžu mā-
cību vides uzlabošana”

PI “Izglītības 
pārvalde” ERAF 2 357 328

8.

Nodarbināto personu profe-
sionālās kompetences piln-
veide

PI “Liepājas 
pilsētas Izglītības 
pārvalde” kā viens 
no sadarbības 
partneriem Vadošais 
partneris – Valsts 
izglītības attīstības 
aģentūra

ESF

Finansējums tiek 
aprēķināts un 
piešķirts katram 
mācību gada 
semestrim atse-
višķi.

9. Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās

PI “Liepājas pilsētas 
Domes Sociālais 
dienests” kā viens 
no sadarbības 
partneriem 
Vadošais partneris – 
Labklājības ministrija

ESF

Finansējums 
tiek aprēķināts 
un piešķirts 
individuāli katra 
kalendārā gada 
sākumā.

10. Starptautiskās konkurētspējas 
veicināšana

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF

Finansējums 
tiek aprēķināts 
un piešķirts 
katram atbalsta 
pasākumam 
atsevišķi, 
nepārsniedzot 
66 666 eiro 
kalendārā gadā.
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Projekta 
kopējās 

izmaksas, 
EUR

11. Dienvidkurzemes piekrastes 
mantojums cauri gadsimtiem

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija” kā 
vadošais partneris 
Sadarbības partneri 
– Nīcas novada 
dome, Grobiņas 
novada dome, 
Pāvilostas novada 
pašvaldība, Liepājas 
Sv.Trīsvienības ev.lut.
draudze

ERAF 7 187 998

13.
Tramvaja līnijas un piegulošās 
teritorijas kompleksa rekons-
trukcija

LPPI “Liepājas pilsē-
tas pašvaldības ad-
ministrācija” Vado-
šais partneris – SIA 
“Liepājas tramvajs”

KF 15 347 770

14.

Pamatinfrastruktūras 
nodrošināšana 
uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā, 3. 
kārta (Ezermalas iela)

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija” ERAF 1 843 434

15.

Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna 
realizēšanai

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija” ERAF 2 630 900

16. Būnas izbūve Baltijas jūrā
LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 5 499 991

17.

Baltijas jūras aizsardzība 
no neattīrītu notekūdeņu 
noplūdes pilsētu teritorijās 
plūdu laikā

PI “Komunālā 
pārvalde” kā viens 
no sadarbības 
partneriem

ERAF Inter-
reg Baltijas 
jūras reģio-
na trans-

nacionālās 
sadarbības 
programma

126 395

18. Inovāciju centra attīstība 
Liepājas pilsētā

PI “Liepājas pilsētas 
Domes Izglītības 
pārvalde” kā viens 
no sadarbības 
partneriem

EEZ/N 986 049

19.
Degradētas teritorijas 
atjaunošana, radošo industriju 
attīstībai Dārza ielā, Liepājā

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 333 695

LPPI “Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija” ERAF 333 695 1 037 295
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N
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un partneri

ES fondu 
programma/ 
finansējuma 

avots

Projekta 
kopējās 

izmaksas, 
EUR

2020. gadā sagatavošanā esošie projekti

1.

Liepājas pilsētas gaisa 
kvalitātes uzlabošanas rīcības 
programmas 2020.–2025. 
gadam izstrāde

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

LVAF 88 189

2.

Mājsaimniecībās izmantoto 
apkures iekārtu apzināšanas 
un risinājumu izstrādes 
informācijas uzkrāšanai

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

LVAF 50 820

3.

Piekrasti raksturojošās dabas 
ainavas publiskās ārtelpas 
attīstības un pieejamības vei-
cināšana kultūras un tūrisma 
pakalpojumu daudzveidoša-
nai Liepājas centra pludmalē

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 1 749 976

4.

Senioru sociālā iekļaušana 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
reģionā, uzlabojot pieejamību 
sociālām un fiziskām aktivitā-
tēm (Aktīvie seniori)

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija” 
Vadošais partneris 
– Neringas Sociālo 
pakalpojumu centrs

ERAF Inter-
reg Latvi-

jas-Lietuvas 
pārrobežu 
sadarbības 
programma

250 070

5. ONLY SAFE!

PI “Komunālā 
pārvalde” kā viens 
no sadarbības 
partneriem

ERAF Inter-
reg Latvi-

jas-Lietuvas 
pārrobežu 
sadarbības 
programma

529 192

6.

Pamatinfrastruktūras nodro-
šināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā, 4. 
kārta (K.Zāles laukums)

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 8 000 000

7.
Uzņēmējdarbības vides 
attīstība Liepājā, 3. kārta 
(Skolas iela)

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 1 176 470

8. Pludmales labiekārtojuma 
izbūve Roņu iela

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

EJZF 299 558

9.
Muzeja filiāles "Liepāja oku-
pācijas režīmos" ēkas pārbūve 
(Klāva Ukstiņa iela 7/9);

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 354 319,86

10.
Tramvaja līnijas un piegulošās 
teritorijas kompleksa pārbūve, 
2. kārta

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

KF 11 764 705,88
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3. Liepājas pilsētas pašvaldības 
finanšu resursi
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3. Liepājas pilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi

3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumu struktūra (eiro)

2018. gada 
izpilde 

2019. gada 
izpilde 

2020. gada 
izpilde

IEŅĒMUMI
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 48 652 872 52 663 126 48 330 612
Nodokļu ieņēmumi 46 316 467 49 213 672 45 116 776
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 40 749 423 43 727 838 40 003 291
Nekustamā īpašuma nodoklis 5 122 986 5 028 149 4 969 493
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 444 058 457 685 143 992
Nenodokļu ieņēmumi 2 336 405 3 449 454 3 213 836
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 
un īpašuma 1 710 144 1 846 765 1 451 462

Valsts ( pašvaldību) nodevas 
un kancelejas nodevas 114 767 109 785 66 317

Sodi un sankcijas 114 964 83 888 94 118
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 150 093 475 629 52 555
Ieņēmumi no pašvaldības 
īpašuma pārdošanas 246 437 933 387 1 549 384

Transfertu ieņēmumi 39 120 303 47 724 027 46 333 214

Valsts budžeta transferti    
Pašvaldību budžeta 
transferti (savst.norēk.)   272 934

Budžeta iestāžu ieņēmumi 7 326 509 7 419 593 6 490 486
Ieņēmumi kopā 95 099 684 107 806 746 101 154 312
Aizdevuma saņemšana 8 554 681 6 683 669 4 858 576
Budžeta līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu 7 057 116 8 326 970 18 275 859

Ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz 
gada sākumu un saņemtiem kredītiem 110 711 481 122 817 385 124 288 747

Avots: Finanšu pārvalde

Liepājas pilsētas pašvaldības konsolidētā kopbudžeta izpilde 2020. gadā 
ieņēmumos bija 101 162 427 eiro, kas ir par 6 646 126 eiro mazāk kā 2019. gadā. 

Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta 98,7% apmērā jeb saņemts 
par 1 333 072 eiro mazāk kā plānots. 2020. gadā apstiprinātais pamatbudžeta plāns 
gada laikā tika grozīts, palielinot pamatbudžeta ieņēmumu plānu par 3 151 912 eiro. 

Liepājas pilsētas pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā:
•	44,60% no kopējiem ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi:
 –	 iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 88,7%;
 –	 nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 4,2%;
 –	 nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm – 4,9%;
 –	 nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem – 2,0%.
•	3,18% – nenodokļu ieņēmumi;
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•	45,80% – transfertu ieņēmumi mērķdotāciju un dotāciju veidā no valsts budžeta 
un ES struktūrfondiem;

•	6,42% budžeta iestāžu ieņēmumi. 
2020. gadā pašvaldības pamatbudžetā 39,6% no kopējiem ieņēmumiem jeb 88,7% 

no nodokļu maksājumiem veidoja iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi.
2020. gadā no Valsts kases sadales konta saņemts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

40 003 291 eiro, kas ir par 3 724 547 eiro mazāk nekā 2019. gadā. 
10 lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji – darba devēji, kuru 

juridiskā adrese ir pašvaldībā, par taksācijas gada 1. janvārī pašvaldībā deklarētiem 
iedzīvotājiem

Darba devēja nosaukums
1. LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
2. LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA SIA

3. NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA 
PAVĒLNIECĪBAS 1.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS

4. LIEPAJA BULK TERMINAL LTD LSEZ SIA
5. JENSEN METAL LSEZ SIA
6. AE PARTNER SIA
7. UPB AS
8. DZELZSBETONS MB SIA
9. LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDE
10. LAUMA FABRICS LSEZ SIA

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

10 lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji – darba devēji, kuru juridiskā 
adrese ir ārpus pašvaldības, par taksācijas gada 1. janvārī pašvaldībā deklarētiem 
iedzīvotājiem

Darba devēja nosaukums
1. VALSTS POLICIJA
2. RK METĀLS SIA
3. TIESU ADMINISTRĀCIJA
4. LATVIJAS DZELZCEĻŠ VAS
5. NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS
6. SADALES TĪKLS AS
7. KURZEME VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS
8. TONUS ELAST SIA
9. VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
10. IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDE

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumi no kopējiem nodokļu 
ieņēmumiem pašvaldības pamatbudžetā ir 4,2%. Nekustamā īpašuma nodoklis 
par zemi un parādu maksājumi 2020. gadā iekasēti 1 879 032 eiro. Ieņēmumu plāns 
izpildīts par 120% jeb iekasēts par 312 631 eiro vairāk nekā plānots. 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām (t.sk. mājokļiem) maksājumi no kopējiem 
nodokļu ieņēmumiem pašvaldības budžetā sastāda 6,80%. Nekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām (t.sk. mājokļiem) un parādu maksājumi iekasēti 3 090 461 eiro, 
ieņēmumu plāns izpildīts par 127% jeb iekasēts par 657 272 eiro vairāk nekā plānots.
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Nekustamā īpašuma nodokli 2020. gadā maksāja 34 344 fiziskās un 950 juridiskās 
personas.
2020. gadā nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda piedziņas procesā:

• uzsāktas piedziņas lietas 641 personai – sagatavoti brīdinājumi par kopējo 
summu 186 114,26 eiro;

•  329 lietās pieņemti lēmumi – izpildrīkojumi par nekustamā īpašuma nodokļa 
bezstrīda piedziņu par kopējo summu 128 739,84 eiro;

• 2020. gadā piedziņas rezultātā periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim (par 
2009. gadā līdz 2021. gadā uzsāktajām lietām) iekasēts nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds 318 364,77 eiro.

2020. gadā pieteikti :
• divi kreditoru prasījumi fizisko personu maksātnespējas lietās par 88,84 eiro;
• viens kreditoru prasījums juridiskās personas maksātnespējas lietā par 2920,30 

eiro;
• 71 kreditoru pieteikums fizisko personu mantojumu lietās par 15 600,12 eiro.

2020. gadā piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 1 036 079,65 eiro, 
t.sk.:

• Pēc likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās 
zonās” 6. panta 1. punktu 80% apmērā – kopā 820 468,96 eiro.

• Personām, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, saskaņā 
ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta (11) daļu 90% apmērā 
(mājoklis, zeme) – 3 698,73 eiro.

• Maznodrošinātajām personām, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta (11) daļu un 2017. gada 19. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas 
pilsētā” 5.1 apakšpunktu 70% apmērā 36 556,02 eiro.

• Ģimenēm ar trīs vai vairāk bērniem, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta (1²) daļu 50% apmērā – 23 639,58 eiro.

• Politiski represētajām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta otro daļu un 2017. gada 19. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas 
pilsētā” 5.3. apakšpunktu 50% apmērā – 7 362,21 eiro.

• Kapitālsabiedrībām saskaņā ar 2017. gada 19. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas 
pilsētā” 5.4. un 5.5. apakšpunktu 90% apmērā – 52 306,95 eiro.

• Personām saskaņā ar 2017. gada 19. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā” 
5.6. apakšpunktu 90% apmērā – 1 478,48 eiro.

• Nodokļa maksātājiem (nomniekiem), kam piešķirts sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss, saskaņā ar 2017. gada 19. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas 
pilsētā” 5.7. apakšpunktu 90% apmērā – 1 237,31 eiro.

• Atvasinātām publiskām personām saskaņā ar 2017. gada 19. janvāra saistošo 
noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Liepājas pilsētā” 5.9. apakšpunktu 90% apmērā – 89 331,41 eiro.
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Nenodokļu ieņēmumi 2020. gadā saņemti 3 213 836 eiro un tas ir 98,3% jeb par  
56 382 eiro mazāk nekā plānots. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2020. gadā saņemti 5 732 923 eiro, 
kas ir par 1 397 259 eiro mazāk kā precizētais plāns un 1 412 519 eiro mazā kā  
2019. gadā. Samazinājums saistīts ar Covid-19 pandēmijas esošo situāciju. Piemēram, 
laika posmā no 13. marta līdz 9. jūnijam un no 19. oktobra līdz gada beigām ir 
samazināts un daļēji apstādināts sporta mācību treniņu process, pavasarī un vasarā 
tika slēgtas pirmsskolas izglītības iestādes, skolās mācības notiek attālināti, kā 
rezultātā samazinājušies ieņēmumi no vecāku maksām, telpu nomas.

Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta) bez dotācijas 
no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2020. gadā saņemti 28 511 553 eiro un 
tas ir par 1 679 931 eiro mazāk nekā plānots. 

Budžeta institūciju ieņēmumi 2020. gadā iekasēti 84,9% apmērā no plānotā.

3.2. Pamatbudžeta izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu procentiem un 
pamatsummas atmaksu 2020. gadā sastāda 103 639 895 eiro, t.sk. valsts un ES 
struktūrfondu finansējums – 25 603 966 eiro vai 26,40 % no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem. 

No 2020. gada pamatbudžeta izdevumiem 27 692 588 eiro jeb 28,63% izlietoti 
saskaņā ar “Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015.–2020. gadam” un šīs 
programmas pielikumu Nr.2.2 “Investīciju plāns 2015.–2020. gadam”, t.i., 2. etapa 
“Budžets institūciju attīstībai” (turpmāk – Attīstības budžets) nodrošināšanai.

2020. gada atlīdzības fonds tika plānots pamatojoties uz:
• Liepājas pilsētas domes 2015. gada 10. decembra lēmumu Nr.533 “Par atlīdzību 

Liepājas pilsētas pašvaldībā” (pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu un 
Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku mēnešalgu skalu) no 2020. gada  
1. janvāra pašvaldības darbiniekiem noteikta mēnešalgas palielinājums līdz 10%;

• 2019. gada 18. jūnija un 2020. gada 16. jūnija grozījumiem MK 2016. gada 5. jūlija 
noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, nosakot mēnešalgas 
no pašvaldības budžeta finansētajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem.

Atlīdzībai 2020. gadā izlietoti 41 901 132 eiro jeb par 10,74% vairāk nekā 2019. gadā. 
Izdevumu postenī Preces un pakalpojumi samazinājums par 29,68% pret 

iepriekšējo gadu saistīts ar grozījumiem 2019. gada 15. oktobra grozījumiem MK  
2005. gada 27. decembra noteikumos Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu 
klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” svītrojot ekonomiskās klasifikācijas 
kodu 2800 “ Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, 
kas nav iestādes administratīvie izdevumi”, attiecīgi izdevumi pārskata gadā tika 
plānoti sadaļā “Subsīdijas un dotācijas”, līdz ar to ir izdevumu pieaugums par 104,71%.

Izdevumu postenī Sociālo pabalsti izmaksu pieaugums saistīts ar 2019. gada  
12. aprīļa grozījumiem likumā “Par pašvaldību budžetiem”, t.i. speciālais budžets 
iekļauts 2020. gada pamatbudžetā, piemēram, PA “Nodarbinātības projekti” 
bezdarbnieku stipendijas pārskata periodā plānotas kā valsts mērķdotācijas.

Izdevumu postenī Pamatkapitāla veidošana samazinājums par 10,85%. 
2019. gadā tika iegādāta ēka Koku ielā 10 – jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
izveidei, iepriekšējā periodā uzsākti vairāki vērienīgi projekti, kuru realizācija 
turpinājās arī pārskata periodā, piemēram, “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas” 2. kārta (Cukura iela), 
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“Dabas mājas izbūve “Zirgu salā”” un “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas 
pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5”.

Pārskata periodā no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uzturētas 
14 budžeta iestādes:

• LPPI “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija”; 
• PI “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa”;
• PI “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”;
• PI “Liepājas pilsētas bāriņtiesa”; 
• PI “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotībā esošajās iestādēs; 
• PI “Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests”; 
• PI “Liepājas kapsētu pārvalde”; 
• PI “Liepājas pilsētas būvvalde”; 
• PI “Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde” un tās padotībā esošajās iestādēs; 
• PA “Nodarbinātības projekti”;
• PI “Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde” un tās padotībā esošajās iestādēs; 
• PI “Nekustamā īpašuma pārvalde”; 
• PA “Liepājas sabiedriskais transports”;
• PI “Komunālā pārvalde”.
Tāpat kā iepriekšējos gados 2020. gadā vislielākais izdevumu īpatsvars bija sadaļā 

“Izglītība” – 37 433 347 eiro jeb 38,26%; “Ekonomiskā darbība” – 21 673 113 eiro jeb 
22,15%; “Kultūra un sports” – 11 610 763 eiro jeb 11,87% un “Sociālā aizsardzība” –  
8 496 600 eiro jeb 8,68%. “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” sastāda  
8 640 442 eiro jeb 8,83%.

Kopējais izdevumu samazinājums saistīts ar 2020. gada 9. jūnija Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likuma un Covid-19 infekcijas izplatību seku pārvarēšanas 
likuma, kā arī ar 2020. gada 9. jūnija MK noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kurus savā darbā ievēroja 
Liepājas pilsētas pašvaldības institūcijas.

2020. gada 19. martā Liepājas pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.141/4 
“Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu” ar kuru no Liepājas pilsētas pašvaldības 
budžeta rezerves fonda līdzekļiem tika piešķirti 50 000 eiro Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” epidemioloģiskās 
drošības un citu pasākumu nodrošināšanai. 2020. gada 25. martā Liepājas pilsētas 
dome pieņēma lēmumu Nr.148/5 “Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes  
2019. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības budžetu 2020. gadam”” ar kuru no pašvaldības pamatbudžeta atlikuma 
tika piešķirts finansējums 200 000 eiro apmērā, lai finansētu epidemioloģiskās drošības 
pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. 2020. gada 31. decembrī epidemioloģisko 
drošības pasākumu finansēšanai paredzēto līdzekļu atlikums 102 777,13 eiro.
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Pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu struktūra atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām (eiro)

2018. gada 
izpilde

2019. gada 
izpilde

2020. gada 
izpilde

IZDEVUMI    
Izdevumi pēc valdības funkcijām    
Vispārējie valdības dienesti 5 548 052 6 421 694 7 000 539
Sabiedriskā kārtība 1 784 625 2 002 715 2 174 469
Ekonomiskā darbība 18 148 628 21 123 541 21 673 113
Vides aizsardzība 245 553 441 370 430 482
Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 2 702 040 4 275 641 8 640 442

Veselība 198 782 300 881 383 888
Brīvais laiks , sports un kultūra 13 730 361 17 137 623 11 610 763
Izglītība 32 749 072 35 334 630 37 433 347
Sociālā aizsardzība 7 581 021 8 317 458 8 496 600
Kredīta % un pamatsummas nomaksa 3 806 303 9 185 973 5 796 252
Izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu 86 494 437 104 541 526 103 639 895
Atlikums uz gada beigām 24 217 044 18 275 859 20 648 851

Avots: Finanšu pārvalde

Vispārējie valdības dienesti
Sadaļā “Vispārējie valdības dienesti” iekļauti izdevumi divu budžeta iestāžu – 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas un Liepājas pilsētas dzimtsarakstu 
nodaļas uzturēšanai, biedrību un nodibinājumu projektu līdzfinansējumam, 
mazo un vidējo komercsabiedrību projektu atbalstam, pašvaldības nekustamā 
īpašuma apdrošināšanai un visu pašvaldības budžeta iestāžu darbinieku veselības 
apdrošināšanai, ES struktūrfondu projektu priekšfinansējumiem un līdzfinansējumiem, 
norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.  
2020. gadā šajā sadaļā tika saņemts un apgūts valsts finansējums Parakstu vākšana 
tautas nobalsošanas ierosināšanai.

Papildu izdevumi veidojušies sakarā ar veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem 
vēsturiskajā pašvaldības ēkā Rožu ielā 6 saskaņā ar “Liepājas pilsētas attīstības 
programmu 2015.–2020. gadam”. 

Par 30 959 eiro pieauguši izdevumi savstarpējiem norēķiniem par citu pašvaldību 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 

Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļai maksas pakalpojumu ieņēmumi ir par laulību 
reģistrēšanu, laulību ceremoniju organizēšanu un dažādiem arhīva pakalpojumiem. 
Pārskata gada maksas pakalpojumu ieņēmumu izpilde ir 83,38% pret gada plānu. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2020. gadā pieteicēji laulībām ir izvēlējušies lētākās 
laulību ceremonijas. Svinīgo un izbraukuma laulību skaitu samazinājumu ietekmēja 
ārkārtējās situācijas ieviešana valstī. 

Institūcijas budžetā uzturēšanas un pamatdarbības nodrošināšanas izdevumiem 
tērēts 97% no kopsummas, bet finansējums pamatkapitāla veidošanai ir institūcijas 
attīstības budžets, kurā galvenās pozīcijas ir tualetes telpas izbūve cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, ēkas fasādes remonts pagalma pusē, un ventilācijas sistēmas pārbūve. 
Visi pārskata gada plānotie pasākumi ir daļēji izpildīti un darbu gala maksājumi  
54 812 eiro apmērā tiek pārcelti uz 2021. gadu. Kopumā pārskata gada budžeta izpilde 
66,25% apmērā pret gada plānu.
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Turpinājās projekts “Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu 
iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā” – 2. kārta.

Sabiedriskā kārtība
Sabiedriskās kārtības nozarē 2020. gadā izdevumu palielinājums pret 2019. gadu 

sastāda 171 754 eiro jeb 8,58%. 
 Pašvaldības policijai maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumu 

2020. gadā veido ieņēmumi no apstiprinātajiem izdevumiem projektā “Ar sabiedrības 
drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp 
pašvaldību un policiju” – 66 238 eiro.

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums saistīts ar 2020. gadā 
veiktajiem priekšapmaksas naudas līdzekļu asignējumiem projektos: “Drošības 
dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām 
un policijas iestādēm”; “Palielināt cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu 
sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē”.

Uzsākts projekts “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot 
komunikāciju un sadarbību starp pašvaldību un policiju”.

Ekonomiskā darbība
Nozarē “Ekonomiskā darbība” tika nodrošināta četru budžeta iestāžu – PA 

“Nodarbinātības projekti”, PI “Liepājas pilsētas būvvalde”, PA “Liepājas sabiedriskais 
transports” un PI “Komunālā pārvalde” uzturēšana, pilsētas infrastruktūras objektu 
uzturēšana, kā arī deleģēto funkciju veikšana SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” un SIA 
“Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 

Nozarē 2020. gadā izdevumu palielinājums pret 2019. gadu sastāda 549 572 eiro jeb 
2,60%.

PI “Liepājas pilsētas būvvalde” 2020. gadā plānotie maksas pakalpojumu ieņēmumi ir 
par 1 401 eiro mazāki, nekā bija plānots. 

 Pamatbudžeta izdevumi attiecībā pret iepriekšējo pārskata gadu palielinājušies par 
151 242 eiro jeb 14,6 %.

Būtiskākais izdevumu palielinājums ir pilsētas noformējumi – tika ieviesta jauna pilsētas 
noformējumu tematiskā koncepcija Ziemassvētkiem – 60 432 eiro.

Darbinieku darba algas palielinājums, t.sk., izveidota jauna štata vienība – rajona 
arhitekts. Lokālplānojuma, kas tiek izstrādāts administratīvās teritorijas daļai ar mērķi 
precizēt, detalizēt un grozīt attiecīgās teritorijas funkcionālo zonējumu un apbūves 
noteikumus, ko varēs izmantot par pamatu turpmākai plānošanai un būvprojektēšanai, 
izstrādes izdevumu palielinājums – 28 415 eiro.

PA “Nodarbinātības projekti” 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 946 505 
eiro, kas ir par 46% vairāk nekā 2019. gadā. Ieņēmumu palielinājums veidojies no iepriekšējā 
pārskata periodā speciālā budžeta ieņēmumu un pamatbudžeta ieņēmumu atlikuma 
iekļaušanas 2020. gada aģentūras pamatbudžeta ieņēmumos. PA “Nodarbinātības 
projekti” pamatbudžeta izdevumi 2020. gadā ir 948 744 eiro, kas ir par 48% vairāk nekā 
2019. gadā. Kopējā pamatbudžeta izdevumu prognoze izpildīta par 91,74%. Izdevumi 
bezdarbnieku stipendijām pārskata periodā 209 892 eiro apmērā, kas iepriekš veidoja 
speciālā budžeta izdevumus izpilde bijusi 97,02% apmērā.

PA “Liepājas sabiedriskais transports” 2020. gada budžetā būtiskākās izmaiņas 
attiecībā pret 2019. gadu ir biļešu ieņēmumu sadaļā, kur kritums ir vairāk kā 27% jeb  
239 056 eiro apmērā, kas skaidrojams ar valstī noteiktā ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu un 
noteiktajiem ierobežojumiem visa gada garumā, atstājot ietekmi uz pārvadāto pasažieru 
skaitu un pārdoto biļešu apjomiem. PA “Liepājas sabiedriskais transports” izdevumu 
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izpilde 2020. gadā ir 83,85%, kas sastāda 7 509 547 eiro, t sk. izdevumi pārvadātājiem –  
6 989 605 eiro jeb 91% no kopējiem izdevumiem.

PI “Komunālā pārvalde” 2020. gada piešķirtais pamatbudžeta finansējums bija  
11 126 132 eiro, salīdzinot ar 2019. gadu finansējuma pieaugums 20,93%, bet budžeta 
izpilde bijusi 74,05% apmērā. Lielākā daļa finansējuma, kas netika apgūts 2020. gadā 
ir kapitālo izdevumu sadaļā. Realizācija finanšu izteiksmē ir 53,43% no plānotajiem 
līdzekļiem. Visiem plānotajiem objektiem ir noslēgti līgumi vai izsludināti būvniecības 
iepirkumi, lai būvdarbus uzsāktu 2021. gada aprīlī un finansējumu pilnībā apgūtu 
2021. gada vasaras sezonā. Daļu no neapgūtajām izmaksām sastāda finansējums 
sekojošiem objektiem – J. Asara ielas pārbūve, 14.novembra bulvāra ietves izbūve, 
Tosmares iela pārbūve, Salmu ielas ietves pārbūve, Baseina ielas pārbūve.

2020. gadā veikts ieguldījums SIA “Liepājas tramvajs” pamatkapitālā 736 771 eiro.
Tika realizēti projekti: “Proti un dari”; “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 

2. kārta (Kapsēdes iela)”; “Degradētās teritorijas atjaunošana radošo industriju 
attīstībai Dārza ielā, Liepājā”; “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, Roņu iela, 2. kārta”; 
“Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā, Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār 
tirdzniecības kanālu, 3. kārta”; “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas” 2. kārta (Cukura iela); “Degradēto 
teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatfunkciju izveide kūrorta zonā Peldu 
ielā – 1. kārta” un “Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā”.

Vides aizsardzība
Nozarē “Vides aizsardzība” nodrošināts finansējums pašvaldības dzīvnieku 

patversmes “Lauvas sirds” uzturēšanai.
Nozarē 2020. gadā izdevumu samazinājums pret 2019. gadu sastāda 10 888 eiro 

jeb 2,47%.
Tika realizēti projekti: “Dabas mājas izbūve “Zirgu salā”; “Būnas izbūve Baltijas 

jūrā”; “Baltijas jūras aizsardzība no neattīrīto notekūdeņu noplūdes pilsētas teritorijā 
plūdu laikā”; “Gaisa kvalitātes mērījumu veikšana, piesārņojuma izkliedes modelēšana 
un teritoriālo zonu karšu izstrāde, pasākumu izvēle gaisa kvalitātes uzlabošanai, to 
izmaksu analīze un efektivitātes novērtējums”; “Mājsaimniecībās izmantoto apkures 
iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai”.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Nozarē “Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” tiek nodrošināta divu 

budžeta iestāžu darbība – PI “Nekustamā īpašuma pārvalde” un PI “Kapsētu pārvalde”. 
Šajā sadaļā arī tiek uzskaitīts pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu 
saglabāšanai, mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai un energoefektivitātes 
uzlabošanai daudzdzīvokļu mājās. 

Nozarē 2020. gadā izdevumu palielinājums pret 2019. gadu sastāda 4 364 801 eiro 
jeb 102,09%.

PI “Nekustamā īpašuma pārvalde” 2020. gadā atsavināšanai izsolēs nodevusi 
122 dzīvokļus, kas ir lielākais skaits kopš 2006. gada. 2020. gadā visas izsoles 
notikušas e-vidē, kas uzlabojis procesa caurskatāmību. 2500 pašvaldības dzīvokļu 
īrniekiem ir tiesības izpirkt īrētos dzīvokļus, lai kļūtu par īpašniekiem nevis īrniekiem.  
2020. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājām 
piegulošo zemesgabalu labiekārtošanai piešķirti 1 349 823 eiro, kas ir par 316 000 eiro 
vairāk kā 2019. gadā un ir sakārtoti 26 dzīvojamo māju pagalmi. Tā pat turpinās 
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pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
uzlabošanai un sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei, attiecīgi 2020. gadā 
šādām aktivitātēm novirzot 6 630 eiro un 1 600 eiro, kas ir būtiski mazāk kā 2019. gadā, 
ņemot vērā pārtraukto Eiropas fonda līdzekļu piešķiršanu. Vislielākais samazinājums 
97,23% apmērā attiecībā pret 2019. gadu, vērojams sadaļā “Kapitālie izdevumi”.  
2020. gadā pašvaldība iegādājās tikai vienu nekustamo īpašumu – zemesgabalu 
Toma ielā 4, Liepājā, kurš atrodas zem Liepājas centra sākumskolas, lai varētu veikt tās 
rekonstrukciju.

Liepājas kapsētu pārvaldes ieņēmumi 2020. gadā no sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem nesasniedza plānoto līmeni. Savukārt, izdevumi salīdzinājumā ar 
iepriekšējo pārskata gadu samazinājās par 5,44%, jo iepriekšējā pārskata gadā 
tika realizēti trīs vienreizēji pasākumi saistīti ar nozīmīgiem līdzekļu ieguldījumiem 
– kapsētas žoga remonts, kapsētu iekšējo teritoriju labiekārtošanu un apbedījumu 
uzskaites digitalizācija divās kapsētās. Budžeta izdevumi par pamatlīdzekļiem 
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu samazinājās par 93,96% jeb 11 669 eiro, 
jo saņemot tehnisko atzinumu ēkas rekonstrukcijai tika pieņemts lēmums pārcelt 
finansējumu uz 2021. gadu. 

2020. gadā veikts ieguldījums SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” pamatkapitālā 
50 000 eiro, SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitālā 269 225 eiro.

Tika realizēti projekti: “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas 
pašvaldības ēkā Peldu ielā 5”; “Liepājas pilsētas pašvaldības ēkas renovācija Peldu 
ielā 5 – 4. stāva izbūve”.

Veselības aprūpe
Nozarē “Veselība” 2020. gadā izdevumu palielinājums pret 2019. gadu sastāda  

83 007 eiro jeb 27,59%.
2020. gadā veselības nozarē SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” projektam 

“Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā”, izlietots finansējums 
45 004 eiro, ņemot vērā faktisko nepieciešamību. Lai veicinātu speciālistu piesaisti arī 
ambulatorajā aprūpē, no 2020. gada projektam “Cilvēkresursu piesaistes programma 
veselības aprūpei Liepājā” līdzekļi tika piešķirti arī SIA “Jaunliepājas primārās veselības 
aprūpes centrs” un PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”, izlietots  
1 501 eiro.

Turpinājās divu projektu īstenošana – “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” un “Baltijas 
pilsētu rīcība dzīvesveida izraisītu slimību mazināšanā, inovatīva prakses intervences 
modeļa izveide, iesaistot sabiedrības veselības pārvaldes iestādes Baltijas jūras 
reģionā”.

2020. gadā veikts ieguldījums SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” pamatkapitālā  
123 500 eiro, PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” pamatkapitālā  
55 160 eiro, SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 13 000 eiro.

Izglītības nozare
Izglītības nozarē 2020. gadā izdevumu palielinājums pret 2019. gadu sastāda  

2 098 717 eiro jeb 5,94%.
Izglītības nozarē tika finansētas 20 pirmsskolas izglītības iestādes, 11 vispārējās 

izglītības iestādes, viena interešu izglītības iestāde, piecas profesionālas ievirzes 
izglītības iestādes (Bērnu mūzikas skola, Kompleksā sporta skola, Sporta spēļu skola, 
Tenisa sporta skola un Futbola skola), un Līvupes pamatskolas – attīstības centrs.

Institūcijas budžetā uzturēšanas un pamatdarbības nodrošināšanas izdevumiem 
tērēts 87% no kopsummas.
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Līdzfinansējums aukļu dienesta auklēm 2020. gadā nodrošināts 188 025 eiro 
apmērā, bet četru privāto izglītības iestāžu atbalstam piešķirts finansējums 380 396 
eiro, t.sk. pirmsskolas izglītības iestādēm – 358 525 eiro.

Palielinoties vidējām izmaksām un audzēkņu skaitam, 2020. gadā pieaugušas 
izmaksas norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
sasniedzot 427 008 eiro.

Samazinājušies maksas pakalpojumu ieņēmumi, sakarā ar Covid-19 pandēmiju 
pavasarī un vasarā tika slēgtas pirmskolas izglītības iestādes. Strādāja četras 
pirmsskolas izglītības iestādes, kā rezultātā samazinājušies ieņēmumi no vecāku 
maksām. Samazinājušies pārējie ieņēmumi no interešu izglītības nodarbību maksām 
un ieņēmumi par īri un nomu.

Salīdzinājumā ar 2019. gadu institūcijas budžets ir palielinājies. No 2020. gada 
1. janvāra tika apstiprināts tehnisko darbinieku atalgojuma palielinājums līdz 10%, 
no 2020. gada 1. septembra tika palielināts pedagogu atalgojums. Salīdzinājumā ar 
2019. gadu Covid-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ būtiski samazinājušies 
izdevumi par komandējumiem, pakalpojumiem, telpu nomu sporta nodarbībām. 
Krājumu, preču un materiālu iegādes izmaksas samazinājums saistīts ar ēdināšanas 
izdevumiem – sakarā ar pirmskolas izglītības iestāžu slēgšanu ārkārtējās situācijas 
ieviešanu valstī.

 Palielinājušies pašvaldību saņemtie no valsts budžeta transferti dažādu projektu 
īstenošanai. Piemēram, projekta “Zinātnes un izglītības centra attīstība Liepājā” 
noslēgts sadarbības līgums ar Norvēģu. 

Notiek nozīmīgu projektu realizācija Liepājā – “Liepājas izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana” un “Pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana Koku ielā 10”. Kā 
arī uzsākts darbs, lai varētu atvērt četras pirmskolas izglītības grupas 64 bērniem 
pirmskolas izglītības iestādē ,”Mazulītis”, ar realizācijas vietu Liepājas 8. vidusskolā.

Tāpat kā iepriekšējos gados no pašvaldības pamatbudžeta 2020. gadā tika piešķirts 
finansējums Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai vizuāli plastiskās 
mākslas programmas nodrošināšanai un Liepājas Universitātei līdzfinansējums 
akadēmiskā personāla piesaistes programmai studiju kvalitātes nodrošināšanai un 
bakalaura studiju programmai “Aktiermāksla”.

Tika realizēti projekti: “Zinātnes un izglītības inovācijas centra attīstība Liepājā”; 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību patraukšanas samazināšanai”; “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai, 2. etaps”; “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai, 1. etaps”; “Erasmus +K1”; “Erasmus +K2” un “Liepājas izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana”.

Kultūras un sporta nozare 
Kultūras un sporta nozarē 2020. gadā izdevumu samazinājums pret 2019. gadu 

sastāda 5 526 860 eiro jeb 32,25%. 
Sporta nozarē tika nodrošināts finansējums pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas 

Domes Sporta pārvalde”, kura nodarbojas arī ar sporta pasākumu organizēšanu un 
nodrošina Liepājas komandu dalību dažāda līmeņa čempionātos. 

 Sporta pārvaldei 2020. gadā samazinājušies maksas pakalpojumu ieņēmumi 
par 77 224 eiro, tai skaitā vecāku maksas 45 988 eiro, jo sakarā ar Covid-19 esošo 
situāciju, laika posmā no 13. marta līdz 9. jūnijam un no 19. oktobra līdz gada beigām 
ir samazināts un daļēji apstādināts mācību treniņu process. Samazinājušies ieņēmumi 
no telpu nomas, jo sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem uz laiku tika slēgts peldbaseins 
un trenažieru zāles Sporta centrā “Ezerkrasts”. 
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Salīdzinājumā ar 2019. gadu ir samazinājies finansējums no Latvijas Izglītības 
un Zinātnes ministrijas par 70 396 eiro, tai skaitā piešķirtas mazāks finansējums no 
valsts budžeta finansētām pedagogu slodzēm, jo no 2020. gada 1. janvāra netiek 
finansētas treneru slodzes augstākās sporta meistarības grupām, par 6 000 eiro 
samazinājies finansējums augstas klases sportistu sagatavošanas centram.

Salīdzinājumā ar 2019. gadu ir samazinājusies naudas plūsma pašvaldības 
finansējumam. Salīdzinājumā ar pamatbudžeta plānu izpilde ir par 283 555 eiro 
mazāka. Covid-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ 2020. gadā netika realizēti 
pieci no plānotajiem 64 unikālajiem sporta pasākumiem. Būtiska ekonomija budžetā 
veidojās no nerealizētajiem komandējumu braucieniem, transporta izdevumiem un 
sporta zāļu un ledus laukumu nomas mācību treniņu procesiem un sacensībām. 

Atlīdzība salīdzinājumā ar 2019. gadu palielinājusies par 111 852 eiro. No  
2020. gada 1. janvāra tika apstiprināts tehnisko darbinieku atalgojuma palielinājums 
līdz 10%, no 2020. gada 1. septembra tika palielināts pedagogu atalgojums.

Salīdzinājumā ar 2019. gadu palielinājušies kapitālie izdevumi par 127 440 eiro. 
2020. gadā Sporta pārvaldei tika iegādāts autobuss Mercedess Benz un piekabe 
bagāžas pārvadāšanai, nomainīti jauni starta bloki Kompleksās sporta skolas 
peldbaseinā, iegādāts cīņas paklājs, līdzteku kārtis sporta vingrošanai, basketbola 
metienu trenažieris un datortehnika.

Kultūras nozarē finansējums nodrošināts pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” 
uzturēšanai, kuras pārraudzībā atrodas pārvalde, bibliotēkas, Liepājas muzejs un 
Tautas mākslas un kultūras centrs. Kultūras pārvalde nodarbojas ar pilsētai nozīmīgu 
kultūras pasākumu organizēšanu. 

2020. gadā Kultūras pārvalde uzsāka un 2021. gadā turpinās darbu pie pieteikuma 
gatavošanas konkursam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” statusa iegūšanai.

2020. gadā Kultūras pārvaldes un pakļautības iestāžu darbu būtiski ietekmēja 
Covid-19 pandēmija – tika atcelti vairāki plānotie pasākumi (piemēram, Līvas ciema 
svētki, Jūras svētki, 11. un 18. novembra atzīmēšana, Pilsētas egles atklāšana u.c.). 
Atsevišķu atcelto pasākumu vietā tika radītas un realizētas alternatīvas kultūras 
norises (gaismu un video instalācijas, koncerti interneta tiešraidēs u.c.). Tika realizēts 
papildu projektu konkurss 50 000 eiro apmērā ar mērķi atbalstīt kultūras un mākslas 
nozari pandēmijas laikā.

Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi bilances posteņa “Nākamo periodu izdevumi” 
atlikumu – to palielinot par 114 268 eiro. Ietekmi veido apstāklis, ka daļa līdzfinansēto 
kultūras projektu norišu pandēmijas ierobežojumu dēļ nevarēja tikt realizētas un 
projektu realizācija ir pārcelta uz 2021. gadu.

 Maksas pakalpojumu ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, 
samazinājušies par 15 047 eiro.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Kultūras pārvaldei ir samazinājies 
pašvaldības finansējums, jo pārskata gadā Covid-19 pandēmijas dēļ valstī noteiktās 
ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ tika atcelti vai organizēti ierobežotā apjomā 
daudzi iepriekš paredzētie kultūras pasākumi, kuru norisēm finansējums bija ieplānots. 
Šī paša iemesla dēļ būtiski samazinājušies pakalpojumu izdevumi.

Kultūras pārvaldei kapitālo izdevumu samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējo 
pārskata gadu, veidojies, jo iepriekšējā pārskata gadā tika veikta pamatlīdzekļu 
iegāde 70 543 eiro apmērā projekta LLI-110 “Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu 
izveide dažādām paaudzēm pierobežu reģionā” ietvaros – šādi darījumi pārskata 
gadā nav bijuši. Savukārt, pārskata gadā palielinājusies biroja un datortehnikas 
iegāde par 19 078 eiro un muzeja fonda priekšmetu iegāde par 25 890 eiro. 
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Tika realizēti projekti: “Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā 
izveide, 5. kārta”; “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”.

SIA “Liepājas latviešu biedrības nams”, SIA “Liepājas teātris” un PSIA ”Liepājas leļļu 
teātris” finansējums nodrošināts deleģēto funkciju veikšanai, SIA “Lielais Dzintars” 
deleģēto funkciju un pārvaldīšanas funkciju veikšanai saskaņā ar pilnvarojuma līgumu. 

 
Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības jomā 2020. gadā izlietotais finansējums sastāda 8 496 600 eiro, 
kas ir par 2,15% jeb 179 142 eiro vairāk kā 2019. gadā.

Šajā nozarē nodrošināts finansējums divām budžeta iestādēm – PI ”Liepājas pilsētas 
domes Sociālais dienests” un PI “Liepājas pilsētas bāriņtiesa”. Sociālā dienesta pakļautībā 
darbojas 14 struktūrvienības, t.sk. Bērnunams, Dienas centrs personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem, Nakts patversme, Atkarību profilakses centrs, divi pensionāru 
dienas centri, četras sociālās dzīvojamās mājas, veco ļaužu dzīvojamā māja, birojs 
“Aprūpe mājās”, grupu dzīvokļi un Sociālais dienests (darbs ar klientiem, administrācija, 
grāmatvedība u.c.). 

Bāriņtiesai 2020. gadā pieaudzis atalgojums par 23,19%, jo darbiniekiem tika 
paaugstinātas mēnešalgas un izveidotas divas jaunas štata vietas.

2020. gadā Bāriņtiesai sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, ir samazinājušies 
komandējumu izdevumi par 72,32%, mācību izdevumi par 32,55%, dažādi administratīvie 
izdevumi par 41,61%, izdevumi inventāra iegādei par 77,98%.

Sociālā dienesta 2020. gadā maksas pakalpojumu ieņēmumi pieauguši par 27,10% 
kas ir par 96 245 eiro vairāk nekā 2019. gadā. Tas skaidrojams ar iedzīvotāju dzīves 
līmeņa izmaiņām – indeksētas valsts vecuma pensijas, kas Sociālā dienesta pakalpojuma 
saņēmējiem, ļauj veikt lielākas iemaksas līdzdalības pasākumos. Būtiskākās izmaiņas, 
kas saistītas ar izdevumiem ir atlīdzības pieaugums 18,11%, kas skaidrojams ar izmaiņām 
ekonomiskās klasifikācijas kodu uzskaitē, kā rezultātā biroja “Aprūpe mājās” aprūpētājiem 
un asistentu pakalpojuma sniedzējiem apmaksa jāveic no atlīdzības budžeta, kas 
attiecīgi samazinājis izdevumus pakalpojumu jomā. 2020. gadā sociālajiem pabalstiem 
tika izlietoti 2 930 377 eiro, kas ir par 76 502 eiro mazāk kā 2019. gadā. Tas saistīts ar 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī Covid-19 izplatības dēļ, kas liedza sniegt 
vairākus pakalpojumus, kurus sniedz kontaktā ar klientu, piemēram, atbalsts sociālā 
riska jauniešiem, rehabilitācija personām ar invaliditāti lauku vidē, sociālā rehabilitācija 
ģimenēm ar bērniem u.c. Sociālais dienests nespēja apgūt līdzekļus, galvenokārt, 
pamatlīdzekļu iegādei un nepabeigtajai būvniecībai kopsummā 61 982 eiro apmērā, 
samazinot budžeta izpildi par 57,49%.

Tika realizēti projekti: “Kurzeme visiem”; “Sievietes un bērni – pasargāti savā pilsētā”; 
“Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide DI plāna realizēšanai”; “Sociālo pakalpojumu 
atbalsta sistēmas pilnveide personām ar GRT” un “Reemigrācijas pasākumu sekmēšana 
Liepājas pilsētā”.

Ziedojumu un dāvinājumi 
Pamatojoties uz 2019. gada 12. aprīļa grozījumiem likumā “Par pašvaldību budžetiem”, 

2020. gadā speciālais budžets sastāv tikai no ziedojumiem un dāvinājumiem. 
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – 8 115 eiro, izpilde 2020. gadā bija 4 651 eiro 

jeb 17% no ieplānotiem līdzekļiem. Izglītības pārvalde saņēmusi no Korejas vēstniecības 
ziedojumu naudā – Liepājas 3. pamatskolai teikvando nodarbībām un dzīvnieku 
patversme “Lauvas sirds” saņēmusi fizisko personu ziedojumus naudā.



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 45

3. Liepājas pilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi

3.3 Līdzdalība pašvaldības saistīto uzņēmumu 
pamatkapitālā

Reģistrētā pašvaldības daļa pamatkapitālā 

uz 01.01.2020. ieguldījums 
2020. gadā

ieguldījums uz 
31.12.2020.

% eiro eiro % eiro

SIA ''Liepājas ūdens'' 100 23 055 986 1 403 225 100 24 459 211
SIA ''Liepājas autostāvvietas'' 100 9 544 35 000 100 44 544
SIA ''Aviasabiedrība'' Liepāja'''' 100 1 016 485  100 1 016 485
SIA ''Liepājas reģiona tūrisma 
informācijas birojs'' 85,6 228 264  85,6 228 264

A/S ''Liepājas autobusu parks'' 34,8 306 110  34,8 306 110
SIA ''Liepājas reģionālā 
slimnīca'' 99,7 36 963 368  99,7 36 963 368

 SIA "OC Liepāja" 5,0 143  5,0 143
SIA ''Liepājas RAS'' 65,9 606 427  65,9 606 427
SIA "Jaunliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs" 100 579 440 13 000 100 592 440

PSIA "Vecliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs" 100 607 569 55 160 100 662 729

SIA "Liepājas leļļu teātris" 100 57 720  100 57 720
SIA "Liepājas namu 
apsaimniekotājs" 100 57 764 50 000 100 107 764

SIA "Liepājas tramvajs" 100 3 701 027 736 771 100 4 437 798
SIA "Liepājas teātris" 100 235 049  100 235 049
SIA "Liepājas enerģija" 39,0 2 719 108  39,0 2 719 108
SIA ''Liepājas latviešu biedrības 
nams'' 100 278 627  100 278 627

SIA ''Liepājas Olimpiskais 
centrs'' 82,8 31 755 400  82,8 31 755 400

SIA "Lielais dzintars" 100 307 478  100 307 478
  102 485 509 2 293 156  104 778 665
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Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzī-
mē- 
jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sāku-
mu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Valsts kase
Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras 
izbūve dabas lieguma Liepājas ezers Zirgu 
salā

05.02.2018 20.12.2027 mainīga EUR 214 328 192 953 192 953

Valsts kase Dabas mājas izveide Zirgu salā īstenošanai 05.07.2019 20.03.2029 mainīga EUR 274 573 274 573 19 314

Valsts kase Degradēto teritoriju revitalizācija 
uzņēmējdarbības vajadzībām Liepājā 05.07.2018 20.12.2027 mainīga EUR 698 469 284 742 169 345

Valsts kase Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri 
gadsimtiem, īstenošanai 17.12.2020 20.12.2035 mainīga EUR 1 586 737 0 403 658

Valsts kase Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona 
Daugava ģērbtuvju ēkā Liepājā 13.04.2018 20.12.2027 mainīga EUR 93 419 86 289 86 289

Valsts kase

ERAF projekta Degradēto teritoriju 
revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā 
Liepājā, 1. kārtas īstenošanai

04.02.2020 20.12.2029 mainīga EUR 166 423 0 166 423

Valsts kase
ERAF projekta Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības 
ēkā Peldu ielā 5, Liepājā īstenošanai

04.02.2020 20.12.2034 mainīga EUR 2 722 820 0 2 710 338

Valsts kase ERAF projekta Liepājas daudzfunkcionālā 
centra Lielais dzintars izveides īstenošanai 21.08.2015 20.12.2023 mainīga EUR 1 364 921 118 752 89 064

Valsts kase

ERAF projekta Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 
attīstība par metodisko centru STEM un IKT 
jomā (Būvdarbi Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
vajadzībām, izmantojot Zaļā publiskā 
iepirkuma principus) īstenošanai

10.05.2017 20.04.2030 mainīga EUR 1 873 842 382 918 346 450

3.4. Līdzdalība pašvaldības saistīto uzņēmumu pamatkapitālā
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Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzī-
mē- 
jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sāku-
mu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Valsts kase

ERAF projekta Pamatinfrastruktūras 
nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, 
revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 
īstenošanai

28.05.2018 20.09.2026 mainīga EUR 163 330 159 942 127 723

Valsts kase ERAF projekta Uzņēmējdarbības vides 
attīstība Liepājā, 2. kārtas īstenošanai 05.10.2018 20.09.2033 mainīga EUR 209 627 209 627 209 627

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai (saistību 
pārjaunojums) 02.08.2018 20.05.2030 mainīga EUR 37 946 012 32 286 102 28 559 710

Valsts kase

Izglītības iestāžu investīciju projekta 
Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas 
pirmsskolas izglītības iestādē Dzintariņš, 
Dzintaru ielā 90, Liepājā īstenošanai

28.07.2017 20.09.2022 mainīga EUR 514 954 103 207 63 207

Valsts kase
KF projekta Grīzupes ielas pārbūve posmā 
no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas 
aplim, Liepājā īstenošanai

05.10.2018 20.09.2033 mainīga EUR 1 433 598 1 433 598 960 430

Valsts kase

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Margrietiņa” ēku atjaunošana un teritorijas 
labiekārtojums Siļķu ielā 16a, Liepājā 
būvniecības 1. un 1.d kārtas īstenošanai

24.09.2015 20.09.2028 mainīga EUR 267 553 217 804 192 912

Valsts kase Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas renovācija 
Fin110567 20.05.2015 20.06.2027 mainīga EUR 496 062 489 062 485 062

Valsts kase

Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju, Liepājā II kārtas 
īstenošanai

15.07.2020 20.06.2030 mainīga EUR 285 228 0 236 981

Valsts kase Projekta Liepājas vispārizglītojošo skolu 
modernizācija īstenošana 29.11.2017 20.09.2032 mainīga EUR 5 873 513 971 564 431 553
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Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzī-
mē- 
jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sāku-
mu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Valsts kase Projekta Pirmsskolas izglītības iestādes 
izveidošana Koku ielā 10, Liepājā, īstenošanai 22.09.2020 20.12.2034 mainīga EUR 916 087 0 916 087

Valsts kase

SIA “Liepājas Tramvajs” pamatkapitāla palieli-
nāšana ERAF projekta Jaunās tramvaja līnijas 
izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija 
Liepājā īstenošanai Fin110566

20.05.2015 20.12.2026 mainīga EUR 886 996 689 884 591 328

Valsts kase

SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitāla pa-
lielināšanai Kohēzijas fonda projekta 
(Nr.5.3.1.0./16/I/010) Ūdenssaimniecības attīstī-
ba Liepājā, 6. kārta īstenošanai

05.07.2019 20.03.2034 mainīga EUR 202 169 76 184 202 169

Valsts kase
SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitāla palielinā-
šanai Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimnie-
cības attīstība Liepājā, 6. kārta īstenošanai

28.09.2017 20.09.2032 mainīga EUR 326 918 326 918 306 918

Valsts kase
SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitāla palielinā-
šana Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimnie-
cības attīstība Liepājā 5.kārtas īstenošanai

24.09.2015 20.09.2028 mainīga EUR 330 451 268 975 238 235

Valsts kase Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepiecieša-
mās publiskās infrastruktūras attīstība 18.03.2015 20.06.2026 mainīga EUR 2 497 718 662 879 658 879

Valsts kase Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1. 
kārta 05.02.2018 20.06.2022 mainīga EUR 126 461 31 969 31 969

Valsts kase
Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības 
projekta Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas 
ielā 50, Liepājā būvniecības īstenošanai

03.10.2017 20.09.2032 mainīga EUR 3 291 430 3 109 994 3 194 781

Valsts kase
Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības 
projekta Slēgtās futbola halles būvniecība 
Zvejnieku alejā 2/4 Liepājā īstenošanai

08.05.2019 20.03.2029 mainīga EUR 360 230 360 230 360 230
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Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzī-
mē- 
jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sāku-
mu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Valsts kase

Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības 
projekta Slēgtie tenisa korti un teritorijas 
labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā 
īstenošanai

08.05.2019 20.03.2034 mainīga EUR 3 418 296 3 186 070 3 291 256

Valsts kase Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā 
Fin110564 30.01.2015 20.03.2026 mainīga EUR 812 152 426 000 357 840

Valsts kase/
Ziemeļu Inves-
tīciju banka

Pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana 30.07.2002 30.04.2022 mainīga EUR 1 006 008 162 257 97 353

x x x x x KOPĀ: 70 360 325 46 512 493 45 698 084
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Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs Parakstīša-
nas datums

Atmaksas  
termiņš

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Galvojuma 
līguma 
summa 

Galvotā 
aizņēmuma 

līguma 
summa 

Neatmaksātā 
summa, kurai 
nav iestājies 
maksāšanas 
termiņš (uz 

pārskata gada 
sākumu)

Neatmaksātā 
summa, kurai 
nav iestājies 
maksāšanas 
termiņš (uz 
pārskata 
perioda 
beigām) 

Valsts kase

Jaunas tramvaja 
līnijas izbūve un 
esošo sliežu posmu 
rekonstrukcija 
Liepāja_2

SIA "Liepājas 
tramvajs" 25.11.2015 20.11.2031 EUR 4 068 905 4 068 905 3 685 056 3 377 968

Valsts kase

Jaunas tramvaja 
līnijas izbūve un 
esošo sliežu posmu 
rekonstrukcija 
Liepājā

SIA "Liepājas 
tramvajs" 21.12.2012 20.12.2022 EUR 4 268 615 4 268 615 618 141 618 141

Valsts kase
Liepājas 
starptautiskas 
lidostas attīstība

SIA "Avia-
sabiedrība 
“Liepāja"”

28.10.2015 20.09.2031 EUR 1 879 981 1 879 981 1 254 853 1 148 057

Valsts kase/
Ziemeļu 
Investīciju 
banka

Liepājas pilsētas 
reģionālās 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
projekts

SIA "Liepājas 
RAS" 21.03.2001 04.01.2022 USD 1 267 779 2 002 170 222 539 101 866

          KOPĀ: 11 485 280 12 219 671 5 780 589 5 246 032

3.5. Pārskats par galvojumiem
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3.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Posteņa 
nosaukums

Atlikusī 
vērtība 

2019. gada 
beigās
(eiro)

Atlikusī 
vērtība 

2020. gada 
beigās

(eiro)

Izmaiņas 
2020. gadā 
salīdzinot 
ar 2019. 

gadu
(+/- eiro)

Izmaiņu pamatojums

Zeme, ēkas un 
būves 268 579 876 265 726 725 -2 853 151

t.sk.

Dzīvojamās 
ēkas 20 478 542 21 908 880 1 430 338

Pašvaldība veic pakāpenisku, visu 
pašvaldībai piederošo dzīvokļu 
īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 
uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
vārda. Palielinājums 2020. gadā 
veidojies, Zemesgrāmatā ierakstīto 
dzīvokļu īpašumus, uzņemot bilancē 

Nedzīvojamās 
ēkas 74 493 495 77 350 999 2 857 504

Palielinājums galvenokārt veidojas 
projekta realizācijas rezultātā – ERAF 
darbības programmas "Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā 
atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi” 
īstenošanai pēc Liepājas pilsētas 
domes 2017. gada 18. maija lēmuma 
Nr.182 “Par projektu “Liepājas 
vispārizglītojošo skolu modernizācija”, 
kurš paredz telpu renovācijas 
veikšanu. 

Transporta 
būves 47 619 028 43 226 760 -4 392 268 Samazinājumu galvenokārt veido 

aprēķinātā gada nolietojuma vērtība.

Pašvaldībai 
piederošā 
zeme

98 275 701 96 061 007 -2 214 694

2019. gadā palielinājums veidojās, 
pašvaldībai atzīstot uzskaitē zemi 
zem publiskajiem ūdeņiem saskaņā 
ar Zemes pārvaldības likuma 15. 
panta 2. daļu. 2020. gadā nav bijuši 
šādi darījumi, rezultātā attiecībā pret 
2019. gadu samazinājums skaidrojams 
ar darījumiem no zemesgabalu 
apvienošanas, izslēgšanas no 
uzskaites.

Inženierbūves 24 500 110 24 167 409 -332 701 Samazinājumu galvenokārt veido 
aprēķinātā gada nolietojuma vērtība.

Pārējais 
nekustamais 
īpašums

2 513 888 2 158 878 -355 010 Samazinājumu galvenokārt veido 
aprēķinātā gada nolietojuma vērtība.

Turējumā 
nodotie 
pašvaldību citi 
īpašumi

699 112 852 792 153 680

Palielinājums galvenokārt veidojas, 
pārceļot nekustamā īpašuma 
objektus attiecīgajās uzskaites 
pozīcijās.
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Pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 2020. gada 31. decembri, 
saskaņā ar LR VZD Liepājas reģionālās nodaļas salīdzinātiem datiem, ir 3 371,05 ha, 
no kuriem 1 141,77 ha aizņem mežaudzes.

Pašvaldības zemes kopējā vērtība ir 96 061 007 eiro. 
2020. gadā pašvaldības funkciju izpildei Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā no 

valsts pārņemti nekustamie īpašumi Kungu ielā 2, Kuldīgas ielā 45, Celmu ielā 3-60. 
No Latvijas Bankas ēkas pārņemts nekustamais īpašums Teātra ielā 3, Liepājas teātra 
Mazās zāles vajadzībām.

2020. gadā Liepājas pilsētas pašvaldība iegādājās daļu no zemesgabala Toma 
ielā 4, Liepājā, kurš atrodas zem Liepājas centra sākumskolas. Nekustamā īpašuma 
iegāde bija nepieciešama, lai varētu rekonstruēt skolu.

Liepājas pilsētas pašvaldība piedalās ar līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanā. Iestāde nodrošina un 
kontrolē projektu līdzfinansējuma līdzekļu piešķiršanu un izlietojumu.

2020. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājām 
piegulošo zemesgabalu labiekārtošanai tika piešķirti 1 349 823 eiro. Tika iesniegti 
12 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 26 dzīvojamo māju pagalmus 
un sešas nomājamo zemesgabalu teritorijas ar kopējām būvniecības izmaksām  
2 238 447 eiro (ar PVN). Iesniegtajos 12 projektu pieteikumos pieprasītais pašvaldības 
līdzfinansējums sastāda 1 894 043,84 eiro. Atbalstīti ir seši projektu pieteikumi. Šo 
projektu ietvaros tika labiekārtoti 16 dzīvojamo māju pagalmi un četras iznomājamās 
teritorijas ar pašvaldības kopējo līdzfinansējumu 1 309 329 eiro. Pašvaldība organizē 
būvuzraudzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanas 
līdzfinansējuma piešķiršanas procesā, segti būvuzraudzības izdevumi sešiem 
atbalstītajiem projektu pieteikumiem par summu 32 650,64 eiro.

Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu 
izveidei 2020. gadā bija 3 200 eiro. No iesniegtajiem pieciem projektu pieteikumiem: 
atbalstīti trīs projektu pieteikumi par summu 1 600 eiro, bet divi projektu pieteikumi 
tika noraidīti, kā neatbilstoši nolikuma prasībām. 

Pašvaldības līdzfinansējums par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem  
2020. gadā bija plānots 60 000 eiro. Tika iesniegti divi projektu pieteikumi. Iesniedzēju 
pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums sastāda 6 330 eiro. Pieteikumu samazinājums 
skaidrojams ar to, ka uz laiku ir pārtraukta Eiropas fondu līdzekļu finansējums 
dzīvojamo māju renovācijai.

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pieejamajiem pašvaldības līdzfinansējumiem, 
informācija regulāri tiek ievietota pašvaldības vietnē www.liepaja.lv.

Ik gadu, pašvaldībai izvērtējot dzīvojamo fondu, aizvien lielāks skaits dzīvokļu tiek 
nodoti atsavināšanai izsolēs. 2020. gadā visas izsoles tika organizētas e-vidē, portālā 
https://izsoles.ta.gov.lv, kas veicināja izsoļu caurskatāmību un atviegloja darbu 
Covid-19 pandēmijas laikā. 2020. gadā rīkotas 13 elektroniskās izsoles, kurās piedāvāti 
122 dzīvokļi. Tas ir lielākais skaits kopš 2006. gada, kad tika uzsākts atsavināšanas 
process. 2020. gadā 43 dzīvokļu īrnieki, kuri netika izmantojuši privatizācijas tiesības, 
izmantoja tiesības iegūt dzīvokli īpašumā un lūdza nodot atsavināšanai pašvaldības 
izīrētos dzīvokļus. Šobrīd vēl aptuveni 2 500 pašvaldības dzīvokļu īrniekiem ir tiesības 
izpirkt īrētos dzīvokļus. 2020. gadā atsavināšanas procesu skaits strauji pieauga, 
domājams, ka šāda tendence turpināsies arī 2021. gadā. Pieaugot ekonomiskai 
stabilitātei, iedzīvotāji izvēlas uzlabot savus dzīves apstākļus un kļūt par dzīvojamās 
telpas īpašniekiem. 
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4.1. Teritorijas attīstības plānošana

2019. gadā ir notikušas divas publiskās apspriešanas, kurās kopumā piedalījušies 12 
iedzīvotāji:

• detālplānojums Kapsēdes ielas daļai Liepājā un tai piegulošām zemes vienībām;
• lokālplānojums zemesgabalam Ezerlīču ielā 4.
2020. gadā ir notikušas divas publiskās apspriešanas, kurās kopumā piedalījušies 14 

iedzīvotāji:
• lokālplānojums, kas groza Liepājas teritorijas plānojumu, teritorijai starp 

14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu (dzīvnieku kapsēta);
• lokālplānojums, kas groza Liepājas teritorijas plānojumu, zemesgabaliem Dorupes 

ielā 38 un Caunu ielā 38A

4.2. Privātās un publiskās investīcijas

2019. gadā  
(eiro)

2020. gadā  
(eiro)

Izmaiņas 
2020./2019. (eiro)

Publiskās investīcijas 57 245 432 40 577 872 -16 667 560
Privātās investīcijas 22 814 344 27 387 475 4 573 131
Kopā 80 059 776 67 965 347 -12 094 429

Nozīmīgākie būvobjekti 2020. gadā

N
r.p

.k
.

Būvobjekts Ierosinātājs Izmaksas 
(eiro)

1. Biroja ēkas un ražošanas ēkas pārbūve 
Brīvības ielā 142A, Liepājā, “Caljan” LSEZ SIA 8 079 187

2. Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums, 
Slimnīcas ielā 25, Liepājā

“Liepājas reģionālā 
slimnīca” SIA 5 647 155

3. Ražošanas ēkas jaunbūve, Dūņu ielā 4, Liepājā “Lesjofors Springs LV” 
LSEZ SIA 5 300 000

4. Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums, 
Peldu ielā 5, Liepājā

Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija 4 714 204

5.

Liepājas ostas ūdens infrastruktūras 
uzlabošana – hidrotehnisko būvju 
atjaunošana un pārbūve, kuģu tauvošanās 
vietas izbūve Liepājas ostā, Liepājā

Liepājas SEZ pārvalde 4 380 919

6. Liepājas ostas autotransporta pievadceļa 
pārbūve un atjaunošana Liepājas ostā Liepājas SEZ pārvalde 2 992 409

7. Ražošanas – noliktavas ēkas būvniecība 
Ģenerāļa Baloža ielā 20/22, Liepājā “Interspiro Production” SIA 2 992 409
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Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai: 
• 2019. gadā iesniegti 17 projektu iesniegumi – 10 pieteikumi būvdarbiem, pārējie 

pieteikumi par dokumentācijas izstrādi. Kopējā iesniegto projektu pieprasītā 
pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 238 640,52 eiro;

• 2020. gadā iesniegti 16 projektu iesniegumi – septiņi pieteikumi būvdarbiem, 
pārējie pieteikumi par dokumentācijas izstrādi. Kopējā iesniegto projektu pieprasītā 
pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 118 024,70 eiro.

4.3. Pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija  
 un attīstības programma

Liepājas pilsētas attīstība ir balstīta uz diviem 2015. gada 22. janvārī (domes lēmums 
Nr.1) apstiprinātiem attīstības plānošanas dokumentiem, Liepājas pilsētas ilgtspējīgās 
attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un Liepājas pilsētas attīstības programma  
2015.–2020. gadam.

Liepājas pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030. gadam ir ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības attīstības redzējums, 
mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, kā arī ir pamats pašvaldības un tās 
institūciju mērķtiecīgai dokumentu izstrādei, rīcību un investīciju plānošanai un atbilstošu 
aktivitāšu īstenošanai līdz 2030. gadam. 

Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.–2020. gadam ir vidēja termiņa teritorijas 
plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes un pasākumu kopums pašvaldībā, 
stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programma kalpo kā 
vadlīnija dažādu pašvaldības nozaru ikgadējo darbības plānu izstrādei, pašvaldības 
budžeta veidošanai un investīciju piesaistei. Attīstības programmas 2015.–2020. gadam 
pielikumos ietverts esošās situācijas izvērtējums, Rīcību plāns, Investīciju plāns un Vides 
pārskats. Rīcību plāns un Investīciju plāns aktualizējami vismaz reizi gadā. 

2020. gadā tika pieņemti pieci Liepājas pilsētas domes lēmumi par Investīciju plāna 
aktualizāciju un četri Liepājas pilsētas domes lēmumi par Rīcību plāna aktualizāciju. 
Attīstības programma pieejama https://www.liepaja.lv/liepajas-pilsetas-attistibas-
programma-2015-2020-gadam/liepajas-attistibas-programma-2015-2020-gadam/.

Attīstības programmas 2015.–2020. gadam īstenošana tiek uzraudzīta mērot  
94 rezultatīvos rādītājus, analizējot 302 rīcību izpildi, ik gadu tiek apstiprināta Rīcību plāna 
izpilde par iepriekšējo gadu. Gan rezultatīvie rādītāji, gan rīcības pakārtotas četriem 
attīstības virzieniem un deviņām rīcībpolitikām. 

Izvērtējums kopumā (rīcības un rezultatīvie rādītāji) 
Kopumā vērtējot 2020. gada Attīstības programmas īstenošanu (attēls Nr.18), secināms, 

ka līdzīgi kā iepriekšējos gados, katrā rīcībpolitikā noteiktās rīcības un rezultatīvie rādītāji 
nodrošina izpildi vairāk kā 50% apmērā. Tas vērtējams pozitīvi.

 



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 56

Satura rādītājs

Transports un 
uzglabāšana 8%

Izmitināšana un ēdināšanas 
pakalpojumi 5%

Videi draudzīga pilsētas 
saimniekošana un dzīvesveids 

(RP (2.1.))
44%

Iedzīvotājiem un tūristiem 
interesantas, draudzīgas 
publiskās infrastruktūras 

uzlabošana (RP (2.2.))
13%

Pilsētas ekonomikas 
konkurētspējas uzlabošana 
tradicionālajās nozarēs un 

vietējai nodarbinātībai 
svarīgās nozarēs (RP (3.1.))

1%

Liepājas 
perspektīvie 

ekonomikas virzieni 
un to potenciāla 
attīstīšana (RP 

(3.2.))
1%

Liepājas starptautiskā sasniedzamība, 
pilsētas tēls un atpazīstamība (RP (4.1.))

3%

Konkurētspējīga izglītība, prasmju 
attīstīšana un nodarbinātības iespēju 

paplašināšana (RP (1.1.))
19%

Aktīvi, veseli un 
sociāli aizsargāti 

liepājnieki (RP (1.2.))
5%

Pilnvērtīgas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, 
tai skaitā mūsdienīga 

un kvalitatīva 
kultūrizglītība, 
atpazīstami 

sasniegumi kultūrā, 
sportā un piederības 
sajūtas stiprināšanā 

(RP (1.3.))
12%

Efektīva pilsētas pārvaldība, 
līdzdarbojoties pilsētas 
iedzīvotājiem (RP (1.4.))

2%

18. attēls. Rīcībpolitiku izpilde 2020 (Rīcības un Rezultatīvie rādītāji). 
Avots: Attīstības pārvalde

Attīstības programmas īstenošanai 2020. gadā kopumā Liepājas pašvaldība 
veikusi ieguldījumus 24,3 milj. eiro, 47% apmērā piesaistot ārējo finansējumu. Lielākie 
ieguldījumi saistīti ar pilsētvides, brīvā laika, izglītības, kultūras un sporta nozares 
attīstību (attēls Nr.19).

19. attēls. Ieguldītais finansējums. 
Avots: Attīstības pārvalde

Transports un 
uzglabāšana 8%

Izmitināšana un ēdināšanas 
pakalpojumi 5%

Konkurētspējīga izglītība, 
prasmju attīstīšana un 
nodarbinātības iespēju 

paplašināšana 
(RP (1.1.))

11%

Aktīvi, veseli un sociāli 
aizsargāti liepājnieki 

(RP (1.2.))
8%

Pilnvērtīgas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, 
tai skaitā mūsdienīga 

un kvalitatīva 
kultūrizglītība, 

atpazīstami sasniegumi 
kultūrā, sportā un 
piederības sajūtas 

stiprināšanā (RP (1.3.))
7%

Efektīva pilsētas 
pārvaldība, līdzdarbojoties 

pilsētas iedzīvotājiem 
(RP (1.4.))

14%

Videi draudzīga pilsētas 
saimniekošana un 

dzīvesveids (RP (2.1.))
15%

Iedzīvotājiem un tūristiem 
interesantas, draudzīgas 
publiskās infrastruktūras 

uzlabošana (RP (2.2.))
12%

Pilsētas ekonomikas 
konkurētspējas 

uzlabošana 
tradicionālajās 

nozarēs un vietējai 
nodarbinātībai 

svarīgās nozarēs 
(RP (3.1.))

11%

Liepājas 
perspektīvie 
ekonomikas 
virzieni un to 
potenciāla 
attīstīšana 
(RP (3.2.))

12%

Liepājas starptautiskā 
sasniedzamība, pilsētas 
tēls un atpazīstamība 

(RP (4.1.))
10%
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2019. gada 19. septembrī Liepāja pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.345 “Par 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes un Liepājas 
pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācijas uzsākšanu”.

2020. gadā turpinājās darbs pie Liepājas pilsētas attīstības programmas  
2021.–2027. gadam un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz  
2030. gadam aktualizācijas:
• notika 18 tematiskās darba grupas 12 pilsētai aktuālās nozarēs (kopējais dalībnieku 

skaits ap 500);
• tika aktivizēts e-pasts attistiba@liepaja.lv, notika iedzīvotāju pieņemšana klātienē 

Liepājas Latviešu biedrības nama telpās un pašvaldības administrācijā Rožu ielā 6 
(līdz Covid-19 pandēmijai martā). Kopā saņemts ap 90 priekšlikumu no sabiedrības 
pārstāvjiem.
Tematisko darba grupu un sabiedrības iesaistes aktivitāšu rezultāti tika izmantoti 

par pamatu plānošanas dokumentu turpmākajā izstrādē.
Saistībā ar Administratīvi teritoriālās reformas norisi, tika uzsākta Liepājas pilsētas 

un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldību sadarbība attīstības 
programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. 2020. gada 20. augustā 
pieņemti Liepājas pilsētas domes lēmuma grozījumi, kas paredz sadarboties ar 
jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībām (Aizputes, Durbes, Grobiņas, 
Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadiem) abu dokumentu izstrādē. 

Darbs pie kopīgajiem plānošanas dokumentiem turpināsies 2021. un 2022. gadā.
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5. Komunikācijas ar sabiedrību
Lai sekmētu iedzīvotāju informētību par pašvaldībā notiekošo, veicinātu pašvaldības 

iedzīvotāju savstarpējo saziņu, sadarbību un iesaisti pilsētas attīstības uzdevumu 
un mērķu sasniegšanā, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko 
attiecību un mārketinga daļa sadarbojas ar medijiem, organizācijām, pasākumu 
organizatoriem, nevalstiskajām organizācijām un citām sabiedrības grupām. Nodaļa 
gatavo informāciju par dažādiem aktuāliem pašvaldības jautājumiem, plāno un īsteno 
publicitātes kampaņas, gatavo informatīvo izdevumu “Katram Liepājniekam”, organizē 
iedzīvotāju aptaujas, pašvaldības speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, kā arī piedalās 
pilsētas nozīmes pasākumu plānošanā, organizēšanā un norisē. 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga 
daļa realizē Liepājas pilsētas pašvaldības komunikāciju ar sabiedrību, nodrošinot 
sabiedrības un mediju informēšanu par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, 
ikdienas aktualitātēm, gatavo atbildes žurnālistiem, organizē amatpersonu un 
speciālistu tikšanās, intervijas ar mediju pārstāvjiem un veic citas komunikācijas un 
mārketinga aktivitātes atbilstoši sabiedrībā un pašvaldībā aktuālajām tēmām. 

Lai sekmētu elektronisko komunikāciju, veidojot iespējami ātrāku un kvalitatīvāku 
informācijas apmaiņu starp pašvaldību un iedzīvotājiem, un, balstoties uz iedzīvotāju 
sniegto atgriezenisko saiti un statistiku, Liepājas pilsētas pašvaldības portālam 
liepaja.lv regulāri tiek veikti dažādi uzlabojumi, lai to padarītu lietotājiem vēl ērtāku, 
tādējādi paaugstinot pakalpojumu pieejamību, pilnveidojot iedzīvotāju apkalpošanas 
kvalitāti un palielinot iedzīvotāju informētību un līdzdalību pašvaldības darbības 
procesos. Portālā atrodama sabiedrībai nozīmīga informācija par Liepājas pilsētas 
pašvaldību, tās darbību, struktūru un kontaktiem, informācija par pakalpojumiem, 
projektu konkursiem, budžetu, pabalstiem, atvieglojumiem, iepirkumiem, saistošajiem 
noteikumiem, utt. 

Ar portāla www.liepaja.lv palīdzību tiek sniegta koordinēta informācija par 
aktualitātēm un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat iedzīvotāju 
informēšanai ļoti aktīvi tiek izmantoti pilsētas sociālie tīkli, sniedzot daudzpusīgu 
un visaptverošu informāciju par norisēm pašvaldībā. Ar sociālo tīklu palīdzību 
iedzīvotājiem tiek sniegta regulāra atgriezeniskā saite, sekots līdzi aktuālajām tēmām 
un tās skaidrotas. Sadarbībā ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju regulāri 
tiek rīkotas lokāla un nacionāla mēroga reklāmas kampaņas pilsētas un tās tūrisma 
piedāvājuma popularizēšanai. 

2020. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un 
mārketinga daļa regulāri izcēlusi un popularizējusi liepājnieku sasniegumus dažādās 
jomās, nodrošinot informāciju sociālos tīklos, mājaslapā un citos mūsdienīgos un 
saistošos veidos. Lai veicinātu patriotisma un piederības sajūtu pilsētai, kā arī 
popularizētu pilsētu, veicinātu reemigrāciju, kā arī vietējā un starptautiskā tūrisma 
pieaugumu, 2020. gadā sagatavoti kopumā 34 dažādu tēmu video: 
•	par liepājniekiem, kuri atgriezušies uz dzīvi Liepājā no ārvalstīm, 
•	par Liepājas aktīvajiem uzņēmumiem, pilsētā esošajiem sporta veidiem, dažādiem 

pasākumiem.
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2020. gadā sagatavoti arī vairāki ar koronavīrusa Covid-19 tēmu saistīti video – par 
ierobežojumu nepieciešamību, to ievērošanu Liepājā u.c. Savukārt lai veicinātu visu 
sabiedrības grupu integrāciju, 2020. gadā uzsākts projekts, kura ietvaros pašvaldības 
mājaslapā www.liepaja.lv regulāri tiek ievietotas ziņas zīmju valodā. 2020. gadā 
sagatavotas 23 šādas ziņas (video). 

Tāpat, lai atbalstītu senās Liepājas teātra tradīcijas un popularizētu Liepājas teātri, 
Liepājas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa 2020. gadā 
izdevusi jauno 2021. gada Liepājas pilsētas kalendāru ar Liepājas teātra aktieriem 
dažādas pilsētas vietās. Par godu šim notikumam 2020. gada decembrī sagatavota un 
atklāta arī brīvdabas izstāde ar kalendāra attēliem, kas visu 2021. gadu iedzīvotājiem 
un pilsētas viesiem apskatām Jāņa ielā. 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa aktīvi iesaistījusies arī dažādu 
pilsētas mēroga pasākumu organizēšanā un atbalstīšanā – pastaigas “Izgaismotā 
Liepāja” organizēšanā, “Digitālo inovāciju parks” atklāšanā, Dabas mājas 
atklāšanā, pamatakmens iemūrēšanas pasākumā koncertdārzam “Pūt, vējiņi!”, 
koncertprogrammas “Pilsētas serenādes” plānošanā un komunicēšanā, u. c. 

2020. gadā Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas darbs novērtēts ar atzinību –  
Liepājas 2020. gada pilsētas kalendārs saņēmis radošās izcilības festivāla Adwards 
MMXX apbalvojumu − otrās pakāpes ordeni kategorijā “Grafiskā komunikācija”.

2020. gada martā, sākoties Covid-19 pandēmijas uzliesmojumam Latvijā, 
Liepājas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa nodrošināja 
nepārtrauktu krīzes komunikāciju, lai pilsētas iedzīvotāji nekavējoties saņemtu 
aktuālāko informāciju un ievērotu visus noteiktos ierobežojumus. Tika sagatavoti jauni 
informācijas materiāli (plakāti, flajeri), kuri tika izplatīti visā pilsētā (pie iedzīvotāju 
dzīvojamajām mājām, tirdzniecības vietās, sabiedriskā transporta pieturvietās), tāpat 
svarīgāko informāciju iedzīvotāji saņēma savās pastkastītēs. Regulāri aktuālākā 
informācija tika ievietota pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv un pašvaldības 
sociālajos tīklos, reaģējot uz katru valdības pieņemto lēmumu un katrām izmaiņām, 
kas būtiskas iedzīvotājiem. Tāpat Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa regulāri 
rūpējās par to, lai iedzīvotājiem būtu pieejama informācija par dažādiem pabalsta 
un atbalsta veidiem pandēmijas pārvarēšanai, par dažādiem brīvā laikā pavadīšanas 
veidiem, emocionālo palīdzību, u.c. Lai atbalstītu vietējos uzņēmējus, regulāri 
sagatavota informācija par uzņēmēju piedāvātajiem attālinātajiem pakalpojumiem. 

2020. gadā elektronisko pieteikumu platformā pieteikumi.liepaja.lv notikušas 
astoņas publiskās apspriešanas:
•	publiskā apspriešana par koku ciršanu Kūrmājas prospektā no Uliha ielas līdz 

Hika ielai, Liepājā. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 13. novembra līdz  
21. novembrim; 

•	publiskā apspriešana par koka – viena bērza – ciršanu pie īpašuma Skuju ielā 
14A, Liepājā. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 15. oktobra līdz 2020. gada  
21. oktobrim;

•	publiskā apspriešana par koku ciršanu Baznīcas ielā 7 un 9 un Skolas ielā 7A un 9, 
Liepājā. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 22. septembra līdz 1. oktobrim;

•	publiskā apspriešana par koku ciršanu Lielgabalu ielas posmā, Liepājā. Publiskās 
apspriešanas norises laiks: no 15. septembra līdz 21. septembrim;

•	publiskā apspriešana par koku ciršanu J. Asara ielā 45, Liepājā. Publiskās 
apspriešanas norises laiks: no 18. augusta līdz 27. augustam;

•	publiskā apspriešana par koku ciršanu Brīvības ielā 9, Liepājā. Publiskās 
apspriešanas norises laiks: no 12. augusta līdz 21. augustam;

•	publiskā apspriešana par koku ciršanu Liedaga ielā 6A, Liepājā. Publiskās 
apspriešanas norises laiks: no 17. marta līdz 26. martam;
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•	publiskās apspriešanas aptauja par koku ciršanu Klaipēdas ielā 88, 90 un 92, 
Liepājā. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 14. janvāra līdz 23. janvārim. 
Tāpat veiktas septiņas iedzīvotāju aptaujas:

•	Aptaujas anketa par spēļu zāles atvēršanu Liepājā, Jūras ielā 12. Aptaujas norises 
laiks no 15. jūlija līdz 31. jūlijam.

•	Ieguldījums sportā 2020. gadā. Aptaujas norises laiks no 30. novembra līdz  
17. decembrim.

•	Aptauja konkursam “Gada balva sociālajā jomā 2020” nominācijā “Iedzīvotāju 
paldies”. Aptaujas norises laiks no 1. septembra līdz 15. oktobrim. 

•	Pieteikums Liepājas pilsētas apbalvojumam “Goda un Gada liepājnieks”. 
Priekšlikumu iesniegšanas laiks no 7. janvāra līdz 27. janvārim. 

•	Pieteikums apbalvojumam „Liepājas Kultūras balva 2019”. Priekšlikumu 
iesniegšanas laiks no 7. janvāra līdz 26. janvārim. 

•	Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva “Krasta ļaudis” 2020 – Labākais skolu 
jaunatnes literārais darbs 2019/2020. Darbu iesniegšanas laiks no 15. aprīļa līdz  
15. jūlijam. 

•	Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva “Krasta ļaudis” 2020 – Labākais 
oriģinālliteratūras prozas darbs latviešu valodā. Darbu iesniegšanas laiks no  
15. aprīļa līdz 15. jūlijam. 
Iedzīvotāji elektronisko pieteikumu platformā pieteikumi.liepaja.lv varēja iesniegt 

arī pieteikumus izskaloto jūras zāļu savākšanai un aiztransportēšanai no Liepājas 
pilsētas pludmales (pieteikšanās laiks no 27. novembra līdz 31. decembrim); pieteikties 
uz Liepājas pašvaldības stipendijām topošajiem speciālistiem 2020./2021. mācību gadā 
(pieteikšanās laiks no 5. oktobra līdz 5. novembrim); kā arī iesniegt savus projektus 
Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursā tūrisma jomas 
attīstības veicināšanai 2020 (pieteikšanās laiks no 28. maija līdz 8. jūnijam) un Mazo un 
vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursā tūrisma jomas attīstības 
veicināšanai 2021 (pieteikšanās laiks no 16. oktobra līdz 16. novembrim); tāpat platforma 
varēja iesniegt pieteikumus bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programmai “Noķer-sterilzē-
atlaiž” (iesniegšanas laiks no 1. septembra līdz 31. decembrim), kā arī iesniegt projektus 
„Kultūras pārvalde” rīkotajā projektu konkursā ar mērķi atbalstīt kultūras un mākslas 
nozares 2020. gadā. Projektu iesniegšana norisinājās no 14. maija līdz 28. maijam.

Saņemto preses monitoringu skaits 2020. gadā ir 1095 (trīs reizes dienā). Pagājušajā 
gadā ir atlasītas 2287 publikācijas un sižeti, kuros pieminēts Liepājas vārds. 

2020. gadā izdoti astoņi informatīvie izdevumi “Katram Liepājniekam”, nodrošinot 
pašvaldībā dzīvojošos ar aktuālu un savlaicīgu informāciju par domes pieņemtajiem 
lēmumiem, norisēm pilsētā un pieejamo atbalstu. 

Sadarbībā ar Tirgus un sociālo pētījumu aģentūra “Latvijas Fakti” 2020. gadā 
veiktas divas iedzīvotāju aptaujas – kvantitatīvie pētījumi – telefonaptaujas pēc 
stratificētās nejaušības principa. Lai noskaidrotu iedzīvotāju Liepājas ekonomiskās 
situācijas vērtējumu un prognozes par tās attīstību, kā arī viedokli par aktuālākajām 
problēmām, 2020. gada februārī tika veikta iedzīvotāju telefonaptauja (2019. gada 
noslēgtā līguma pagarinājuma ietvaros). Savukārt 2020. gada decembrī veiktās 
aptaujas mērķis bija noskaidrot Liepājas iedzīvotāju vērtējumu par dzīvi pilsētā, par 
īstenotajiem attīstības procesiem pilsētā, tai skaitā iegūstot novērtējumu par sabiedriski 
aktuālām norisēm, prioritāri risināmiem problēmjautājumiem, Covid-19 pandēmijas 
ietekmi uz iedzīvotāju dzīvi, pašvaldības komunikāciju Covid-19 pandēmijas laikā un 
iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi pilsētā. 

Aptaujās pēc stratificētās nejaušības principa tika iekļauts 401 Liepājas iedzīvotājs 
vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Vidējais intervijas ilgums ~15 minūtes.
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2020. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekiem tika 
organizētas 76 apmācības (2019. gadā – 426), tas ir, darbinieki 76 reizes apmeklēja 
gan kursus, gan seminārus. 2020. gadā tika apmācīti 45 darbinieki, t.i., 35% (salīdzinoši 
2019. gadā – 116 darbinieki). Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (spēkā līdz 2020. gada  
9. jūnijam), Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” un šajā laika posmā valstī noteiktajiem ierobežojumiem, praktiski 
visas apmācības tika organizētas attālināti. 2020. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijas darbinieku grupās netika organizētas nevienas kopējās apmācības. 

2020. gadā mācībām tika iztērēti 3 769 eiro.
Ar 2020. gada 25. marta Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.146/5 “Par Krīzes vadības 

grupas izveidi” (ar Liepājas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija lēmumu Nr.285/9 “Par 
domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu” lēmums zaudējis spēku) un 2020. gada 
27. oktobra lēmumu Nr.566/16 “Par Krīzes vadības darba grupas izveidi”, tika izveidota 
Krīzes vadības darba grupa ar mērķi koordinēt epidemioloģiskās drošības un citus 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojošus pasākumus papildus Ministru kabineta 
2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 
attiecīgi Ministru kabineta 6. novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” noteiktajam, vienlaikus nodrošinot svarīgu pašvaldību funkciju un 
pakalpojumu nepārtrauktību. 

2020. gadā notika 21 Krīzes vadības darba grupas sēde, pieņemti 48 lēmumi, lai savas 
kompetences ietvaros noteiktu pienākumus, uzdevumus un nepieciešamās rīcības, 
kā arī, lai sadarbībā ar valsts un pašvaldības atbildīgajām institūcijām, nodrošinātu 
operatīvu līdzdalību epidemioloģiskās situācijas seku novēršanai un pārvarēšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”, “Civilās 
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu”, “Mobilizācijas likumu” un Valsts 
civilās aizsardzības plānu, 2020. gadā no 7. septembra līdz 13. septembrim Liepājā 
norisinājās Nacionālo Bruņoto spēku (turpmāk – NBS) rīkotās mācības “MM NAMEJS/
ZOBENS 2020”. To ietvaros, 2020. gada 8. septembrī, Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijā notika Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
mācības ar mērķi stiprināt NBS sadarbību ar Liepājas pašvaldību un Liepājā 
esošām valsts un pašvaldības struktūrām darbībai krīzes apstākļos. Mācību laikā 
gūtos secinājumus un atziņas plānots iekļaut Liepājas sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības plānā. Mācību uzdevums bija testēt valsts (tai skaitā NBS) un pašvaldības 
institūciju spējas krīzes apstākļos turpināt nodrošināt valsts un pašvaldības iestāžu 
funkcionēšanu, ja valstī izsludināts izņēmuma stāvoklis (ārkārtas situācija), kura 
radusies valsts ārēju apdraudējumu gadījumā. 

Saeima 2020. gadā, plānojot reformas augstākajā izglītībā, konceptuāli atbalstījusi 
likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”, kas paredz augstskolu tipoloģijas un 
iekšējās pārvaldības modeļa maiņu. Plānotās pārmaiņas būtiski ietekmēs arī Liepājas 
Universitātes turpmāko attīstību. 

Uzsākts darbs pie Liepājas Universitātes attīstības scenārijiem, kur liela loma ir 
Liepājas pilsētas pašvaldības atbalstam un iniciatīvai saglabāt universitātes statusu, 
rūpējoties par kvalitatīvu un konkurētspējīgu augstākās izglītības ieguvi Liepājā un 
visā Kurzemes reģionā. 
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2020. gada 8. jūlijā Jelgavas pilsētas pašvaldībā tika parakstīts sadarbības 
memorands starp Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Liepājas Universitāti, 
Daugavpils Universitāti, Jelgavas, Liepājas un Daugavpils pašvaldībām, Zemkopības 
ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju par universitāšu konsorcija izveidi.

Ar 2020. gada 17. decembra Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.637/19 “Par 
sadarbības līguma noslēgšanu”, tika noslēgts sadarbības līgums starp Liepājas pilsētas 
pašvaldību un Liepājas Universitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski atzītu 
augstāko izglītību Liepājā un piesaistītu jaunus speciālistus Liepājas Universitātei.

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. septembra lēmumu 
Nr.345 “Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes un 
Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācijas 
uzsākšanu” un, ņemot vērā nacionālā līmenī definētās prioritātes izglītības nozarē, ar 
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša 2019. gada 5. decembra rīkojumu 
Nr.264/2.1.1. “Par darba grupas izveidi”, 2020. gadā uzsākts darbs Liepājas izglītības 
nozares attīstības koncepcijas līdz 2025. gadam izstrādei, lai sekmētu efektīvu, 
konkurētspējīgu un kvalitātē balstītu izglītības pakalpojumu visās izglītības pakāpēs 
un izglītības piedāvājumos, lai veidotu daudzveidīgu, visiem pieejamo izglītības telpu 
ilgtspējīgai indivīda un sabiedrības attīstībai.

Turpinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Liepājas izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana” īstenošanu, trijās Liepājas vidusskolās – 7. vidusskolā,  
8. vidusskolā un Oskara Kalpaka 15. vidusskolā uzsākti modernizācijas darbi. Visās 
trijās skolās plānota mācību telpu atjaunošana 7.–12. klašu posmam, ergonomiskas 
mācību vides izveide, mācību telpu aprīkošana ar mēbelēm, kā arī informāciju un 
komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde.

Lai, atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.1 punktam, nodrošinātu pieejamību 
pirmsskolas izglītības iestādē, 2020. gada 23. aprīļa Liepājas pilsētas domes sēdē 
pieņemts lēmums Nr.157/7 “Par projektu “Pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana 
Koku ielā 10”. Projekta iesniegums tika sagatavots atbilstoši Ministru kabineta  
2020. gada 31. marta noteikumiem Nr.178 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldības investīciju 
projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības 
iestādes būvniecībai vai esošās pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” un 
iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai. 

2020. gada 18. jūnija domes sēdē pieņemts lēmums Nr.281/9 “Par aizņēmumu 
projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana Koku ielā 10” īstenošanai”. 
Projekts tika apstiprināts un uzsākts īstenot.

2020. gada 20. februāra domes sēdē pieņemts lēmums Nr.38/3 “Par projektu 
“Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide 
kūrorta zonā, Liepājā, 3. kārta”, kurš paredz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 
iesniegt projekta pieteikumu vienai no ERAF programmām, lai sakārtotu teritoriju 
Liedaga ielā pretī Liedaga vidusskolai un blakus nepabeigtajai būvei Liedaga 8/14, 
uzceļot ēku jaunai pirmskolas izglītības iestādei. Projekta ietvaros plānots pārbūvēt 
Liedaga ielas posmu no Dzintara ielas līdz pludmalei, izveidojot gājēju ielu un 
veloceliņu, kā arī uzbūvēt pirmsskolas izglītības iestādes ēku ar labiekārtotu teritoriju 
Liedaga ielā 6. Tehniskā dokumentācija ir izstrādāta.

2020. gada 23. janvāra domes sēdē pieņemts lēmums Nr.6/2 Nr.233 “Par Zinātnes 
un izglītības inovāciju centra darbības stratēģijas apstiprināšanu”, lai sagatavotu un 
iesniegtu projektu “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” EEZ finanšu instrumenta 
un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība 
un izglītība” aktivitātē “Inovāciju centri”. Projekts tika iesniegts, apstiprināts un uzsākta 
tā īstenošana. 
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2020. gada 27. augustā tika atklāta Dabas māja. Dabas mājas ekspozīcija 
taps projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” finansētās EEZ/N grantu 
programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, 
no kuriem 754 327 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 133 116 eiro 
– Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums, savukārt, 98 605 eiro – Liepājas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums. Turpmāko trīs gadu laikā tiks izveidota interaktīva vides 
zinātņu ekspozīcija un atvērta laboratorija, kurā liepājnieki un pilsētas viesi saistošā 
veidā varēs pētīt dabas procesus. Dabas mājā plānots izveidot 15 interaktīvas 
instalācijas, aprīkot vides zinātņu laboratoriju, izstrādāt jaunas izglītības programmas 
skolēniem un pedagogiem, kā arī organizēt dažādas meistarklases.

2020. gadā atbrīvoti no amata un iecelti amatā vairāki vispārizglītojošo skolu 
direktori, pieņemot attiecīgus lēmumus:
•	Liepājas pilsētas domes 2020. gada 23. janvāra lēmums Nr.10/2 Nr.233 “Par Liepājas 

pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Liedaga vidusskola” direktoru”, kas nosaka 
par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Liedaga vidusskola” direktori 
no 2020. gada 1. jūlija iecelt Ingu Zeidi; 

•	Liepājas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija lēmums Nr.282/9 “Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 3. pamatskola” direktoru”, kas nosaka no 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 3. pamatskola” direktora amata 
ar 2020. gada 31. jūliju atbrīvot Aleksandru Koziču un ar 2020. gada 1. augustu 
par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 3. pamatskola” direktori iecelt 
Gaļinu Skorobogatovu. 

•	Liepājas pilsētas domes 2020. gada 15. oktobra lēmums Nr.507/14 “Par Liepājas 
7. vidusskolas direktoru”, kas nosaka no Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
“Liepājas 7. vidusskola” direktora amata ar 2020. gada 16. novembri atbrīvot Inesi 
Fersteri un par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 7. vidusskola” 
direktoru ar 2020. gada 16. novembri iecelt Pāvelu Juru.
Ar Liepājas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr.354/11 “Par 

lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas 
“Liepājas Metalurgs” teritorijai, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes 
vadītāja apstiprināšanu”, uzsākta lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijai, izstrādi, lai 
radītu priekšnoteikumus līdz šim slēgtās rūpnieciskās zonas pārveidei, pārplānojot to 
par daudzfunkcionālu teritoriju, integrētu pilsētvides struktūrā, pieejamu uzņēmējiem 
un pilsētniekiem dažādu jaunu attīstības plānu un saimniecisko darbību uzsākšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumu Nr.464 “Kārtība, 
kādā piešķir Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027. gadam” 3.punktu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa lēmumu Nr.445/2014/ES, ar ko 
izveido Eiropas Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. gada līdz  
2033. gadam un, lai veicinātu Liepājas pilsētas atpazīstamību, ekonomisko attīstību, 
vietējā un starptautiskā tūrisma piesaisti, veiktu būtiskus ieguldījumus mūsdienām 
atbilstošā infrastruktūrā, stiprinātu jaunrades procesus, veicinātu inovāciju radīšanu 
starp nozares profesionāļiem, 2020. gada 15. oktobrī pieņemts Liepājas pilsētas 
domes lēmums Nr.505/14 “Par Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas 
kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam priekšatlasei”.

Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanai titulam “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 
2027” izveidota vadības grupa. Atbildīgā institūcija par pieteikuma izstrādi ir Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”.

 Atbilstoši valstī pieņemtajam “Trauksmes celšanas likumam” Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijā un vairākās pašvaldības iestādēs (“Liepājas pilsētas 
Bāriņtiesa”, “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa”, “Nekustamā īpašuma pārvalde”, 
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“Kapsētu pārvalde”) un aģentūrās (“Nodarbinātības projekti” un “Liepājas sabiedriskais 
transports”) turpina darboties izveidotā vienotā Iekšējās trauksmes celšanas sistēma.

2020. gadā tika saņemti divi trauksmes cēlēja ziņojumi. Viens no tiem atzīts par 
trauksmes cēlēja ziņojumu un izskatīts noteiktajā kārtībā. Minētajā ziņojumā tika 
norādīts uz situācijām, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un iespēju, ka iestādē radīti 
korupcijai labvēlīgi apstākļi. Pamatojoties uz saņemto trauksmes cēlēja ziņojumu, tika 
veikta operatīva ārpusplāna revīzija, izvērtēta sniegtā informācija un norādītie riski. 
Revīzijas rezultātā tika konstatētas vairākas neatbilstības normatīvo aktu prasībām. 
Iestādes vadība ir pārstrukturējusi iestādē veicamos procesus, samazinot iespējamos 
riskus korupcijai labvēlīgiem apstākļiem. 

Otrs trauksmes cēlēja ziņojums netika atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, jo līdz 
minētā ziņojuma saņemšanai, iesniedzēja iepriekš iesniegtā informācija par to pašu 
gadījumu jau bija izskatīta, veiktas nepieciešamās darbības un iesniedzējam sniegta 
atbilde pēc būtības.

2020. gada 23. decembrī noslēgts līgums Nr. 277/2.8.5. (3.1/20/396-PLI) starp SIA 
“ZZ Dats” un Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju par ZZ Dats Vienotās 
Pašvaldību Sistēmas (VPS) lietojumprogrammu uzturēšanu un datu bāzu izmitināšanas 
pakalpojumu sniegšanu, kas būtiski atvieglo pašvaldības iekšējos un starpiestāžu 
sadarbības procesus, nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, 
sociālās sfēras procesu pārvaldību, dzīvesvietas deklarēšanu, pašvaldības dzīvokļu 
uzskaiti un vēl vairāku pašvaldības darba procesu automatizāciju.

Liepājas pilsētas pašvaldība kopš 2018. gada lieto dokumentu vadības sistēmu 
“Lietvaris”, savukārt, kopš 2020. gada – minētās sistēmas “Domes sēžu moduli”, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu, likuma prasībām un jaunākajām informācijas tehnoloģiju 
tendencēm atbilstošu Liepājas pilsētas domes pastāvīgo komiteju un domes sēžu 
norisi, t.sk., attālināta darba apstākļos. 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā kopš 2004. gada ir ieviesta Kvalitātes 
vadības sistēma atbilstoši standarta ISO 9001 prasībām un 2016. gadā iesviests 
Energopārvaldības sistēmas standarts ISO 50001:2011. 2020. gadā uzraudzības 
auditi nav veikti; iepriekšējos auditos nav konstatēta neviena neatbilstība standartu 
prasībām.
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7.1. Izglītības nozare

Liepājas pilsētas pašvaldības kompetenci izglītības jomā īsteno PI “Liepājas 
pilsētas Izgītības pārvalde”, kas ir Liepājas pašvaldības budžeta iestāde.

Izglītības iestāžu tīklu Liepājā veido 20 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
un trīs privātās pirmsskolas izglītības iestādes, divas pašvaldības finansētās rotaļu 
grupas pirmsskolas bērniem 2. mūzikas skolā Karostā un PII “Liepiņa”, pašvaldības 
līdzfinansēts Aukļu dienests, 12 pašvaldības vispārējās izglītības iestādes un divas 
privātās izglītības iestādes un viena mūzikas skola.

Pirmsskolas izglītība
2020. gadā Liepājā darbojās 20 pašvaldības un trīs privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes (turpmāk – PII). Liepājā darbojās divas pašvaldības finansētas rotaļu grupas 
pirmsskolas bērniem vecumā no 2 līdz 6 (vai 7 gadiem) gadiem, kurās vecāki savus 
mazuļus četras stundas dienā bez maksas var atstāt kvalificētu pedagogu uzraudzībā. 
Tāpat tiek līdzfinansēta bērna uzturēšanās maksa privātajos PII, ja bērns ir reģistrēts 
pirmsskolas izglītības iestāžu rindas reģistrā, bet no pusotra gada vecuma netiek 
nodrošināts ar vietu pašvaldības PII. 2020. gadā tas bija 201,89 eiro vienam bērnam 
līdz piecu gadu vecumam un 120,62 eiro vienam bērnam pēc piecu gadu vecuma 
sasniegšanas, ja bērns un viens no vecākiem ir deklarēti Liepājas pilsētas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 

Liepājā turpina darboties Aukļu dienests, ar kura palīdzību tiek koordinēts 
sertificēto aukļu, kuras nodrošina privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu, darbs. 
2020. gadā pašvaldības līdzfinansējuma apmērs bija 100 eiro mēnesī. Līdzfinansējumu 
var saņemt aukles darba apmaksai. Uz atbalstu var pretendēt aukles, kuras sniedz 
bērnu uzraudzības pakalpojumu bērnam no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad 
tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības apguvei. 2020. gada  
1. septembrī bija pieejami 67 aukļu pakalpojumi.

Pašvaldības PII īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, mazākumtautību 
vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pirmsskolas izglītības 
programmas un mazākumtautību speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar 
valodas traucējumiem, ar jauktiem attīstības traucējumiem un ar redzes traucējumiem. 
Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā izglītojamie var apgūt izglītības 
programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem. Liepājas PII iestādēs pieejams logopēds, kā arī tiek 
piedāvāta dažāda veida interešu izglītība – dejas, mūzika, vingrošana, angļu valodas 
apmācība u.c. Vairākās PII tiek piedāvātas baseina nodarbības bērniem. Liepājas PII 
regulāri piedalās e-twinning u.c. projektos. Trīs pirmsskolas izglītības iestādes darbojas 
eko skolu programmā. Divas pirmsskolas izglītības iestādes gadu ir iesaistījušās Junior 
Activement programmā. PII “Saulīte” ir aprobācijas iestāde Valsts izglītības satura 
centra ESF projektam “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Iekļaujošās izglītības centrs 2020. gadā uzsāka īstenot programmu STOP 4-7 
(agrīnās intervences programma bērniem ar uzvedības problēmām), kuras mērķis ir trīs 
gadu laikā mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus pielietot pozitīvās 
audzināšanas principus kā arī, lai veicinātu bērnu izaugsmi un novērtu riskus, kas kavē 
veiksmīgu pašrealizāciju. Pirmajā programmas posmā piedalījās astoņi bērni.

2020. gada 1. septembrī pašvaldības PII apmeklēja 3 380 bērni, no tiem 1 600 
izglītojamie, kuri apguva 5–6 gadīgo obligāto sagatavošanas programmu skolai. 
Līdz 2020. gada maijam PII 5–6 gadīgo obligāto sagatavošanas skolai programmu 
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Liepājā īstenoja arī J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola. 2020. gadā pašvaldība 
uzsākusi darbu, lai Liepājas 8. vidusskolas telpās izveidotu pirmsskolas izglītības 
iestādes “Mazulītis” grupas 5–6 gadu vecu bērnu apmācībai, kuras plānots atvērt 
2021./2022. mācību gadā.

2020. gada 1. septembrī rindu uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm 
gaidīja 1 780 bērni.

Lai samazinātu rindu uz pirmskolas izglītības iestādēm, pašvaldība ir uzsākusi 
darbu pie pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla pārskatīšanas un attīstības. Izglītības 
pārvalde 2020. gadā turpināja darbu pie jaunas PII atvēršanas Koku ielā 10, kas 
nodrošinās vietu 214 bērniem. Iestādes atvēršana notiks 2021. gadā.

2020. gadā Liepājas PII veikti šādi remontdarbi:
Kapitālais remonts un rekonstrukcija:

•	PII “Gailītis” – sanitāro mezglu un trauku mazgātavu atjaunošana – 41 279 eiro;
•	PII “Rūķītis” – sanitāro mezglu un trauku mazgātavu atjaunošana – 69 485 eiro;
•	PII “Delfīns” – elektrības instalācija ar griestu atjaunošanu  

2. un 3. projekts – 94 187 eiro;
•	PII “Dzintariņš” – elektrības instalācija ar griestu atjaunošanu– 44 312 eiro;
•	PII “Mazulītis” – elektrības instalācija ar griestu atjaunošanu– 126 536 eiro;
•	PII “Liepiņa” – kanalizācijas un ūdensvada pievada izbūve – 11 472 eiro;
•	PII “Pasaciņa” – žoga atjaunošana – 38 810 eiro.

Uzturēšanas remonti:
•	PII “Pūcīte” – grupas telpas un garderobes grīdu remonts – 5 586 eiro;
•	PII “Liesmiņa” – grupas telpas grīdu remonts – 5 504 eiro;
•	Kristīgā PII –elektrības instalācija ar griestu remontu sporta zālē un administratīvajās 

telpās – 11 848 eiro;
•	PII “Delfīns” – nojumju grīdas segumu atjaunošana – 10 653 eiro.

Vispārējā izglītība
Liepājā ir 12 pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādes.
2020. gada sākumā Latvijā strauji pieauga saslimstība ar Covid-19, kā rezultātā 

mainījās izglītības process.
2020./2021. mācību gada 2. semestrī no 13. marta līdz semestra beigām 

izglītības iestādēs mācību process tika organizēts attālināti. Šāda mācību procesa 
nodrošināšanai izglītības iestādēm bija jāpārorganizē darbs, nodrošinot digitalizētu 
sinhronu un asinhronu mācīšanos. Mācoties attālināti, būtiski uzlabojās pedagogu 
un izglītojamo digitālās prasmes un pašvadītas mācīšanās prasmes. Ņemot vērā 
situāciju 9. klasēs tika atcelti valsts pārbaudes darbi, izņemot latviešu valodu 
mazākumtautību izglītojamajiem pēc izvēles, savukārt 12. klasēs eksāmeni notika, bet 
tika samazināts mācību saturs un obligāto eksāmenu daudzums. Attālinātā mācību 
procesā izglītojamajiem, kuriem bija bezmaksas vai daļēji atmaksāta ēdināšana, tika 
nodrošinātas pārtikas pakas. 

2020./2021. mācību gads izglītības iestādēs uzsākās ar izglītības procesa 
nodrošināšanu pēc A (klātienē) vai B (daļēji klātiene, daļēji attālināti) modeļiem. 
Epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties, no 26. oktobra izglītības iestādēs mācību 
process notiek attālināti (pēc C modeļa). 

Liepājas Ezerkrasta sākumskola darbojas eko skolu programmā. Liepājas Raiņa 
6. vidusskola ir atzīta par “Microsoft Showcase School” (tādas ir tikai 150 pasaulē). 
Liepājas 8. vidusskola piedāvā apgūt Jūras zinības fakultatīvajās nodarbībās. Oskara 
Kalpaka Liepājas pilsētas 15. vidusskola ir īpaša ar to, ka organizē valsts aizsardzības 
mācību programmu. 2020./2021. mācību gadā visās vidusskolās tika licencētas jaunās 
programmas ar padziļinātajiem un specializētajiem kursiem vidusskolas posmā. 
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Kopumā Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs ir iespējams apgūt dažādas 
mācību programmas. 

Liepājā 2020. gadā darbojās arī divas privātskolas – “Liepājas Katoļu pamatskola” 
un privātsākumskola “Varavīksne”.

2020. gadā Liepājas skolēni guvuši augstus sasniegumus olimpiādēs un Zinātniski 
pētniecisko darbu (turpmāk – ZPD) lasījumos Latvijas mērogā. ZPD lasījumos valsts 
konferencē 13 godalgotas vietas, Valsts izglītības un satura centra organizētajās 
olimpiādēs 13 godalgotas vietas. Par teicamiem un izciliem sasniegumiem Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvalde sveica 37 izglītojamos. Savukārt par skolēnu sasniegumiem 
uz Skolotāju dienu tika nominēti 30 Gada skolotāji.

2020. gadā turpinājās darbs pie izglītības attīstības jautājumiem. 
Turpinās metodiskā darba attīstība, ko organizē Liepājas pilsētas Izglītības 

pārvaldes Metodiskā akadēmijas jomu koordinatori un metodiķi, Sākumizglītības, 
Valodas, Matemātikas, Dabaszinātņu, Sociālās un pilsoniskās, Tehnoloģiju, Veselības 
un fizisko aktivitāšu, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomās.

Kā būtisks ieguldījums Liepājas izglītības iestādēs ir Liepājas pisētas Izglītības 
pārvaldes vadītie un koordinētie Eiropas Sociālā fonda projekti. 2020. gadā tika 
apstiprināts projekta iesniegums par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu 
instrumenta finansēta projekta īstenošanu, kā rezultātā tiks attīstīts Zinātnes un 
izglītības inovāciju centrs. ZIIC darbības virziens ir sniegt skolēniem izpratni par STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) un vides zinātņu jomu darbības 
virzieniem un jēgpilnu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīku pielietošanu. 
2020. gada 27. augustā tika atklāta Dabas mājā, Zirgu salā 2.

Ikdienā ZIIC centrā bērniem notiek nodarbības IT un STEM jomas priekšmetos, 
meistarklases dabaszinātnēs un inženierzinātnēs, organizētas tematiskās dienas 
skolēnu vasaras brīvlaikā, organizētas pulciņu nodarbības “Vide pētnieku klubs”, 
STEM talantu akadēmija” un “Robotika”, organizēti tādi pasākumi kā Eiropas 
Zinātnieku nakts, Eiropas programmēšanas nedēļas, Fizikas nedēļas, konkurss “Skolēni 
eksperimentē”. 2020. gadā ZIIC organizētajos pasākumos iesaistījušies Autoru ielā 
4/6 – 1 252 dalībnieki; Dabas māja – 1 601 dalībnieks.

2020. gadā Izglītības pārvalde turpināja īstenot ERAF projektu Liepājas izglītības 
iestāžu modernizācijai un attīstībai, turpinot sakārtot mācību vidi trīs Liepājas 
vidusskolās projekta “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

Paveiktais projektu ietvaros:
•	uzsākta projekta “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošana, 

lai uzlabotu mācību vidi trīs Liepājas izglītības iestādēs – Liepājas 7. vidusskolā, 
Liepājas 8. vidusskolā un Oskara Kalpaka Liepājas pilsētas 15. vidusskolā, kurš tiks 
noslēgts 2021. gadā.
2020. gadā Liepājas skolās veikti šādi remontdarbi:
Kapitālais remonts un rekonstrukcija:

•	Liepājas Centra sākumskola – elektrības instalācija ar griestu  
atjaunošanu – 36 867 eiro;

•	Oskara Kalpaka 15. vidusskola – nesošo konstrukciju pastiprināšana – 11 015 eiro;
•	Liepājas 8. vidusskola – sanitāro mezglu atjaunošana – 113 500 eiro;

Uzturēšanas remonti:
•	Liepājas Valsts 1. ģimnāzija – Grīdas remonts un krāsošana – 8 870 eiro;
•	Liepājas 3. pamatskola – 3. stāva gaiteņa grīdas seguma atjaunošana – 10 570 eiro;
•	J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola – gaismekļu nomaiņa ar griestu izbūvi 

sporta zālē – 10 746 eiro;
•	Oskara Kalpaka Liepājas pilsētas 15. vidusskola – jumta remonts – 8 665 eiro;
•	Liepājas Raiņa 6. vidusskola – Ventilācijas sistēmu tīrīšana – 5 841 eiro.
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Izglītības pārvalde turpina veiksmīgi uzsākto un plaši apmeklēto pasākumu 
organizēšanu skolu jaunatnei. 2020. gadā ir noorganizēti tādi pasākumi kā “Karjeras 
nedēļa”, kuras pasākumi pārsvarā notika tiešsaistē, Radošuma nedēļa – “Ar un 
bez tehnoloģijām”, kurā iesaistījās izglītojamie no pirmsskolas līdz vidusskolai. Tika 
noorganizēta arī pilsētas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference 10.–12. 
klašu skolēniem. 

Lielu uzmanību Izglītības pārvalde pievērš skolēnu karjeras attīstības atbalstam. 
2020. gadā kā viens no lielākiem pasākumiem bija tālākizglītības iespēju izstāde “Kur 
mācīties tālāk?” 8.–12. klašu skolēniem. Izstādes laikā skolēni piedalījās diskusijā ar 
dažādiem profesiju pārstāvjiem.

Sadarbībā ar Liepājas SEZ tika uzsāktas nodarbības vidusskolēniem par 
ekonomikas attīstības jautājumiem un izaugsmi Liepājā.

Skolēnu uzņēmējspēju attīstībai sadarbībā ar Kurzemes biznesa inkubatoru tika 
noorganizētas nodarbības “Uzlecošā biznesa haizivs” SMU dalībniekiem. 2020. gada 
rudenī Skolēnu mācību uzņēmumi piedalījās tirgū CITS BAZĀRS rudenī, kas notika 
tiešsaistē. Skolēnu mācību uzņēmumi piedāvāja savus oriģinālos izstrādājumus. 
Vislielākā pieredze un noturīgākās tradīcijas SMU veidošanā Liepājā ir Liepājas 
Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolai, Liepājas Raiņa 6. vidusskolai un Oskara Kalpaka 
Liepājas 15. vidusskolai.

Liepājas pilsētas 1.–12. klašu skolēniem tiek piedāvāti programmas LATVIJAS 
SKOLAS SOMA pasākumi, kuri integrēti mācību un audzināšanas darba procesā.

Interešu izglītība 
Pašvaldības iestāde “Liepājas bērnu un jaunatnes centrs” (turpmāk arī – LBJC) –  

pašvaldības interešu izglītības iestāde, kas izkopj bērnu un jauniešu individuālās 
spējas un intereses, veicina aroda izvēli un nodrošina brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

Liepājas bērnu un jaunatnes centrā ir četras struktūrvienības: “Laumiņa”, “Spārni”, 
“Vaduguns” un “Jauniešu māja”.

 2020. gadā LBJC vizuālās un lietišķās mākslas, dejas, folkloras, mūzikas, teātra 
mākslas, tehniskās jaunrades, sporta un citus pulciņus apmeklēja 3 164 dalībnieki. 
LBJC īstenoja 108 interešu izglītības programmas ar vairākām grupām.

LBJC realizēja nozīmīgus pilsētas un Kurzemes novada projektus Liepājā (svētkus, 
konkursus, skates, izstādes, sacensības, nometnes, seminārus un kursus, jauniešu 
apmaiņas), dalībnieku skaits 5 762. 

Līdz 2020. gada 13. martam turpinās aktīva gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem klātienē, notiek Liepājas un Kurzemes tautas deju kolektīvu 
skate, skatuves runas konkurss“ Zvirbulis 2020”, koru kopmēģinājumi, vokālais 
mūzikas konkurss “Balsis 2020”, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursi, 
erudīcijas spēles, braucieni uz sacensībām un citas aktivitātes. Covid-19 mainīja 
izglītības procesu, 2020. gadā lielākie pasākumi, konkursi tiek atcelti, XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki pārcelti uz 2021. gadu. Pulciņu nodarbības notiek 
attālināti, klātienē pa grupām vai individuāli atbilstoši MK noteikumiem. 

Vasarā notiek radošās dienas struktūrvienībās “Spārni’’, “Vaduguns”, “Laumiņa”, 
dalībnieku skaits 260. Septembrī LBJC organizēja Svētkus visai ģimenei “Vēl viens 
jaunais gads” Jūrmalas parkā, kuru ietvaros notika LBJC radošās darbnīcas, koncerti, 
ielu teātru uzvedumi, tika sniegta informācija par  brīvā laika pavadīšanas iespējām 
Liepājā. Attālināti notiek solo deju konkurss, orientēšanas sacensības Liepājā. Tāpat 
tika nodrošināta iespēja piedalīties pilsētas bērniem un jauniešiem vairākos nozīmīgos 
projektos, pasākumos Liepājā un ārpus Liepājas, klātienē un attālināti.
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Atbalsts izglītībai
Lai nodrošinātu atbalstu, atzinību un sekmētu izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu, 

citu darbinieku un izglītojamo ieinteresētību izglītības procesu, norišu un mācību 
rezultātu pilnveidē Liepājā, pašvaldības līmenī tiek piemēroti dažādi motivācijas 
instrumenti.

Pašvaldība, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sniedz tiešu finansiālu atbalstu 
vispārizglītojošo iestāžu izglītojamajiem, piemēram, ēdināšanas un transporta 
atvieglojumus dažādām iedzīvotāju grupām (daudzbērnu ģimeņu bērniem, 
adoptētiem bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 
maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem), kā piemēram:
•	tiek nodrošināts finansiāls atbalsts talantīgajiem bērniem un jauniešiem par 

izciliem mācību sasniegumiem, veicinot viņu tālāku izaugsmi ;
•	zināmi atbalsta mehānismi paredzēti arī konkrētām interešu izglītības programmu 

dalībnieku grupām.
Liepājā 1. – 4. klašu skolēni tiek nodrošināti ar valsts apmaksātām brīvpusdienām. 
1. klases skolniekiem pašvaldība nodrošina bezmaksas sabiedrisko transportu. 

Liepājā, visi pirmklasnieki, uzsākot skolas gaitas, saņem vienreizējo pabalstu 30 eiro 
apmērā.

Ar pašvaldības līdzfinansējumu 2020. gada vasarā algotu darbu bija iespēja 
strādāt 300 bērniem, bet 22 bērnu un jauniešu nometņu rīkotāji, startējot projektu 
konkursā, saņēma pašvaldības līdzfinansējumu 34 074 eiro apmērā.

Patiecoties pašvaldības stipendiju konkursam, tuvāko gadu laikā Liepājā 
atgriezīsies augsti kvalificēti jaunie speciālisti, īpaši medicīnas jomā.

7.2. Kultūras nozare

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” (turpmāk – Kultūras 
pārvalde) ir atbildīga par kultūrpolitikas veidošanu un realizāciju Liepājā. Kultūras 
pārvaldes pārraudzībā ir šādas iestādes– Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, 
Liepājas muzejs, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs. 

Kultūras pārvaldei ir šādas funkcijas:
•	veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un izpēti;
•	veikt kultūrizglītojošo darbu;
•	rosināt sabiedrībā interesi par kultūru un apmierināt sabiedrības kultūras 

vajadzības;
•	veicināt jebkura sabiedrības locekļa iespēju sevi radoši izpaust un pilnveidot 

amatiermākslā un tautas mākslā;
•	nodrošināt valsts nozīmes, tradīciju svētku un pilsētai nozīmīgu pasākumu norisi 

Liepājā;
•	stiprināt nacionālo identitāti un pilsoniskās sabiedrības saliedētību, kas balstīta 

nacionālās vērtībās;
•	nodrošināt kultūras norišu daudzveidību, tradicionālās un laikmetīgās kultūras 

attīstību, veicināt jaunrades procesu un Liepājas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību 
kultūras dzīves norisēs;

•	veicināt kultūras nozares un infrastruktūras attīstību;
•	pārzināt un koordinēt valsts un pašvaldības kultūrpolitikas īstenošanu un veidot uz 

zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību Liepājā.
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Liepājas Kultūras pārvaldes darbs un kultūras dzīve 2020. gadā piedzīvoja 
pārmaiņas. Covid-19 pandēmijas būtiski ietekmēja kultūras nozares ikdienas darbu. 
Liela daļa pasākumu tika atcelti, daļa pasākumu notika. 

2020. gadā nenotika tradicionālie festivāli tradicionālā izpratnē, tika atcelti arī 
tradīciju svētku svinēšana. 2020. gada tika noorganizēti pirmie 10 iekšpagalmu 
koncerti “Pilsētas serenādes”, kuri priecēja iedzīvotājus dažādos pilsētas rajonos. 
Šie bija pirmie koncerti, kurus Kultūras pārvalde translēja interneta tiešraidē, lai 
sasniegtu plašāku auditoriju. Vasaras mēnešos, kad epidemioloģiskā situācija 
uzlabojās, Kultūras pārvalde iedzīvotājiem noorganizēja Čakstes laukuma koncertus 
un mazākos liepājniekus iepriecināja Bērnu rīti Jūrmalas parkā. Rudenī Kultūras 
pārvalde piedāvāja iedzīvotājiem jaunu festivālu “Izgaismotā Liepāja”. Pēc tik ilga 
klusuma perioda visi pasākumi bija plaši apmeklēti. Kad Covid-19 situācija valstī 
pasliktinājās, pasākumu organizētāji meklēja citus veidus kā sasniegt savu auditoriju. 
No klātienes pasākumiem pārgājām uz interneta tiešraidēm. Plaši apmeklēti bija jau 
pieminētie iekšpagalmu koncerti, Līgo svētki, Mātes dienas koncerts un Kultūras gada 
balvas pasniegšanas ceremonija. Citi pasākumi drošības apsvērumu dēļ 2020. gadā 
nenotika. 

Katrs savā izpildījumā notika izcilības un autordarbu veicinoši pasākumi – “Goda 
un Gada Liepājnieks”, Egona Līva piemiņas balva “Krasta ļaudis”, “Liepājas Kultūras 
gada balva”; V. Caunes balva Gada bibliotekārs, Liepājas teātra sezonas balva, 
Vizuālās mākslas Rudens kopizstādes balva.

Atbalsta pasākumi – 2020. gadā tika organizēti divi Kultūras projektu konkursi. 
Pirmais projektu konkurss atbalstīja Liepājai nozīmīgus kultūras pasākumus, otrais 
projektu konkurss bija vairāk vērsts uz nevalstiskā sektora kultūras nozarē atbalstu. 

Pirmajā Kultūras projektu konkursā tika iesniegti 65 projektu pieteikumi, atbalstīja 
20 projektus; otrajā Kultūras projektu konkursā saņemtas 58 projektu idejas un atbalstu 
guva 24 projekti. Kopumā 2020. gada konkursā tika saņemti 123 projektu pieteikumi 
un 44 projekti tika atbalstīti. Salīdzinājumam – 2019. gadā tika iesniegti 67 projektu 
pieteikumi, atbalstīti 20 projekti. 2018. gadā, tika iesniegti 62 projektu pieteikumi, 
tika atbalstīti 18 projekti. Projektu atbalstam piešķirtais finansējums 2020. gadā ir 
ievērojami pieaudzis līdz 106 700 eiro, salīdzinot ar 2019. gadu, kad tika piešķirts  
40 000 eiro liels finansējums. 

Nemainīgi saglabājās atbalsts Liepājas nevalstisko kultūras organizāciju darbībai –  
Amatnieku nams, Folkloras centrs “Namīns”, Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa, 
Mākslas kolēģi, Politiski represēto klubs, u.c.

Kultūras pārvalde 2020. gadā producēja 19 dažādus pasākumus, salīdzinoši 
2019. gadā 30 pasākumus. Samazinājuma iemesls, Covid-19 pandēmijas ietekme. 
Pārmaiņas notika, jo pasākumi no klātienes versijas pārcēlās uz interneta tiešraidēm. 
Pašvaldības organizēto, līdzfinansēto pasākumu apmeklētāju skaits klātienē bija 
tuvu 70 000, interneta tiešraides apmeklētāju skaits bija 508 459 apmeklētāji. Būtisks 
rādītājs, jo sabiedrībai ir nepieciešami kultūras notikumi. Salīdzinoši 2019. gadā 
pasākumu apmeklētāju skaits bija 190 250. 2020. gadā pasākumu skaits bija 1 478. 
2019. gadā pašvaldības kultūras iestādes Liepājas iedzīvotājiem piedāvāja 2 216 
pasākumus.

Turpināta dalība Eiropas Komisijas programmas “Radošā Eiropa” starptautiskajā 
projektā “FUTURE DIVERCITIES CREATIVITY IN AN URBAN CONTEXT”. 2020. gads 
projektam bija noslēdzošais. Pandēmijas ietekmē starptautiskās aktivitātes tika 
pārvērstas katras pilsētas vietējās aktivitātēs. Kā noslēguma aktivitāte Liepājā 
tika organizēta stāstu instalācija “Multihouse”. Šī instalācija tika realizēta gaismas 
objektu pastaigas “Izgaismotā Liepāja” ietvaros. Instalācijas galvenais aicinājums 
bija liepājniekus virzīt uz saliedētu sabiedrību, mazināt negatīvos stereotipos balstītu 
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attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām. Visu partneru kopējie projekta rezultāti 
ir iespaidīgi– sasniegta 190 511 liela auditorija; veiktas 1 429 aktivitātes; iesaistīti 1 476 
mākslinieki un kultūras cilvēki no 30 dažādām valstīm.

“Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un kultūras centrs” (turpmāk – 
Kultūras centrs)

Kultūras centra galvenais darbības mērķis ir piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus 
kultūras pakalpojumus, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju 
pārmantošanu, veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, kā arī veidot un uzturēt 
labvēlīgu kultūrvidi sabiedrības jaunradei un sociālajai līdzdalībai.

Lai nodrošinātu Kultūras centra funkciju realizāciju, neraugoties uz ilgstošo 
ierobežojumu periodiem (12. marts – 6. jūnijs; 15. oktobris – 31. decembris), notikusi 
sadarbība ar Valsts institūciju “Latvijas Nacionālais kultūras centrs” (turpmāk – LNKC), 
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”, SIA “Lielais Dzintars”, citām kultūras institūcijām, kā 
arī Liepājai pietuvināto novadu pašvaldībām un kultūras centriem (Aizputes, Grobiņas, 
Durbes, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes).

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes apstiprināto nolikumu “Par Liepājas 
pilsētas tautas mākslas centra amatiermākslas kolektīvu darbību un finansēšanas 
kārtību”, budžeta līdzekļus saņem 26 kolektīvi. 

Gada laikā vairākkārt tika mainīti epidemioloģiskās drošības noteikumi amatieru 
mākslas kolektīvu darbībā. 

Šis laiks rosināja kolektīvu vadītājus strādāt radoši – sūtīt balsu ierakstus 
dziedātājiem, dejotājiem – iesildīšanās vingrinājumus un deju kombinācijas, vai dejas 
pa gājieniem, vai citus uzdevumus, saņemot atgriezenisko saiti no dalībniekiem un 
dodot vērtējumu. Līdzīgi strādāja arī ar ansambļiem, folkloras kopām, amatieru 
teātriem. Tautas lietišķās mākslas kolektīvi pārskatīja savus materiālu krājumus, 
izvēdināja dzijas, pastaigājoties svaigā gaisā rada materiālus dabā, rodot idejas 
jauniem darbiem un ekspozīcijām. Diemžēl apmeklētājiem slēgtas bija Lietišķās 
mākslas centra Dārza ielā 4/8 studiju darbnīcas.

Kultūras centra darbinieki un kolektīvu dalībnieki liepājniekiem piedāvājuši 20 
festivālus, svētkus un koncertus, sešas izstādes, deviņas izrādes, astoņus konkursus 
un skates, astoņus seminārus, kursus un kopmēģinājumus Liepājā ar apmeklētāju 
skaitu 14 242, nodrošinājuši amatiermākslas kolektīvu līdzdalību 29 svētkos, festivālos, 
labdarības pasākumos, koncertos, izstādēs un izrādēs un 17 citās nozīmīgās aktivitātēs 
(piedalīšanās “Kurzemes radio” un “Rietumu radio” raidījumos un intervijās, divos 
labdarības pasākumos Latvijas pilsētās un novados, kā arī vienā notikumā ārvalstīs). 

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB) un tās piecas filiālbibliotēkas:
•	“Libris”;
•	“Valtera bibliotēka”;
•	“Varavīksne”; 
•	“Zaļās Birzs” bibliotēka;
•	 bērnu bibliotēka “Vecliepājas rūķis”

nodrošina Liepājas pilsētas un reģiona iedzīvotāju informacionālo apkalpošanu.
2020. gads Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai un tās filiālēm iesākās 

cerīgi un ar apņēmību īstenot izvirzītos uzdevumus.
Covid-19 pandēmija liedza īstenot daudzas ieceres un plānus, t. sk. tādus bibliotēkai 

nozīmīgus pasākumus, kā “Digitālā nedēļa”, “Bibliotēku nedēļa”, Ziemeļvalstu 
Literatūras nedēļa, LCZB 243. gadskārtas konference un Voldemāra Caunes balvas 
“Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” svinīga pasniegšana, Skaļās 
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lasīšanas sacensības klātienē, kā arī tikšanās ar rakstniekiem un citām interesantām 
personībām. 

Lai arī ārkārtas situācijas laikā, bibliotēkas uz laiku tika slēgtas vai ierobežota 
to pieejamība, bibliotekāri visu gadu iekārtoja jaunumu un tematiskās literatūras 
izstādes, kuru video pēc tam bija aplūkojams gan Fecebook kontos, gan bibliotēkas 
mājaslapā.

2020. gadā, Covid-19 pandēmijas laikā, lielu nozīmi guva iespēja lasīt e-grāmatas. 
To piedāvāja “3TD e-grāmatu bibliotēka” ar, apmēram, 450 izdevumiem, ko varēja 
lasīt tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā bezmaksas

Liepājas muzejs 
“Liepājas muzejs” ir pašvaldības iestāde, kuras darbību nodrošina Liepājas pilsētas 

dome, bet koordinē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”. 
2020. gadā apmeklētāju skaits, salīdzinot ar 2019. gadu, samazinājies gandrīz uz 

pusi.
2020. gadā:

•	Liepājas muzeju un tā filiāli apmeklējis 25 771 apmeklētājs;
•	muzeja darbinieki novadījuši 10 ekskursijas;
•	organizētas 158 muzejpedagoģijas nodarbības;
•	muzejs rīkojis 26 pasākumus;
•	sarīkotas 16 izstādes.

Turpinās darbs pie muzeja krājuma digitalizēšana. Turpinās 2018. gada vasarā 
iesāktais darbs pie monētu kolekcijas. Monētas fotografēja Nodarbinātības aģentūras 
pieaicinātie skolēni. Vēsturnieks Jānis Artūrs Tečis, apstrādā fotogrāfijas un ievieto 
informāciju NMKK (3 462 monētas). Tāpat arī sākts un turpinās darbs pie arheoloģijas 
priekšmetu fotografēšanas, Liepājas teātra vēsturisko materiālu ievietošanas NMKK.

2020. gadā no 28. oktobra līdz 23. novembrim esības pārbaude tika veikta ar mērķi 
priekšmetu pārvietošanai no filiāles “Liepāja okupāciju režīmos”, Klāva Ukstiņa ielā 
7/9, uz krājuma telpām Bāriņu ielā 15. Kopā pārbaudīti 723 priekšmeti.

Krājuma dokumentācija. Kopējais jauniegūto vienību skaits 2020. gadā ir 2 054. 
LMZK nodaļa papildināta par 526 priekšmetiem. Ekspozīcijā “Liepāja okupāciju 
režīmos” uzņemtas 344 krājuma vienības.

Pārskata periodā Liepājas muzejs ir saņēmis 1 950 dāvinājumus un muzeja krājums 
ir papildināts ar 155 jauniem priekšmetiem.

2020. gadā restaurēts 41 priekšmets.
Norit aktīvs darbs pie pētniecisko darbu izstrādes, 2020. gadā pabeigts darbs 

pie 14 dažādu tematiku darbiem. Sagatavotas 11 muzejpedagoģijas programmas, 
novadītas četras lekcijas, gatavotas publikācijas un noorganizēti apmeklētāju iecienīti 
tematiskie (muzejiskie) pasākumi.

Liepājas teātris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas teātris” (turpmāk – Liepājas teātris) 

ir pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kuras galvenais darbības virziens ir 
profesionāla dramatiskā teātra darbība – izrāžu iestudēšana un izrādīšana stacionāri 
un viesizrādēs. SIA “Liepājas teātris” piedāvā arī ekskursijas teātra ēkā, tērpu un telpu 
nomu.

2020. gada Liepājas teātra radošajā plānā bija paredzēti astoņi jauniestudējumi 
izrādēm un koncertuzvedumam ar nosaukumu “Tepat blakus”.
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Ņemot vērā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, Liepājas teātris rada iespēju atsākt 
tikšanos ar skatītāju brīvā dabā, 1. augustā organizējot brīvdabas koncertuzvedumu 
“Meklējam aktierus” Baznīcas un Skolas ielu krustojuma teritorijā. Papildus tika 
sagatavoti un noorganizēti vairāki Liepājas teātra dziedošo aktieru koncerti ciklā 
„Vasaras vakari Liepājas teātrī” augusta nedēļas nogalēs Teātra ielas 3 pagalmā. 
Kopumā izskanēja astoņi koncerti.

Atbilstoši valstī noteiktajiem ārkārtējās situācijas nosacījumiem, Liepājas teātris 
meklēja iespējas nodarbināt savus darbiniekus un radīt jaunus produktus, kas spēj 
aizstāt iepriekš plānotos. Rezultātā tika radīti skatuves mazās formas darbi, kuri 
saņēma arī būtisku VKKF finansiālu atbalstu:
•	Sarunu koncerts “Čaklais. Cits” – Karīnas Tatarinovas un Roberta Dintera 

autorprojekts;
•	“Tas arī viss” – Edgara Pujāta monoizrāde Mārtiņa Kalitas režijā pēc Pētera Turrīni 

teksta (atbalsts topošajiem režisoriem);
•	“Maģiskās domāšanas gads”– Andas Albužes monoizrāde Beatrises Zaķes režijā 

pēc Džoanas Didionas teksta (atbalsts topošajiem režisoriem).
Liepājas teātra podkāsts “PĪPĒTAVAS SARUNAS”, kur interneta vidē notika sarunas 

ar personībām AP un PAR Liepājas teātri.
Tika radīts digitāls produkts par teātra puteklīša ceļojumiem pie Liepājas teātra 

bērnu izrāžu varoņiem “Patakoļako”, projekts tika nominēts “Spēlmaņu nakts” balvai 
kategorijā “Gada notikums digitālajā vidē”.

Karīnas Tatarinovas vadībā tika atjaunotas radio teātra tradīcijas, ierakstot 12 
raidījumus, kuros Liepājas teātra aktieri interpretēja latviešu autoru darbus. 

Iestudējums “Mēness neredzamā puse” tika rādīta tiešsaistē interneta vidē.
Kā ierasts, 23. novembrī, Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā tika pasniegtas 

“Spēlmaņu nakts” balvas. Liepājas teātra darbs 2019./2020. sezonā tika novērtēts ar 
12 nominācijām 10 kategorijās, kas teātrim atnesa četras balvas:
•	Gada lielās formas izrāde – “ŠEKSPĪRS” (režisors Elmārs Seņkovs);
•	Gada aktrise – INESE KUČINSKA (par Ričarda III lomu izrādē “Šekspīrs”);
•	Gada scenogrāfs – REINIS SUHANOVS (“Šekspīrs”);
•	Gada kostīmu māksliniece – MADARA BOTMANE (“Purva bridējs ugunī”).

Tika sadalītas arī Skatītāju balsojuma balvas, no tām divas atceļoja uz Liepāju – 
skatītāji par gada aktrisi atzina INESI KUČINSKU, bet par gada izrādi – “ŠEKSPĪRS” 
(režisors Elmārs Seņkovs).

Jāatzīmē fakts, ka “Spēlmaņu nakts” pastāvēšanas vēsturē svinīgā ceremonija 
Liepājas teātrī notika otro reizi. To veidoja Liepājas teātra radošā komanda un pirmo 
reizi tā notika interneta tiešraidē. 

Ar “Gada liepājnieks 2020” titulu tika novērtēta aktrise Karīna Tatarinova. Par savu 
radošo darbu viņa saņēma arī Liepājas Gada balvu kultūrā 2020.

Liepājas teātris uzvarēja “Kilograms kultūras” ziemas balsojumā kategorijā “Mana 
Kultūrvieta” un kopā ar pieciem citiem kandidātiem piedalījās gada balsojumā. 

2020. gada laikā ir notikušas 122 izrādes (56,5% no iepriekšējā gada izrāžu skaita). 
No tām 105 izrādes ir notikušas uz Liepājas teātra vēsturiskās skatuves un Mazajā zālē 
koncertzāles “Lielais Dzintars” telpās. Savukārt 17 izrādes ir spēlētas dažādās Latvijas 
pilsētās atbilstoši sadarbības līgumiem ārpus valstī noteiktās ārkārtējās situācijas. 
Izrāžu skatītāju skaits bija 27 654 (pārdotās biļetes 25 781+ klientu biļetes 1 873) (39,7% 
no iepriekšējā gada skatītāju skaita). Skatītāju skaita samazinājums ir lielāks nekā 
izrāžu skaita samazinājums, ņemot vērā, ka gada otrajā pusē notikušajās izrādēs tika 
ierobežots pieļaujamais skatītāju skaits.

Ekskursiju Liepājas teātrī “Iepazīsti Liepājas teātra aizkulises!” 2020. gadā ir 
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apmeklējuši 356 apmeklētāji, kas ir tikai 22% no iepriekšējā gada rādītāja. Ekskursijas 
noteikto apmeklētāju skaita ierobežojumu dēļ gada otrajā pusē netika organizētas.

Pie 2020. gada notikumiem ir jāmin arī muzikālā ekspedīcija “Orbīta. Čaklais”, kas 
notika četros seansos 19. septembrī. Ekspedīcijas apmeklētāji Liepājas teātra jauno 
aktieru kursa studentu vadībā varēja viesoties dažādās Liepājas teātra telpās, kas 
ikdienā paliek apslēptas skatītāju acīm, baudot literārus un muzikālus notikumus. 
Projekta iniciatori – Karīna Tatarinova, Roberts Dinters un Māris Skarevičs.

Liepājas teātris ik gadu organizē skatītāju balsojumu, lai noskaidrotu iestudējumus, 
kā arī aktierus pirmā un otrā plāna lomās, kurus skatītāji uzskata par labākajiem un 
mīļākajiem. Šogad, ņemot vērā ierobežoto teātra darbību, balsojums notika gada 
nogalē. Par labākajiem aktieriem pirmā plāna lomās tika atzīti Inese Kučinska un Gints 
Grāvelis, otrajā plānā skatītāju augstāko novērtējumu saņēma Karīna Tatarinova un 
Edgars Ozoliņš, savukārt par labāko izrādi skatītāji atzina režisora Regnāra Vaivara 
iestudēto mūziklu “Purva bridējs ugunī”. 

2020. gada decembrī noslēdzās Liepājas teātra Lugu konkurss, kurā sākotnēji 
tika saņemti 52 lugu ideju pieteikumi, bet konkursa finālā žūrija no sešiem iepriekš 
atlasītiem darbiem izvēlējās trīs pirmo vietu ieguvējus. Pirmo vietu žūrija nolēma 
piešķirt Grētei Grīviņai par lugu “Leonīds”, otro – Vinetai Bodniecei par lugu “Saki 
ardievas Eliotam”, bet trešo Kintijai Stūrei par lugu “Sapraši un nesapraši”. Godalgoto 
lugu autoru lugas plānots iestudēt Liepājas teātra Mazajā zālē.

Liepājas Leļļu teātris 
SIA “Liepājas Leļļu teātris” ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
2020. gadā pirmizrādes piedzīvoja četri jauniestudējumi “Ucipuci meklē mājas” 

(režisors Ģirts Šolis), “Es un mana mamma” (režisore Karolīna Jurkštaite), “Ilgonis un 
(vis)Visums” (režisors Edgars Niklasons) un “Ziemassvētku vecīšu dumpis” (režisors 
Aleksandrs Jonovs). Divi no darbiem ir latviešu oriģinālliteratūra – “Ucipuci meklē 
mājas” ir liepājnieces Zanes Zustas radīts stāsts, kuru dramatizēja Ģirts Šolis, savukārt 
“Ilgonis un (vis)Visums” ir Sandijas Santas speciāli Liepājas Leļļu teātrim radīta luga, 
iedvesmojoties no pazīstamā latviešu astronoma Ilgoņa Vilka. “Es un mana mamma” 
ir jaunums latviešu teātrī – tā ir kustību, krāsu un skaņu izrāde pašiem mazākajiem 
skatītājiem – no sešu mēnešu vecuma. Lai arī martā valstī tika izsludināta ārkārtas 
situācija un izrāžu demonstrēšana klātienē uz laiku tika aizliegta un tad uz dažiem 
mēnešiem atļauta, ierobežojot skatītāju skaitu, tomēr trīs iepriekšminētās izrādes 
savas pirmizrādes piedzīvoja ar skatītāju klātbūtni. “Ziemassvētku vecīšu dumpis” 
pirmizrādi gan jau piedzīvoja tikai interneta vidē.

Izrādes teātra telpās noskatījās 7 357 apmeklētāju.
Teātrim ir jauns mikroautobuss, kas ļauj vairāk doties izbraukumos, kā arī 

nokomplektēts aktieru sastāvs, kas ļauj paralēli spēlēt izrādes gan teātra stacionārajās 
telpās, gan izbraukumos. Tomēr 2020. gads ārkārtas situācijas dēļ ieviesa korekcijas 
un bija vērojams ievērojams izrāžu skaita kritums, nospēlētas 118 izrādes, salīdzinoši 
2019. gadā 172 izrādes.

Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas 2020. gada 12. martā teātris pārorientēja 
savu darbību uz izrāžu filmēšanu un demonstrēšanu digitālajā vidē. Kopumā 2020. 
gadā ar Kultūras pārvaldes atbalstu tika nofilmētas piecas izrādes, no kurām trīs 
izrādes – “Sarkangalvīte”, “Kur zirgi” un “Kā Ruksītim gāja” – tika pārdotas “tet TV” 
platformai Shortcut, bet “Ziemassvētku vecīšu dumpis” tika demonstrēts platformā 
ZOOM, organizējot biļešu tirdzniecību interneta vietnē “bilešuparadize.lv”.

2020. gadā teātris saņēma “Liepājas Gada balva kultūrā 2020” – par radošu drosmi, 
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izaugsmi un sasniegumiem, izveidojot inovatīvus, laikmetīgus jauniestudējumus 
dažādām mērķauditorijām.

Koncertzāle Lielais Dzintars
SIA “Lielais Dzintars” ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. 
2020. gadā Liepājas koncertzāles “Lielais Dzintars” darbu ietekmēja globālā 

pandēmija Covid-19, kas daļēji apturēja koncertzāles darbību. 2020. gadā koncertzālē 
notika 143 pasākumi, kas ir par 108 pasākumiem mazāk nekā 2019. gadā (251 
pasākums). No visiem pasākumiem, kas notika koncertzālē, 57 ir SIA “Lielais Dzintars” 
producētie pasākumi, 47 ir koncertzāles ilgtermiņa nomnieku rīkotie pasākumi. 
Ārējo producentu rīkoto pasākumu skaits bija 17. 2020. gadā bija 22 konferences un 
korporatīvie pasākumi. 

2020. gads Liepājas koncertzālē iezīmējās ar vairākiem spilgtiem notikumiem –
Koncertzāles piecu gadu jubilejas koncerts, Elīnas Garančas solo koncerts, Liepājas 
Mākslas forums u.c. nozīmīgi mūzikas un mākslas pasākumi, ko klausītājiem piedāvāja 
SIA “Lielais Dzintars” un ilgtermiņa nomnieki. 

Spilgtākie notikumi, kas ieguva plašu rezonansi: 
•	Kamerzāles sērija PERSONĪGI;
•	Pasākumi BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM;
•	Mūsdienu mākslas festivāls LIEPĀJAS MĀKSLAS FORUMS;
•	Vasaras “Muzikālās ekskursijas” sadarbībā ar Liepājas Simfonisko orķestri;
•	Radošo industriju konference “Subject: Creativity”.

Koncerti: 
•	Skaistākās Francijas melodijas “Le Poeme Harmonique”;
•	Rīgas Gredzens. Muzikāla izrāde;
•	Pianisma jaunā zvaigzne Daumants Liepiņš;
•	Tiešraides Lieldienu koncerts. Bahs, Debisī un Bēthovens;
•	Kosmiska elektronika uz “Lielā Dzintara” jumta;
•	Artemis Quartet. Bēthovens un Vasks;
•	Elīna Garanča. Solokoncerts;
•	Koncertzāles 5 gadu jubilejas koncerts;
•	Valsts svētku koncerts tiešraidē ”Latvijai 102”;
•	Laikmetīgās vizuālās mākslas notikumi;
•	Mākslas izstāde “Brazilvuds” pirmā daļa”;
•	Pētera Sidara un Pāvila Raudoņa izstāde ”Plūsma”.

Vairāki mākslinieki, kuri uzstājās koncertzālē “Lielais Dzintars”, tika izvirzīti “Lielās 
Mūzikas balvas 2020” nominācijām. Pianiste Agnese Egliņa kļuva par laureāti 
nominācijā “Par izcilu sniegumu gada garumā”. Pētera Vaska Sestais stīgu kvartets, 
kas tika pirmatskaņots Liepājas koncertzālē, ieguva titulu “Gada jaundarbs”, savukārt 
Elīnas Garančas koncerts profesionālas žūrijas skatījumā kļuva par “Gada koncertu”, 
kas ir lielisks koncertzāles darba novērtējums. 

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, koncertzāle sāka attīstīt arī digitālo koncertu 
piedāvājumus, lai sasniegtu klausītājus laikā, kad klātienes apmeklējums bija 
ierobežots. Tiešraides Lieldienu koncerts “Bahs. Debisī un Bēthovens” ar pianistu 
Andreju Osokinu bija viens no pirmajiem digitālajiem profesionālās mūzikas 
koncertiem Latvijā, uz ko tika tirgotas digitālās biļetes. Ir zināms, ka koncertus no 
Liepājas skatījās no Apvienotā Karalistes, Vācijas, Zviedrijas, Francijas, Īrijas, ASV, 
Norvēģijas, Beļģijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Uzbekistānas, Slovākijas, Islandes, 
Brazīlijas, Austrālijas, Kanādas, Dānijas, Somijas, Luksemburgas un citām pasaules 
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vietām. Viena no skatītākajām video translācijām 2020. gadā bija koncerts “Kosmiskā 
elektronika un saulriets Liepājā” no koncertzāles jumta, kas sasniedza 36 330 unikālo 
skatījumu reizes sociālajos tīklos. Viens no skatītākajiem izvietotajiem video ierakstiem 
Youtube platformā ir Jāņa Lūsēna un Zigfrīda Muktupāvela dziesma “Nē manis nav”, 
kas Liepājas koncertzālē tika ierakstīta 2020. gada jūlijā un nu sasniegusi 27 777 
skatījumu. 2020. gadā SIA “Lielais dzintars” realizēja deviņus tiešraides koncertus, kas 
daļēji izvietoti arī koncertzāles video arhīvā. Digitālo saturu no Liepājas koncertzāles 
aktīvi piedāvāja arī Liepājas Simfoniskais orķestris. 2020. gada beigās koncertzāles 
iegādājās savu digitālo aparatūru tiešraižu nodrošināšanai tādā veidā kļūstot par 
pirmo digitāli aprīkoto koncertzāli Latvijā. 2020. gadā koncertzāli klātienē apmeklēja 
83 376 viesu, bet digitālajās tiešraidēs tika sasniegts vairāk nekā 60 000 unikālo 
skatījumu. 

Vēl viens svarīgs notikums koncertzāles attīstībā bija sadarbība ar Latvijas 
Mūzikas informācijas centru un izdevniecību SKANI. Koncertzāles ierakstu studijas 
pastāvīgais klients ir Liepājas Simfoniskais orķestris, bet tieši pagājušajā gadā SIA 
“Lielais Dzintars” bija līdzproducents trijiem ierakstiem: “Daumants Liepiņš piano. 
Rachmaninoff. Zemzaris”, “Inga Kalna un Diāna Ketlere. Das Rosenband”, “Schola 
Cantorum Riga. VOX CLARA.”. Ieraksti ir iemantojuši lielu vietējo un ārzemju mediju 
atsaucību. Ierakstu recenzijas un apskati tika publicēti vairākos angļu un vācu medijos 
kā “The Independent”, “The Guardian”, “The Telegraph”, BBC Magzine u.c.

Liepājas latviešu biedrības nams
SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” ir Liepājas pilsētas pašvaldības 

kapitālsabiedrība.
Tā kā 2020. gadā visā valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 pandēmijas 

ietekmē, tas radīja lielu krīzi kultūras nozarē un būtiski ietekmēja arī Liepājas Latviešu 
biedrības nama (turpmāk – Biedrības nams) kā kultūras centra darbību. Izpildot 
valdības un Liepājas pilsētas domes rīkojumus, 2020. gada pavasarī un ziemas periodā 
Biedrības nams publiskiem apmeklējumiem tika slēgts, kā rezultātā arī pasākumu 
un apmeklētāju skaits dramatiski ir samazinājies, pārskata periodā tie bija 44 204 
apmeklētāji, salīdzinot ar 2019. gadu, kad Biedrības namu apmeklēja 111 553 cilvēku.

2020. gadā Biedrības namā tika noorganizēti 88 pasākumi, 2019. gadā tie bija 265. 
Tika atcelti vairāki plānotie pasākumi, bet Biedrības namam izdevās noorganizēt 

divas koncertprogrammas pie galdiņiem, četras ziedu izstādes un piecus diskusiju 
ciklus par ziedu kultūru. Nodemonstrētas četras dokumentālās un spēlfilmas. 

Biedrības nams gatavojās Liepājas Latviešu biedrības nama 85 gadu pastāvēšanas 
gadadienas izstādes un multimediālā uzveduma organizēšanai, bet šis pasākums 
epidemioloģisko apsvērumu dēļ tika aizliegts.

Ziedu izstādes Biedrības nams rīko jau 16 gadus, šīs izstādes ir vienīgās Latvijā, 
kuras tiek rīkotas ārpus Rīgas. Izstādes ieguvušas milzīgu rezonansi, un tās apmeklēja 
aptuveni 1500 interesentu. Ziedu izstādes ir sevi apliecinājušas, kā labs un ietekmīgs 
instruments Biedrības nama popularizēšanā visām sociālajām grupām, jo izstādes ir 
bezmaksas, pieejamas jebkuram pilsētas iedzīvotājam. 

2020. gadā ar milzīgiem panākumiem norisinājās tikšanās ar kinofilmu veidotājiem 
un radošo grupu. Liels skatītāju pieplūdums bija pie Viestura Kairiša jaunākās filmas 
“Pilsēta pie upes” pirmizrādes, kuru laikā skatītājiem noorganizējām tikšanos ar radošo 
kino veidotāju komandu un aktieriem.
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Liepājas Olimpiskais centrs
SIA “Liepājas olimpiskais centrs” ir kapitālsabiedrība, kurā Liepājas pilsētas 

pašvaldībai pieder 82,8% kapitāldaļas.
2020. gadā Liepājas Olimpiskā centra Kultūras daļā tika realizēti 22 pasākumi – 

pārējie pasākumi tika atcelti vispār vai pārcelti, no kuriem daļa joprojām tiek pārcelta 
un daļa atcelta pavisam. 2019. gadā tika realizēti 194 pasākumi, kas nozīmē, ka  
2020. gadā realizēto pasākumu apjoms Liepājas Olimpiskajā centrā Covid-19 
pandēmijas rezultātā krities par gandrīz 90%.

Kultūras daļas apgrozījums 2020. gadā pret 2019. gadu krities par 69%.
Kopumā pasākumus apmeklējuši gandrīz 12 000 apmeklētāji (2019. gadā 102 000 

apmeklētāju), kas sastāda apmēram 90% kultūras pasākumu apmeklētāju skaita 
kritumu pret 2019. gadu, kas atbilst realizēto pasākumu skaita kritumam (90%).

 

7.3. Sporta nozare

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 
(turpmāk – Sporta pārvalde) pārraudzībā 2020. gadā ir četras Liepājas pilsētas domes 
dibinātas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes:
•	Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Kompleksā sporta skola;
•	Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Sporta spēļu skola”;
•	Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Futbola skola”;
•	Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Tenisa sporta skola”.

Sporta skolās tiek īstenoti 14 dažādi sporta veidi.
Kopējais audzēkņu skaits pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestādēs ir ap 3 000, privātajā profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādē Liepājas Florbola skola – ap 250 audzēkņi, katru pusgadu obligātās peldēt 
apmācības programmā otro klašu skolēniem tiek iesaistīti ap 300 vispārizglītojošo 
skolu audzēkņi, paralēli tam, Liepājas klubos ar dažādiem sporta veidiem, īstenojot 
bērnu un jauniešu sporta programmas, nodarbojas vairāk kā 1 500 jauno liepājnieku.

Sporta pārvalde ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde, kas izstrādā sporta 
nozares pamatprogrammas un sagatavo priekšlikumus un kritērijus par dotāciju 
piešķiršanu šo programmu realizācijai. 

Sporta pārvalde koordinē bērnu un jauniešu sacensību organizēšanu, pieaugušo 
pilsētas čempionātu rīkošanu dažādos sporta veidos, masu sporta pasākumu 
organizēšanu, sacensību kalendāra apkopošanu un izplatīšanu. Sporta pārvalde savu 
iespēju robežās nodrošina sporta bāžu darbību un attīstību.

 Lai nodrošinātu sporta pasākumu kvalitāti un dažādību Liepājas pilsētā, un 
līdzvērtīgas iespējas jebkurai biedrībai un organizācijai iesaistīties pasākumu 
organizēšanā, ar Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītāja rīkojumu tika 
apstiprināts un ieviests konkurss “Par sporta sacensību un pasākumu projektu 
līdzfinansēšanu”. 

Covid-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ 2020. gadā netika realizēti pieci 
no plānotajiem 64 unikālajiem sporta pasākumiem, noteikto ierobežojumu dēļ 
ierobežotā apjomā tika realizētas dažādas sporta aktivitātes un profesionālās un 
interešu izglītības programmas tikai daļēji tika realizētas klātienes nodarbībās. 
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Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Kompleksā sporta skola” 2020. gadā 
aktīvi iesaistījusies Mācību metodisko līdzekļu izstrādē, saņemot LSIIDP novērtējumu –  
1.vieta Latvijā, organizētas Latvijas līmeņa sacensības – starptautiskas sacensības 
šahā “Baltic Youth Open 2020” 2020. gada augustā, Latvijas meistarsacīkstes kadetiem 
Grieķu un brīvajā cīņā 2020. gada septembrī, Latvijas izlases sastāvos skolas audzēkņi 
piedalījušies Eiropas čempionātos sporta vingrošanā, mākslas vingrošanā un džudo.

2020. gadā skola ieviesusi skolvadības sistēmu e-klase, veiksmīgi realizēta attālinātā 
mācību procesa īstenošana krīzes apstākļos, sporta programmu realizācijai iegādāti 
divi starptautiskās cīņas federācijas (UWW) sacensību standartiem atbilstoši cīņas 
paklāju komplekti.

Pēc tehniskās apsekošanas, veikta virkne darbu skolas apsaimniekotajā sporta bāzē 
Kungu ielā 12 – divu bojāto jumta daļu nomaiņa un atjaunošana atbilstošā slīpumā, 
pasūtīts projekts un veikta individuālā siltuma mezgla rekonstrukcija pēc neatkarīgās 
shēmas saskaņā ar SIA “Liepājas enerģija” rekomendācijām un noteikumiem. Uzsākts 
projekts un noslēgti līgumi par tehniskās dokumentācijas izstrādi telpu vienkāršotai 
atjaunošanai sporta bāzes ēkā Kungu ielā 12 , telpu pielāgošanai atbilstoši cīņas sporta 
treniņu procesa nodrošināšanai, kuru ar pilsētas administrācijas akceptu organizē PI 
“Komunālā pārvalde”.

Sporta skola veikusi iepirkumu četru starta bloku iegādei skolas apsaimniekotajam 
baseinam sporta centrā “Ezerkrasts” ar platformām un muguras starta ierīcēm, kuras 
atbilst Starptautiskās peldēšanas federācijas (FINA) prasībām. Veikti darbi sporta 
centrā “Ezerkrasts” – rasta alternatīva siltā ūdens apgādei, pasūtot projektu un 
uzstādot individuālu siltuma mezglu, uzsākts projekts abu baseinu ūdens caurplūdes 
filtru kvarca smilšu nomaiņai, nomainītas smiltis mazā baseina filtros.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Tenisa sporta skola” 2020. gadā 
veiksmīgi plānojusi un organizējusi starptautiskās sacensības, neskatoties uz Covid-19 
ierobežojumiem. Veikta elektroenerģijas patēriņa efektivizācija tenisa kortu ēkā.

Sporta skolas ieviesusi pārvaldības sistēmu e-skola, ieviesta vienota izglītojamo 
datu bāze, ieviesta obligātās dokumentācijas uzskaites sistēma, treniņu kalendāra 
un apmeklējuma sistēma, fizioterapeita apmeklējumu uzskaites sistēma audzēkņiem, 
ieviesta kontroles normatīvu uzskaites un novērtēšanas sistēma, vienota kalendārā 
plāna izstrāde un ieviešana (gada un ikmēneša plānu fiksēšanai), izstrādāta un 
ieviesta tenisa kortu elektroniskās rezervācijas un uzskaites sistēma, lielā pieprasījuma 
dēļ izveidota elektroniska audzēkņu uzņemšanas rindas sistēma.

Tenisa kortos izbūvēts elektrības pievads, uzstādīts viedais elektrības skaitītājs, 
kortu ēkai veikta logu nomaiņa, izbūvēts jauns kanalizācijas pievads, veikta apkures 
sistēmas un apkures mezgla nomaiņa, izbūvēta video novērošanas sistēma, sakārtota 
apsardzes sistēma, ieplānoti divu tenisa kortu remonti, uzsākta tenisa kortu žogu 
nomaiņas projekta izstrāde.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Sporta spēļu skola”.
2020. gadā 38 izglītojamie ir izcīnījuši 1. vietas, 76 izglītojamie 2. vietas un 27 

izglītojamie 3. vietas Latvijas čempionātā savā sporta veidā. 50 skolas izglītojamie ir 
iekļauti Latvijas izlases dalībnieku vai kandidātu sastāvā. 2020. gadā tika organizētas 
septiņas treniņnometnes. Skola ir finansiāli nodrošinājusi 34 treneru dalību treneru 
kvalifikācijas celšanas kursos.

2020. gadā skola veikusi remonta darbus dienesta viesnīcā – paplašinātas tualetes 
4. stāvā, izbūvēta atsevišķa tualete darbiniekiem (dienesta viesnīcas dežurantiem), 
samainītas dušas visās 5. stāva istabās (10 gab.), iegādāta jauna sadzīves tehnika – 
četri ledusskapji, četras gāzes plītis.
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Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Futbola skola” 2020. gadā veikusi 
jaunatnes futbola klubu akreditāciju, iegūta Latvijas Futbola federācijas Futbola 
akadēmijas A licence (augstākais novērtējums), iegūta Latvijas Futbola federācijas 
Pirmā līmeņa kluba kandidāta licence sieviešu nodaļai, skolas audzēkņi izcīnījuši 
neskaitāmas godalgotās vietas dažādās vecuma grupās Latvijas līmeņa sacensībās. 
2020. gadā sporta skolā uzņemts 161 jauns audzēknis, t.sk. 29 meitenes. 

Saskaņā ar plānotajām darba prioritātēm 2020. gadā īstenotas sekojošas darbības –  
piesaistīti divi sporta treneri, kuriem ir profesionāla pieredze futbola jomā, piesaistīti 
divi sporta treneri, kuri iegūst augstāko izglītību futbola jomā, sporta skola veiksmīgi 
īstenojusi audzēkņu profesionālās ievirzes izglītības īstenošanu sporta meistarības 
izaugsmē. Septiņi audzēkņi spēlē Latvijas Futbola virslīgas klubos (M. Alpēns, D. 
Veisbuks, N. Sliede, R. Meļķis, K. Volkovs, M. Ķigurs, K. Tobers). 

Sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi un LFF apstiprināta Liepājas Futbola halles 
celtniecība stadionā “Olimpija”, sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi un Liepājas 
Izglītības pārvaldi īstenota bērnu un jauniešu vasaras sporta atpūtas nometne. 
Nodrošināts nepārtraukts mācību treniņu process pandēmijas laikā, attālināta treniņu 
nodarbību vadīšana un atgriezeniskās saites apstrāde, gatavoti video materiāli un 
nosūtīti LFF un LSDIIP.

7.4. Sociālā drošība

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests” 
(turpmāk – Sociālais dienests) nodrošina sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un 
profesionālu sociālo darbu.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu 
grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un 
iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un 
krīzes situācijās nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības 
un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt 
sociālo darbu ar personām un ģimenēm, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos 
pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu 
personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Sociālā dienesta pamatfunkcija ir nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību 
profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kurām deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas 
pilsētas administratīvajā teritorijā.

Sociālā dienesta klienti – Liepājas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušas 
personas, kuras nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības saviem spēkiem un kurām 
ir vēlme mainīt pašreizējo situāciju. Sociālais darbs tiek veikts arī ar ģimenēm ar 
bērniem, kuras nav deklarējušas dzīvesvietu, bet faktiski dzīvo Liepājas pilsētā.

Sociālā dienesta struktūra ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Sociālā 
dienesta pakļautībā atrodas šādas sociālās institūcijas:
•	Birojs “Aprūpe mājās”, Klaipēdas iela 19/21, Liepāja;
•	Bērnunams, Labraga iela 11, Liepāja;
•	Nakts patversme, Flotes iela 7, Liepāja;
•	Atkarību profilakses centrs, Flotes iela 7, Liepāja;
•	Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Teodora Breikša iela 

16/20, Liepāja;
•	Veco ļaužu dzīvojamā māja, Ganību iela 135/141, Liepāja;
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•	Sociālā dzīvojamā māja, Flotes iela 14, Liepāja;
•	Sociālā dzīvojamā māja, Viršu iela 9/11, Liepāja;
•	Sociālā dzīvojamā māja, Kuldīgas iela 34, Liepāja;
•	Sociālā dzīvojamā māja, Ģenerāļa Baloža iela 1, Liepāja;
•	Grupu dzīvokļi, Kuldīgas iela 34;
•	Pensionāru dienas centrs, Klaipēdas iela 96a, Liepāja;
•	Pensionāru dienas centrs, Ģenerāļa Baloža iela 1, Liepājā.

Katrai sociālajai institūcijai ir apstiprināts nolikums. Sociālais dienests un sešas 
sociālās institūcijas – Bērnunams, Nakts patversme, birojs “Aprūpe mājās”, Dienas 
centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Atkarību profilakses centrs, 
Grupu dzīvokļi, ir reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā. Sociālais dienests un struktūrvienības veic savas funkcijas un pilda savus 
uzdevumus Domes apstiprinātā budžeta ietvaros.

2020. gadā Sociālais dienests nodrošināja 26 dažāda veida pabalstu piešķiršanu 
un izmaksu:
•	pieci sociālās palīdzības pabalsti – dzīvokļa pabalsts, pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai, veselības aprūpes pabalsts, pārtikas pabalsts, 
pabalsts krīzes situācijā;

•	pieci citos normatīvajos aktos noteiktos materiālās palīdzības pabalsti (bērniem 
bāreņiem, audžuģimenē ievietotiem bērniem);

•	16 pašvaldības noteikto brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu izmaksa. 
Sociālais dienests nodrošināja 26 sociālos pakalpojumus dzīvesvietā vai institūcijās. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai izlietoti pašvaldības budžeta 
līdzekļi 2 622 847 eiro apmērā. Sociālais darbs veikts ar 1 465 ģimenēm.

Iestādes darbību tiešā veidā ietekmēja ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī 
Covid-19 izplatības dēļ. Tas attiecas gan uz darba organizācijas maiņu, lai turpinātu 
klientu apkalpošanu, atbilstoši noteiktajiem drošības pasākumiem, nodrošinātu 
darbiniekus ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un aprīkotu telpas, lai 
gadījumos, kad ar klientu nepieciešama tikšanās klātienē, tā būtu maksimāli droša, 
gan ietekmēja sociālās palīdzības un pakalpojumu pieejamību un budžeta izpildi.

2020. gada rudenī, pēc valsts vecuma pensiju indeksācijas, daļai valsts vecuma 
pensijas saņēmēju palielinājās ienākumi, pārsniedzot pašvaldībā noteikto ienākumu 
līmeni sociālās palīdzības saņemšanai. Ņemot vērā minēto un neskatoties uz to, ka 
ārkārtējās situācijas dēļ daudzu nozaru darbība tika apturēta, 2020. gadā turpināja 
samazināties personu skaits, kurām noteikts trūcīgas personas statuss (2019. gadā 
Liepājā trūcīgas personas statuss vismaz vienu dienu bija spēkā 1 341 personām, 
attiecīgi 2020. gadā – 1 164 personām) un maznodrošinātas personas statuss  
(2019. gadā Liepājā maznodrošinātas personas statuss vismaz vienu dienu bija 
spēkā – 5 437 personām, attiecīgi 2020. gadā – 4 853 personām). Samazinājās arī to 
personu skaits, kurām tika piešķirti sociālās palīdzības pabalsti, tajā skaitā, dzīvokļa 
pabalsts. Ja 2019. gadā vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts bija izmaksāts  
5 212 personām, tad 2020. gadā – 4 371 personai. Līdz ar to, budžeta līdzekļi, kas tika 
plānoti sociālajiem pabalstiem, netika pilnībā izlietoti.

Sociālais dienests nodrošināja krīzes pabalstu izmaksu tiem iedzīvotājiem, kuri 
ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību bija palikuši bez 
iztikas līdzekļiem un nesaņēma atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algas subsīdijai, vai 
bezdarbnieka pabalstu, vai kādu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sakarā 
ar Covid-19 izmaksātajiem pabalstiem. Kopumā krīzes pabalsts sakarā ar Covid-19 
izplatību 2020. gadā piešķirts 90 personām, 39 bērniem par kopējo summu 9 081 eiro, 
saņemta valsts mērķdotācija 5 236 eiro.

2020. gadā pieauga atsevišķu sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits. Pieaugums 
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vērojams ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmēju skaitā (2019. gadā asistenta 
pakalpojumu saņēma 326 personas, bet 2020. gadā – 343 personas). Kopā ģimenes 
asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 2020. gadā izlietoti 131 732 eiro. Pieaugot 
audžuģimeņu skaitam un tajās ievietoto Liepājas bērnu skaitam, pieauga arī izdevumi 
audžuģimeņu un tajā ievietoto bērnu atbalsta pasākumiem. Kopā 2020. gadā izlietoti 
līdzekļi 230 798 eiro. Nedaudz samazinājās aprūpes mājās pakalpojumu saņēmēju 
skaits no 518 personām 2019. gadā uz 458 personām 2020. gadā, kas galvenokārt 
saistīts ar valsts vecuma pensijas indeksāciju un ienākumu pieaugumu, kas pārsniedz 
saistošajos noteikumos noteikto ienākumu līmeni pakalpojuma saņemšanai par 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.942 
“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” 2020. gadā 
asistenta pakalpojuma nodrošināšanai Sociālais dienests pieprasīja un no valsts 
budžeta saņēma 872 252 eiro. Bez tam valsts finansējums saņemts arī vardarbībā 
cietušo personu rehabilitācijai gan bērniem, gan pieaugušajiem – 65 393 eiro, kā arī 
valsts mērķdotācija pabalsta audžuģimenē ievietoto bērnu uzturam 35 778 eiro.

2020. gadā Sociālais dienests turpināja uzlabot Sociālā dienesta sociālo institūciju 
infrastruktūru, atbilstoši klientu vajadzībām un normatīvo aktu prasībām. Plānoto 
līdzekļu savlaicīgu apgūšanu ietekmēja gan ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības 
dēļ, gan atklātie trūkumi ēku dokumentācijā. Būtiskākie izdevumi bija saistīti ar telpu 
remontu Nakts patversmē Flotes ielā 7, Veco ļaužu dzīvojamā mājā Ganību ielā 
135/141, u.c. Kopā remontdarbiem izlietoti līdzekļi 91 358 eiro apmērā.

2020. gadā Sociālais dienests, atbilstoši domes deleģējumam, turpināja ESF 
projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura 
traucējumiem individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekts” realizāciju. Projekta 
ietvaros 10 Liepājas pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem 12 mēnešu 
garumā saņem sociālos pakalpojumus atbilstoši vajadzībām (ikmēneša budžets katrai 
personai ap 1 000 eiro). Labklājības ministrija apkopos projektu rezultātus un lems 
par modeļa lietderību un izmantošanās iespējām. Projekta termiņš tika pagarināts 
par trīs mēnešiem – līdz 2021. gada 28. februārim ņemot vērā Covid-19 pandēmijas 
ietekmi.

2020. gadā Sociālais dienests ESF projekta “Kurzeme visiem” ietvaros turpināja 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem. 

2020. gadā ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 
organizēta supervīzija 19 Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem.

2020. gadā uzsākta ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” realizācija sadarbībā ar Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldi. Uzsākta viena objekta būvniecība, 
diviem objektiem veikts iepirkums un vienam objektam saskaņots tehniskais projekts.

2020. gada februārī noslēdzas biedrības “Centrs Marta” projekts “Droša pilsēta”, 
kur Sociālais dienests bija viens no sadarbības partneriem. 

2020. gadā uzsākts Sociālā dienesta izmēģinājumprojekts “Mentora pakalpojums 
sociālā riska jauniešiem”. Projektā kopumā 12 mēnešu laikā paredzēts iesaistīt līdz 
100 jauniešiem ar uzvedības traucējumiem un mācīšanās grūtībām. Pēc projekta 
noslēguma, novērtējot sasniegtos rezultātus, tiks sagatavoti priekšlikumi pakalpojuma 
ieviešanai pašvaldībā. 

2020. gadā veikts darbs pie Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. 
gadam sadaļas “SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA” izstrādes un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācijas, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
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Liepājas pilsētas attīstības plānošanu, apzinātu pilsētas vajadzības, attīstības un 
sadarbības projektus, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. 
gadam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda 
investīcijām pēc 2021. gada.

7.5. Bāriņtiesa

Liepājas pilsētas Bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa) ir Liepājas pilsētas domes 
izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Liepājas pilsētas administratīvajā 
teritorijā veic Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, Ministru kabineta  2006. gada  
19. decembra noteikumos Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” un citos 
normatīvajos aktos paredzētās funkcijas.

Bāriņtiesa:
•	aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses 

un tiesības;
•	izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, 

aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
•	piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa 

atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
•	izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos. 

Bāriņtiesa lemj par:
•	atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju 

nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
•	pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
•	valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksu pārtraukšanu 

personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina 
bērnu;

•	atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
•	bērnam piederošās mantas pārdošanu; 
•	īpašuma iegūšanu bērnam;
•	bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu/atjaunošanu vecākam;
•	par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai;
•	audžuģimenes statusa piešķiršanu/atņemšanu;
•	bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā;
•	aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam;
•	par bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijā;
•	personas atzīšanu par adoptētāju;
•	bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai 

un adopcijas atbilstību bērna interesēm;
•	par aizgādņa iecelšanu personai, kurai ierobežota rīcībspēja. 

Bāriņtiesā izskatāmo lietu apjoms un tendences lielā mērā atkarīgas gan no 
sociālekonomiskās situācijas valstī, gan arī no cilvēku spējas un ieinteresētības risināt 
ģimenes sociālās problēmas. Bieži novērojamas situācijas, kad vecāki nav motivēti 
iesaistīties problēmu risināšanā un minētā iemesla dēļ ģimenē esošo bērnu intereses 
netiek ievērotas. Likumdevējs paredzējis, ka bāriņtiesai, ierosinot lietu par bērna 
aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, jāveic riska novērtēšana, jāinformē vecāki 
par sekām un jāuzdod viņiem sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst 
bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Ar minētās likuma normas palīdzību vecākus 
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problēmu risināšanai motivē ne tikai sociālais dienests, bet arī bāriņtiesa, tādejādi 
veicinot, lai pēc iespējas mazāk bērni būtu jāšķir no ģimenes. 2020. gadā bāriņtiesa 
pārtraukusi 37 bērnu aizgādības tiesības 37 vecākiem (2019. gadā aizgādības tiesības 
ierobežotas 49 vecākiem, bet 2018. gadā – 40 vecākiem). Analizējot iemeslus, kuru dēļ 
Bāriņtiesa visbiežāk lēmusi par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, secināms, 
ka pārsvarā lēmumi pamatoti ar vecāka atkarības problēmām, zināšanu un prasmju 
trūkumu bērnu vajadzību un interešu nodrošināšanā, kā rezultātā vecāks nenodrošināja 
pilnvērtīgu bērna aprūpi. Šķirot bērnu no ģimenes, nepieciešams nodrošināt viņu ar 
atbilstošu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu. 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam 
viens no svarīgākajiem rīcības virzieniem ir deinstitucionalizācija. Lai nodrošinātu 
deinstitucionalizācijas principa – ģimeniskas vides nodrošināšana bērnam – 
īstenošanu praksē, bāriņtiesa periodiski pārliecinās, vai institūcijā ievietotam bērnam 
joprojām nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē.

2020. gada 31. decembrī ārpusģimenes aprūpē atradās 225 bērni, no tiem 146 
aizbildnībā, 52 audžuģimenē un 27 institucionālā aprūpē.

2020. gadā Bāriņtiesa pieņēmusi 377 lēmumus savas kompetences jautājumos. 
Lietvedībā uz gada beigām aktīvas 695 lietas. Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu gan 
pieņemto lēmumu skaits, gan bāriņtiesā esošo aktīvo lietu skaits samazinājies, kas 
skaidrojams ar Covid-19 pandēmijas ietekmi, kā rezultātā iedzīvotāji retāk vērsušies 
Bāriņtiesā, kā arī nav bijis lietderīgi lemt par atļauju šķērsot valsts robežu bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem, kuri ievietoti bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē. 
Iepriekšējos gados bērniem no aprūpes iestādēm un audžuģimenēm bija iespēja 
vismaz divas reizes gadā vasaras periodā un Ziemassvētku laikā četras līdz piecas 
nedēļas uzturēties viesģimenēs ārvalstīs. Sakarā ar Covid-19 izplatību pasaulē un 
valstu robežu slēgšanu bērnu viesošanās viesģimenēs ārvalstīs nenotika, kā arī bērniem 
samazinājās iespējas šķērsot valsts robežu, lai dotos ceļojumos ārpus Latvijas.

Bāriņtiesas darbiniekiem, aizstāvot bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju 
intereses, jāpiedalās tiesas sēdēs, tā, piemēram 2020. gadā bāriņtiesas darbinieki 
piedalījušies 172 tiesas sēdēs. Visvairāk pārstāvība tiesā bijusi civillietās par aizgādības 
tiesību atņemšanu vecākiem, par saskarsmes tiesības kārtības noteikšanu vecākam, 
kā arī par rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu personai. Tāpat bāriņtiesas darbinieki 
nodrošina bērnu pārstāvību kriminālprocesu ietvaros, kā arī pilngadīgu personu 
pārstāvību lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu. Lai 
kompetenti sniegtu atbalstu šāda veida lietās, darbiniekiem nepieciešams papildus 
iegūt zināšanas krimināltiesībās, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām, periodiski 
nepieciešams apgūt obligāto apmācību kursu bērnu tiesību aizsardzībā un bāriņtiesu 
darbinieku pilnveides seminārus. 

No 2020. gada 11. decembra bāriņtiesa nodrošinājusi bāriņtiesas darbinieku 
dežūras arī ārpus darba laika, lai nepieciešamības gadījumā varētu iesaistīties bērna 
nogādāšanā drošos apstākļos, ja bērna vecāki Covid-19 infekcijas dēļ nogādāti 
stacionārā.

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturtajā daļā noteiktajam, bāriņtiesa ne 
retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu 
darbību. Pārskata ziņojums tiek publicēts pašvaldības mājaslapā.
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7.6. Dzimtsarakstu nodaļa

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju Liepājas pilsētas pašvaldībā veic pašvaldības iestāde 
“Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa”.

2020. gadā Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā:
•	dzimšanas reģistrā reģistrēti 689 dzimušie;
•	miršanas reģistrā reģistrēti 1069 mirušie;
•	reģistrētas 405 laulības;
•	reģistrēti 208 šķirto laulību gadījumi.

2020. gadā, lai uzlabotu vides pieejamību tika izstrādāts projekts “Vides pieejamības 
sanitāro mezglu izbūve Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkai Lielā ielā 1A” un, 
lai sakārtotu ēku ir apstiprināti divi projekti: “Jumta seguma atjaunošana Liepājas 
pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkai Lielā ielā 1A” un “Fasādes atjaunošana Liepājas 
pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas pagalma pusē”. 2020. gadā no pašvaldības 
budžeta finansētajiem būvprojektiem tika veiktas iepirkuma procedūras un paredzēts, 
ka būvdarbi sāksies 2021. gadā.

7.7. Veselības aprūpe

Liepājā stacionāro un ambulatoro veselības aprūpi nodrošina 12 veselības aprūpes 
iestādes. Trīs no veselības aprūpes iestādēm ir pašvaldības kapitālsabiedrības:
•	SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”;
•	PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”;
•	SIA “Jaunliepājas primāras veselības aprūpes centrs”.

SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
Liepājas reģionālajā slimnīcā 2020. gadā stacionārā kopā ārstēts 14 061 pacients. 

Sekundāro ambulatoro talonu skaits ir 119 456. Sniegto veselības aprūpes pakalpojumu 
skaits ir samazinājies saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un ieviestajiem 
ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas dēļ.

Pārskata periodā izveidoti jauni pakalpojumi:
•	1. janvārī tika slēgta VSIA “Piejūras slimnīca” onkoloģijas klīnika un visa onkoloģisko 

slimnieku ārstēšana notiek Liepājas reģionālajā slimnīcā. Veikto izmeklējumu 
izvērtēšanu un aprakstīšanu nodrošina VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes 
slimnīca” Krūts centra speciālisti. Ir paplašināta piena dziedzera vēža ķirurģiskā 
ārstēšana, piesaistot šīs jomas vadošo VSIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīca” speciālistu;

•	atvērts jauns bērnu stomatoloģijas kabinets filiālē “Zobārstniecības poliklīnika”, 
kur bērniem līdz 18 gadu vecumam tiek sniegti valsts apmaksāti zobārstniecības 
pakalpojumi;

•	pirmo reizi slimnīcā veiktas sirds stimulatoru implantēšanas operācijas.

Īstenotie organizatoriskie procesi:
•	reorganizēta slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļa un izveidota Valsts asinsdonoru 

centra Kurzemes filiāle, kura atrodas slimnīcas telpās;
•	veikta pārvaldības procesu pilnveidošana, ārstniecisko pakalpojumu attīstība, 

īpašu uzmanību veltot pakalpojumu kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai. 
Veikta iepirkumu, līgumu kontroles un inventāra uzskaites sistēmas pilnveidošana 



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 86

7. Pašvaldības iestāžu,  
    kapitālsabiedrību darbība

Operāciju blokā, izveidota Operāciju plānošanas sistēma;
•	saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību slimnīcā tika izveidota operatīvā riska 

vadības grupa un īstenoti dažādi rīcības soļi un darbības, t.i., aktualizēti un pilnveidoti 
struktūrvienību darbības algoritmi infekciozu pacientu uzņemšanā, diagnosticēšanā, 
ārstēšanā un pārvešanā, t.sk. sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestu, laboratorijām, klīniskajām universitātes slimnīcām, ģimenes ārstiem u.c., 
uzturēta personāla teorētiskā un praktiskā apmācība, testējot praksē izstrādāto 
algoritmu darbību, veikta loģistikas pārplānošana.

Cilvēkresursu attīstība:
•	slimnīcā darbu uzsāka jauns asinsvadu ķirurgs, mikroķirurgs, reimatologs, urologs 

un bērnu zobārsts;
•	nodrošinātas prakses iespējas 3. un 5. kursa studentiem, kā arī nodrošinātas Rīgas 

Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes 6. kursa studentu Klīnikā bāzētas 
studijas;

•	gada sākumā rezidentūrā mācās 16 ārsti – rezidenti, bet oktobrī rezidentūru uzsāka 
vēl 13 jauni ārsti – rezidenti – divi anesteziologi/reanimatologi, ģimenes ārsts, divi 
ķirurgi un bērnu ķirurgs, divi internisti un divi kardiologi, traumatologs-ortopēds, 
ginekologs-dzemdību speciālists un ķīmijterapeits-onkologs;

•	no 2020. gada 1. janvāra atalgojums visam personālam palielināts vidēji par 18,3%.

2020. gadā turpinās projekta “Infrastruktūras attīstība SIA “Liepājas reģionālā 
slimnīca”, uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti Kurzemē”. Projekta ietvaros paveikts:

1. Telpu pārbūve:
•	Fizikālās terapijas un rehabilitācijas ambulatorā daļā; 
•	Asins sagatavošanas nodaļā; 
•	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nomas telpās; 
•	Hemodialīzes nodaļā; 
•	Konsultatīvās nodaļas ambulatorajos kabinetos; 
•	personāla ģērbtuvēs pagrabstāvā.

2. Uzsākti būvniecības darbi galvenā 15 stāvu A korpusa austrumu spārna 
stacionāra nodaļās no 3.–12. stāvam.

3. Nepārtraucot un nesamazinot sniegto pakalpojumu apjomu, pārceltas Aprūpes 
un Narkoloģijas nodaļas uz VSIA “Piejūras slimnīca” telpām Jūrmalas ielā 2, tādējādi 
atbrīvotas telpas rekonstrukcijas nākošajam posmam.

Īstenoti arī citi investīciju projekti, piemēram, galvenā slimnīcas ieejas mezgla 
pārbūve, veicot fasādes atjaunošanas darbus un virpuļdurvju montāžu, turpinās 
teritorijas labiekārtošanas projekts, t.sk. automašīnu stāvlaukuma paplašināšana. 
Veikti kapitālieguldījumi medicīnas tehnoloģiju, saimniecības inventāra, IT aprīkojuma 
iegādē un projekta ietvaros rekonstruēto struktūrvienību aprīkojumā.

SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs”
2020. gadā SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” vidējais 

darbinieku skaits bija 39 darbinieki, no tiem 13 ārsti-speciālisti. No 2020. gada 1. aprīļa 
noslēgti darba līgumi ar diviem ārstiem, trīs medmāsām, diviem psihologiem un vienu 
podologu. Izveidots valsts apmaksāts Metadona aizvietojošās terapijas kabinets, 
paplašināta Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta darbība.

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai sabiedrībā praktizē 39 telpu 
nomnieki, t.sk. piecas ģimenes ārstu prakses un 34 ārstniecības prakses. Ar  
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2020. gada 1. novembri darbu pārtrauc viena ģimenes ārsta privātprakse. 
Jaunliepājas primārās veselības aprūpes mēnesī vidēji apmeklē 3 038 pacienti.
2020. gadā veikta jumta seguma nomaiņa, Metadona aizstājošās terapijas 

kabineta remontdarbi. Lai nodrošinātu Metadona aizvietojošās terapijas kabineta 
darbību iegādāta datortehnika, nodrošināta atsevišķa apsardzes un ugunsdrošības 
signalizācijas sistēma, veikti datu aizsardzības prasību ievērošanas pasākumi. 

Kvalitatīvu primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojuma 
nodrošināšanai iegādāts medicīniskais inventārs. Covid-19 infekcijas izplatību 
ierobežošanai veikti nepieciešami epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Sabiedrība pārskata periodā izstrādājusi un apstiprinājusi vidējā termiņa darbības 
stratēģiju 2021.–2023. gadam. Izstrādāts un ieviests Nolikums “Par iekšējās trauksmes 
celšanas sistēmu SIA “Jaunliepājas primārās veselibas aprūpes centrs”, nodrošināta 
pieejama informācija mājaslapā: www.jpvac.lv un sabiedrības telpās. Aktualizēta 
korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde par 2019. gadu, 
veikta Datu aizsardzības dokumentācijas aktualizēšana. Atbilstoši MK 2020. gada  
14. jūlija noteikumiem Nr.445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 
pielāgota sabiedrības www.jpvac.lv mājaslapa. Epidemioloģisko drošības aizsardzības 
pasākumu nodrošināšanai, papildināts un aktualizēts iestādes “Higiēniskā un 
pretepidēmiskā režīma plāns” un veikta Kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizēšana.

PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”
2020. gadā PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” vidēji strādāja 40 

darbinieki. Veselības aprūpes pakalpojumus katru mēnesi saņem vidēji 3 004 pacienti.
  Salīdzinot ar 2019. gadu pārskata gadā vērojams pacientu kritums par 

11,07%, kas saistīts ar valsts noteiktajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas 
pasākumiem, t.sk. ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pārtraukšanu  
2020. gada martā un aprīlī. 

Sabiedrībai noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 2020. gadā noslēgts līgums par internista –  
neirologa un oftalmologa pakalpojumiem.

2020. gadā 47 medicīnas privātstruktūras saglabāja telpu nomas attiecības ar 
sabiedrību. Iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai esam piesaistījuši 
Latvijas Amerikas acu centra speciālistus-oftalmologus, kuri konsultē Liepājas 
pilsētas un novada iedzīvotājus. Tiek piesaistīti speciālisti urologs, trīs dermatologi, 
neiroķirurgs, endokrinologs, kardiologs, ginekologs, pieci psihologi-psihoterapeiti, divi 
tehniskie ortopēdi, divi traumatologi, pieci masieri, divi USG speciālisti, divi ķirurgi, 
bērnu ārsts, algologs-neirologs, laringologs, trīs EHO kardiogrāfijas speciālisti. 

Pārskata periodā turpināts darbs pie 1895. gadā celtās galvenās ēkas, palīgēku 
kapitālajiem un kārtējiem remontiem, kā arī veikti darba vides uzlabošanas pasākumi.

2020. gadā uzsākta lifta būvniecība, kas ir būtisks priekšnoteikums vides pieejamības 
uzlabošanai un kapitālsabiedrības turpmākai attīstībai. Pabeigti 75% plānoto darbu.

7.8. Sabiedriskais transports

Liepājas pilsētā sabiedriskā transporta organizēšanu pilda Liepājas pilsētas 
pašvadības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu Liepājas pilsētas maršrutu tīklā nodrošina 
divi pārvadātāji – AS “Liepājas autobusu parks” un SIA “Liepājas tramvajs” atbilstoši 
noslēgtajiem līgumiem. Pārvadāto pasažieru skaits tiek aprēķināts pēc realizēto biļešu 
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apjoma. Atsevišķu reisu noslogotības analīzei tiek izmantoti dati no automātiskajām 
pasažieru plūsmas uzskaites ierīcēm, kuras uzstādītas četros autobusos. Apkopojot 
datus par realizēto biļešu daudzumiem, ir secināms, ka 82% no visiem pārvadātajiem 
pasažieriem izmanto autobusu pakalpojumus.

2020. gadā, līdzīgi kā 2019. gadā, pasažieru paradumi biļešu iegādē nav mainījušies –  
joprojām lielākā pasažieru daļa, kuri nesaņem pilsētas vai valsts noteiktos 
atvieglojumus, izvēlas iegādāties viena brauciena biļeti, kas derīga braucienam abos 
pārvadājuma veidos. Vispieprasītākais biļešu veids ir 10 braucienu biļešu komplekts. 
2020. gadā pasažieri iegādājušies 135 416 komplektus, tas gan ir par 22% jeb 38 500 
komplektiem mazāk kā 2019. gadā.

Attiecībā uz maksas abonementa biļetēm tendence gadu no gada ir nemainīga –  
populārākā arī 2020. gadā bija autobusa abonementa biļete katrai dienai, ko izvēlējās 
katrs trešais Liepājas sabiedriskā transporta pasažieris, kurš iegādājās abonementa 
biļeti par pilnu cenu. Autobusa abonementa biļete darba dienām bija otra pieprasītākā 
starp maksas abonementa biļetēm.

Aģentūra noteikto funkciju ietvaros veic arī vieglo taksometru pakalpojuma 
administrēšanu un uzraudzību Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.  
2020. gadā ir sistematizēta taksometru licences kartiņu izsniegšanas procedūra, 
lai nodrošinātu pāreju uz elektronisko pieteikumu iesniegšanu, ko plānots realizēt  
2021. gadā. 2020. gadā pandēmijas ietekmē izsniegto licences kartiņu rādītājs sarucis 
par 23% jeb 101 vienību attiecībā pret iepriekšējo gadu, turpretim Liepājas pilsētas 
domes Licencēšanas komisijā tika izsniegtas piecas jaunas licences pasažieru 
pārvadājumiem ar taksometru.

2019. gada 31. decembrī netika pagarināts 2011. gadā noslēgtais līgums starp 
Liepājas pilsētas pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģionu “Par sabiedriskā 
transporta maršruta tīkla robežām”, kas nozīmēja, ka ar 2020. gada 1. janvāri maršrutu 
Nr. 2 (M. Ķempes iela – Lidosta), Nr. 904 (Siena iela – AS Grobiņa) un Nr. 912 (Siena 
iela – Grobiņa) organizēšana vairs nebija Liepājas pašvaldības pārziņā. Tā rezultātā 
2020. gadā bija ievērojams sabiedriskā transporta maršruta tīklā nobraukto kilometru 
samazinājums, kā arī samazinājās kopējo pārvadāto pasažieru skaits. Kritās ienākumu 
apjoms par braukšanas biļetēm, bet tajā pat laikā tika ieekonomēti proporcionāli 
vairāk līdzekļu izdevumu sadaļā saistībā ar šo maršrutu neveikšanu.

2020. gadā ir paveikts nozīmīgs darbs pie pārskatāmas un vienkārši saprotamas 
braukšanas biļešu sistēmas izveides. Braukšanas biļešu veidu un cenu izmaiņas stājās 
spēkā 2020. gada 1. novembrī ar mērķi – atvieglot iedzīvotājiem pārvietošanos ar 
Liepājas pilsētas sabiedrisko transportu un izveidot skaidrāku biļešu sistēmu. Tagad 
jebkuru biļeti pasažieris var izmantot jebkurā sabiedriskā transportlīdzeklī Liepājā – 
vai tas būtu tramvajs, vai autobuss.

2020. gadā tika izstrādāta un testēta jaunā Aģentūras mājaslapa, kas pasažieriem 
un visiem interesentiem būs pieejama 2021. gadā. Lietotāju ērtībām jaunā mājaslapa 
tika piemērota mobilajām ierīcēm, tā ir pieejama cilvēkiem ar redzes traucējumiem, 
kā arī informācija tajā ir iegūstama angļu valodā. Mājaslapā ir vienkopus apkopota 
būtiskākā informācija, kas jāzina ikvienam Liepājas sabiedriskā transporta lietotājam.

2020. gadā SIA “Liepājas tramvajs” turpināja sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu pasūtījuma līgumā Nr. TR/2015-01, kas noslēgts 2015. gada 1. jūnijā ar 
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūru “Liepājas sabiedriskais transports”, noteiktajā 
apjomā un kvalitātē. Pārskata gadā nobraukti 708 380 km maršruta tīklā (vagona 
kilometri).

Sabiedrības rīcībā ir 16 tramvaju vagoni, un tā apsaimnieko sliežu ceļu 14,8 km 
garumā.

2020. gadā turpinājās sarakste un pārrunas ar Končar–Elektric Vehicles Inc (KEV) 



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 89

7. Pašvaldības iestāžu,  
    kapitālsabiedrību darbība

pārstāvjiem par sešu jaunu tramvaja vagonu TMK 2300 piegādi. Līdz gada beigām 
bija saņemts pirmais Liepājai paredzētais vagons. Saskaņā ar līgumu, tā piegādes 
termiņš bija 2020. gada novembris. Piegāde notika līgumā paredzētajā termiņā.

Paralēli tramvaju iepirkumam veikti nepieciešamie pasākumi infrastruktūras 
sagatavošanai jauno zemās grīdas tramvaja vagonu uzņemšanai. Ir izstrādāts projekts 
“Tramvaja pieturvietu platformu pārbūve Liepājā” pieturvietu un infrastruktūras 
pielāgošanai zemās grīdas tramvajiem, veikta iepirkuma procedūra un noslēgti 
līgumi ar būvniekiem, uzsākti darbi, vairāk nekā puse no būvdarbiem jau ir pabeigta. 
Projekta kopējās izmaksas ir 272 001 eiro. Projekts tiks realizēts no Liepājas pilsētas 
pašvaldības dotācijām. Pārbūves darbi tiks pabeigti 2021. gada 1. pusgadā.

2020. gadā turpinājās infrastruktūras pielāgošanas darbi jauno zemās grīdas 
tramvaju vagonu tehniskajiem parametriem. Lai nodrošinātu jauno vagonu remonta un 
tehniskās apkalpošanas iespējas, veikta esošā tramvaja depo sliežu ceļu rekonstrukcija 
un darbnīcas grīdas remonts, iegādāta zemgrīdas teleskopiska pacelšanas sistēma. 
Rekonstrukcijas darbi ir pabeigti saskaņā ar līguma termiņu – 2020. gada 4. ceturksnī. 
Būvobjekta nodošana Liepājas būvvaldei notiks 2021. gada 1. ceturksnī. Projekts 
tika finansēts no Liepājas pilsētas pašvaldības naudas ieguldījumiem sabiedrības 
pamatkapitālā 429 639 eiro apmērā.

2020. gada 28. jūlijā apstiprināti MK noteikumi Nr.467 “Darbības programmas 
“Izaugsmes un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu 
sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1 pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu 
sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports)” īstenošanas noteikumi”, 
saskaņā ar kuriem projekta otrās atlases kārtai maksimālais pieejamais Kohēzijas 
fonda finansējums projekta īstenošanai Liepājā ir 10 000 000 eiro. 

Ņemot vērā minētās aktivitātes, SIA “Liepājas tramvajs” uzsāka izmaiņu veikšanu 
projekta dokumentācijā, lai saņemtu papildu finansējumu tramvaju infrastruktūras 
projektiem, kas paredz arī papildu sešu tramvaju vagonu iegādi, sliežu ceļa posma 
no Peldu ielas līdz Graudu ielai renovāciju, kā arī projekta “Tramvaju depo sliežu 
ceļa rekonstrukcija” īstenošanu. Kopējais investīciju apjoms šo aktivitāšu rezultātā ir 
plānots 11 764 706 eiro, tai skaitā tramvaju iegādei 8 836 800 eiro un infrastruktūras 
sadaļai 2 927 906 eiro. Būvprojekta izstrāde jau ir uzsākta un tiks pabeigta  
2021. gada sākumā. Būvniecības darbus plānots uzsākt 2021. gada vasarā, bet pabeigt –  
2023. gada septembrī. Tramvaju piegādes gala termiņš paredzēts 2023. gada beigās.

Pabeigta sarunu procedūra ar Končar-Elektric Vehicles Inc. par papildu sešu 
tramvaju vagonu izgatavošanu un piegādi noslēgtā līguma ietvaros. Līguma grozījumi 
parakstīti 2020. gada 18. augustā.

7.9. Sabiedriskā kārtība

Sabiedrisko kārtību pašvaldības teritorijā uzrauga un nodrošina pašvaldības 
iestāde “Liepājas pilsētas pašvaldības policija”. 

2020. gadā Latvijā un visā pasaulē notika būtiskas izmaiņas sakarā ar Covid-19 
pandēmiju, kas būtiski ietekmēja arī Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbu.

2020. gada 1. jūlijā Latvijā spēkā stājās jaunais Administratīvās atbildības likums, 
kas ietekmēja darba organizēšanu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā un radīja 
jaunus izaicinājumus. Pateicoties pašvaldības policijā realizētajiem projektiem, ir 
iegūts jauns aprīkojums, kā arī organizētas apmācības šī aprīkojuma lietošanai. 
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Kā piemēram, projekta SCAPE ietvaros tika iegādātas elektrošoka ierīces “Taser”. 
Tika organizēta arī pašvaldības policijas un pārējo projekta partneru darbinieku 
apmācības, kā rezultātā, deviņi pašvaldības policijas darbinieki ieguva sertifikātu, 
kas viņiem dod tiesības apmācīt pārējos “Taser” lietotājus iestādes ietvaros. Līdz 
šim nav nācies pielietot “Taser” ierīces ikdienas darbā, bet to esamība patrulējošiem 
darbiniekiem palīdz vieglāk pildīt darba pienākumus. Darbinieki jūtas drošāk, kā arī 
nepieciešamības gadījumā, pielietojot Taser elektrošoka ierīci, samazinātu iespējamos 
draudus apkārtējo personu drošībai un dzīvībai. 

Papildus projekta SCAPE ietvaros tika iegādātas arī ķermeņa videokameras, ar 
kurām ir aprīkoti pašvaldības policijas patrulējošie darbinieki, tādējādi atvieglojot 
pierādījumu iegūšanu un fiksēšanu, kā arī pasargājot policijas darbiniekus no 
nepamatotām apsūdzībām, kā arī sabiedrību no iespējamām policijas darbinieku 
nelikumīgām rīcībām. Projektā tika iegādāti arī septiņi planšetdatori, kuri palīdz 
patrulējošiem darbiniekiem pildīt darba pienākumus jaunā Administratīvās atbildības 
likuma ietvaros. Tika iegādāti arī seši jauni velosipēdi, tādējādi paplašinot iespēju 
izmantot velopatruļas vasaras sezonā un kļūstot pieejamāki sabiedrībai.

Pašvaldības policijas vadība aktīvi piedalījās drošības tematiskajā darba grupā 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādē.

Pašvaldības policijas realizētie projekti
•	CBSS PSF (Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta mehānisma finansēts 

projekts – Youth for safer youth (Jaunatne drošākai jaunatnei) noslēgts 2020. gadā;
•	Intereg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  

2014.–2020. gadam finansēts projekts – SCAPE – The development of safety 
services by strengthening communication and cooperation capacity between 
the local government and police authorities (Ar sabiedrības drošību saistīto 
pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un 
policiju) noslēgts 2020. gadā;

•	DG ECHO finansēts projekts CASCADE – Community Safety Action for Supporting 
Climate Adaptation and Development (Kopienas drošības pasākumi, lai atbalstītu 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un attīstību) tiks noslēgts 2021. gadā;

•	Somijas Ārlietu ministrijas finansēts projekts ReSit – Situational Picture of 
Volunteerism for Societal Resilience in the Baltic Sea Region (Situācijas aina 
attiecībā uz brīvprātīgo lomu sabiedrības sociālajā elastīgumā Baltijas jūras 
reģionā) tiks noslēgts 2021. gadā;

•	Intereg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  
2014.–2020. gadam finansēts projekts – SCAPE II – The development of safety 
services by strengthening communication and cooperation capacity between 
the local government and police authorities (Drošības dienestu attīstība, stiprinot 
komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm) tiks 
noslēgts 2022. gadā;

•	Intereg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. 
gadam finansēts projekts – ONLY SAFE! – Increasing people safety in the Baltic Sea 
through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme (Cilvēku 
drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp 
Rietumu reģonu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā) tiks noslēgts 2022. gadā;

•	Erasmus+ finansēts projekts NEEDS – The Needs-based education and studies in 
societal security (Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā) tiks 
noslēgts 2023. gadā.
Pašvaldības policija 2020. gadā iesniedza projektu INNOSEC (Technological 

Innovation for Enhancing Public Security) ES programmā, taču projekts netika 
apstiprināts.
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Regulāri, Liepājas pilsētas pašvaldības institūcijām un to struktūrvienībām tika 
sniegta informācija, kura palīdz uzlabot drošību pilsētā, piemēram, videonovērošanas 
kameru izvietošana jaunizveidotajos objektos, kā arī rekonstruētajos objektos, 
piemēram, pie ieejām pludmalē, Zirgu salā, Roņu ielā, Raiņa ielā. Videonovērošanas 
tīkla pilnveidošana notiek visā pilsētā.

Iesniegts priekšlikums par paceļamu un nolaižamu aizsargbarjeru (stabiņu) 
uzstādīšanu vietās, kur notiek nekontrolēta braukšana ar automašīnām, kā arī 
vietās, kur notiek liela mēroga masu pasākumi, tādā veidā pasargājot cilvēkus no 
savainošanas, varbūt, pat terora aktiem.

Pašvaldības policija turpināja darbību Baltijas jūras pilsētu savienības Drošas 
pilsētas komisijā, kurā vadība uzticēta Pašvaldības policijai. Komisija organizēja 
regulāras videosanāksmes par dažādām drošības aktualitātēm, kā arī darbu Covid-19 
laikā. Pateicoties starptautiskajai pašvaldības policijas sadarbībai, tika iegūta iespēja 
piedalīties dažādos projektos, kā arī veikt projekta pieteikumu sagatavošanu.

7.10. Ūdens saimniecība

Liepājas pilsētā sabiedriskos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniedz 
kapitālsabiedrība SIA “Liepājas ūdens”.

2020. gadā pakalpojumu realizācijas apjomi ūdensapgāde attiecībā pret iepriekšējo 
gadu, ir nedaudz palielinājušies, bet kanalizācijā samazinājušies. Tas skaidrojams ar 
vīrusa Covid-19 izraisīto pandēmiju un valstī ieviesto ārkārtas situāciju, kad daudzu 
uzņēmumu darbība tika apturēta. Kopējie realizācijas apjomi pārsniedz plānoto un 
SIA “Liepājas ūdens” darbība gada griezumā ir vērtējama kā sekmīga.

Pakalpojumu realizācija

Ūdensapgāde
Kopējā dzeramā ūdens realizācija 2020. gadā 2 714 049 m3

2019. gadā 2 678 017 m3
Kanalizācija
Kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācija 2020. gadā 3 199 225 m3

2019. gadā 3 202 873 m3

2020. gadā Liepājas pilsētā centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu 
nodrošinājums ir sasniedzis 99,96%, savukārt centralizētās kanalizācijas pakalpojumu 
nodrošinājums ir 99,96%. Šie rādītāji ir vieni no augstākajiem Latvijā.

Infrastruktūra
2020. gadā SIA “Liepājas ūdens” sekmīgi pabeidza Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, 
Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672 eiro, no 
kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) 1 332 585 eiro un 
Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) 529 087 eiro apmērā.

Ir pabeigti visi būvdarbi, sasniedzot projektā noteikto kopējo jaunu kanalizācijas 
tīklu izbūves apjomu 11,4 km garumā, kā arī izbūvētas septiņas jaunas notekūdeņu 
pārsūknēšanas stacijas.
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Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā 6. kārta” galvenais mērķis – uzlabot 
centralizētu kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un faktisko izmantošanu Liepājas 
pilsētā ir sasniegts, jo pilsētā ir tikai 13 dzīvojamās mājas, kurām nav iespēja saņemt 
centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Paralēli projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā 6. kārta aktivitātēm”, SIA 
“Liepājas ūdens” veica centralizētās ūdensapgādes sistēmas jaunu cauruļvadu izbūvi, 
lai iedzīvotāji varētu saņemt kompleksus pakalpojumus.

SIA “Liepājas ūdens” 2020. gadā nelielos apjomos veica esošo tīklu pārbūvi, tai 
skaitā likvidējot ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadus caur citiem īpašumiem, 
izbūvējot pieslēguma vietu, lai katram apbūves gabalam/dzīvojamai ēkai būtu 
nodrošināta iespēja veikt individuālu pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai.

2020. gadā centralizētās ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu garums ir 220,06 km, 
kanalizācijas – 220,20 km.

SIA “Liepājas ūdens” 2019. gada februārī parakstīja trīspusēju līgumu ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par 
projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas 
iekārtās Liepājā”, Nr. EKII-3/1 īstenošanu. Projekts tika pabeigts 2019. gada rudenī.

Projekta rezultātā ir uzstādīta saules elektrostacija ar jaudu 75,52kW. Bija plānots, 
ka tā 2020. gadā saražos elektrību 80 250 kWh, bet faktiski saražotais elektroenerģijas 
apjoms 2020. gadā bija 85 789 kWh un panākts oglekļa dioksīda emisijas samazinājums 
9351 kg CO2 gadā, kas pārsniedza plānoto par 9%.

Ekspluatējot jauno saules elektrostaciju, ir samazinājies elektroenerģijas patēriņš 
no centralizētās elektroapgādes sistēmas. Tas netieši, bet samazina arī gaisa 
piesārņojošo vielu apjomu, kas tiktu saražots iepērkot attiecīgo elektroenerģijas 
daļu. Izmatojot saules enerģiju elektrības ražošanai, gaisu piesārņojošas vielas netiek 
radītas.

Pakalpojumu kvalitāte
Ūdensapgāde
Dzeramā ūdens kvalitāti kontrolē SIA “Liepājas ūdens” akreditētā Centrālā 

testēšanas laboratorija (turpmāk CTL). Liepājas pilsētas centralizētās ūdensapgādes 
cauruļvados padotā dzeramā ūdens kvalitāte kopš 2000. gada ir atbilstoša MK  
2017. gada 14. novembra noteikumiem Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma 
un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” un ir saskaņā ar Eiropas 
Komisijas Direktīvu 98/83/EK Par dzeramā ūdens kvalitāti. 

2019. gada aprīlī notika LATAK uzraudzības vizīte, kas apstiprināja CTL 
kompetenci veikt testēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām 
nereglamentētajā sfērā un atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 un Ministru 
kabineta noteikumu prasībām reglamentētājā sfērā.

2020. gadā saskaņā ar dzeramā ūdens monitoringa programmu, tika veiktas 
dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes paraugiem, kas tika ņemti no krāna dažādās 
pilsētas vietās, kopā sešos objektos. CTL veikto pārbaužu rezultāti apliecināja, 
ka Liepājas pilsētā padotā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvo aktu 
prasībām un nekādas novirzes no normām netika konstatētas.

Kanalizācija
2020. gadā Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtās (turpmāk NAI) ir attīrīti 

5 380 815 m3 Liepājas pilsētas notekūdeņu. Salīdzinoši 2019. gadā – 5 246 112 m3. 
Notekūdeņu apjoma izmaiņas faktiski ir uz nokrišņu notekūdeņu, kas nonāk NAI, apjoma 
izmaiņām.

2020. gadā tika atjaunota aerācijas sistēma vienā no aerotenkiem, kas tika 
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ekspluatēta kopš 1998. gada un faktiski bija nokalpojusi. Tehniskā aprīkojuma 
nomaiņa ir devusi iespēju notekūdeņu attīrīšanas procesu veikt efektīvāk, vispirms jau 
attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu. Paralēli tika uzlabota arī automatizētā vadības 
sistēmu, lai nodrošinātu jauno iekārtu un visu pārējo tehnoloģisko iekārtu drošu un 
stabilu darbību.

NAI darbojās stabili un efektīvi, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes 
atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu un Eiropas Savienības direktīvas 
prasībām. 

Abonentu apmierinātība
SIA “Liepājas ūdens” attiecības ar abonentiem tiek formulētas līgumos par 

sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 
2020. gadā SIA “Liepājas ūdens” turpināja darbu pie tā, lai abonentiem pēc 

iespējas mazāk būtu jānāk uz uzņēmumu un visus jautājumus būtu iespējams atrisināt, 
izmantojot komunikāciju sistēmas, pamatā e-pastu.

2017. gada 27. martā saņemts Vadības sistēmas sertifikāts, kas apliecina, ka 
uzņēmuma vadības sistēma ir atbilstoša ISO 9001:2015 standarta prasībām. 

2020. gadā veikti deviņi iekšējie auditi, lai pārliecinātos, kā ieviestā sistēma 
un prasības tiek pielietotas praksē. Uzraudzības auditā netika atklāta neviena 
neatbilstība.

Lai vairotu izpratni par SIA “Liepājas ūdens” darbu un veicinātu atpazīstamību, 
2020. gadā uzņēmums sadarbojās ar dažādiem masu mēdijiem, nodrošinot gan 
regulāru informācijas apmaiņu, gan aktuālu svarīgāko notikumu atspoguļošanu 
televīzijā, radio, laikrakstos un internetā.

Tāpat uzņēmums organizēja ekskursijas savos objektos, rīkoja izglītojošus seminārus 
un prezentācijas, regulāri sadarbojās ar dažādām organizācijām un iestādēm un 
piedalījās pilsētas rīkotajos pasākumos.

SIA “Liepājas ūdens” paveiktais darbs un iegūtā pieredze sabiedrisko ūdensapgādes 
un kanalizācijas paskalojumu nodrošināšanā, infrastruktūras ekspluatācijā un 
attīstībā, tehnoloģiju uzturēšanā un pilnveidošanā, kā arī investīciju piesaistē Latvijas 
mērogā bieži tiek minētas kā labas prakses piemērs.

7.11. Komunālā saimniecība

Liepājas pilsētas komunālo saimniecību un administratīvās teritoriju labiekārtošanu 
un uzturēšanu pārzina un koordinē pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”. 
Pārvaldes kompetencē ir šādas jomas:
• ielu/ceļu kopšana un uzturēšana;
• ceļu satiksmes zīmju stāvoklis;
• luksoforu darbība;
• lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un citu hidrotehnisko būvju uzturēšana;
• pilsētas apgaismojums;
• zaļo zonu – parku, skvēru, pilsētas mežu, kā arī pludmales kopšana un uzturēšana;
• mežu apsaimniekošana;
• Ziemas dienesta darbs (ielu kaisīšana, sniega un apledojuma tīrīšana ziemas 

sezonā);
• būvprojektu izstrādes organizēšana un saskaņošana;
• u.c.
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Ielas un veloceliņi 
N

r.p
.k

.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
EUR

1. Asfaltbetona segumu uzturēšana/
atjaunošana, t.sk. iekšpagalmi

12 411 m2 199 585

2. Grants seguma ielu uzturēšana t.sk. 
atputekļošana

32 km 142 154

3. Dabīgā akmens bruģa segumu 
uzturēšana/atjaunošana

1114 m2 35 814

4. Ziemas dienests (sniega tīrīšana, virsmu 
kaisīšana ar pretslīdes materiālu)

240 km pilsētas ielu 
segumu uzturēšana

210 082

5. Ielu brauktuvju mehanizētā tīrīšana 74 205 400 m2 488 935

6. Ielām piegulošo zaļo zonu pļaušana 
vasarā

472 ha 86 842

7. Veloceļu mehanizētā tīrīšana, 
zaļās zonas, jauno koku kopšana, 
atkritumu savākšana, transportēšana

Veloceļi – 144 553m2
Ietves – 31 970 m2

Zaļā zona – 241 201 m2

381 996

KOPĀ 1 335 326

Satiksmes drošības infrastruktūras uzturēšana un luksoforu 
darbības nodrošināšana

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
EUR

1. Luksoforu ikdienas uzturēšanas darbi, t.sk. 
iekārtu nomaiņa/atjaunošana 70 objekti 37 163

2.
Ceļu satiksmes zīmju un ielu horizontālo 
apzīmējumu atjaunošana

ceļazīmes - 140 gab.; 
horizontālais  

marķējums – 1835 
m2

85 389

3. Videonovērošanas sistēmas uzturēšana/
atjaunošana viena sistēma 18 002

4. Sabiedriskā transporta pieturvietu paviljonu 
remonts (apdrošināšanas gadījumi) 17 gadījumi 3 899

KOPĀ 144 453
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Hidrotehniskās būves
N

r.p
.k

.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
EUR

1. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu 
uzturēšana/atjaunošana t.sk. sūkņu staciju un 
attīrīšanas iekārtu uzturēšanas

16 sūkņu stacijas/ 
17 sūkņu stacijas 207 249 

2. Strūklaku apsaimniekošana 5 strūklakas +  
Dzintaru pulkstenis 22 762

KOPĀ 230 011

Pilsētas apgaismojuma uzturēšana

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Izmaksas 
EUR

1. Ielu apgaismojuma uzturēšana t.sk. apgaismojumu līniju atjaunošana/
gaismekļu un iekārtu nomaiņa 87 435

2. Maksa par patērēto elektroenerģiju ielu un komunālo objektu 
apgaismošanai 638 610

KOPĀ 726 045

Realizētie objekti/līgumi Ielu infrastruktūras daļas pārraudzībā

N
r.p

.k
.

Objekts Izmaksas
EUR

1. Apgaismojuma izbūve gar ietvi, kas savieno Ausekļa ielu ar Graudu ielu 5 250

2. Apgaismojuma kabeļu nomaiņa M. Ķempes pieminekļa laukumā Uliha 
ielā 42 6 241

3. Apgaismojuma izbūve iebrauktuvē starp Mežu ielu 62 un Mežu ielu 64 3 956

4. Apgaismojuma pārbūve Vecā ostmalā posmā no Radio ielas līdz 
Kuģinieku ielai 59 794

5. Apgaismojuma izbūve Rožu laukumā 21 576 

6. Apgaismojuma izbūve izbrauktuvē no Studentu rotas ielas līdz īpašumam 
Ģenerāļa Baloža ielā 4 9 230

7. Apgaismojuma izbūve iebrauktuvē starp Kārklu ielu 6 un Kārklu 4 6 587

8.

Svētku apgaismojuma elektroapgādes pieslēgumi. Ganību, M. 
Ķempes, Kuldīgas, Rīgas, Katoļu un Zivju ielā, Kūrmājas prospektā, 
Uliha un Klaipēdas ielas krustojum]a, Ādu, Emīlijas un Brīvības ielā, pie 
vieglatlētikas manēžas

1 105

9. Gājēju pāreju apgaismojuma gaismekļu nomaiņa 9 665

10. Laivu ielas pārbūve 75 391

11. Lietus kanalizācijas kolektora izbūve stadionā "Daugava" un Jūrmalas 
parkā – no stadiona "Daugava" līdz Peldu ielai, 1., k2 un 3. kārtas būvdarbi 233 854

12. Medzes ielas pārbūve posmā no Ziemupes ielas līdz Pulvera ielai 59 936
13. Ventspils ielas ietves atjaunošana posmā no Namdaru līdz Užavas ielai 40 692
14. Gājēju pārejas ierīkošana O. Kalpaka ielā 33 938
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15. Lietus kanalizācijas kolektora būvniecība O. Kalpaka ielas posmā no 
Raiņa ielas līdz Ostas ielai, Liepājā 138 993

16. Teritorijas labiekārtojums zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 
17000430127, Klaipēdas ielā 24 176

17. Antas Klints ielas pārbūve posmā no Kr.Valdemāra ielas līdz Alejas ielai 42 053

18. Jāņa Asara ielas pārbūve posmā no Mežu ielas līdz Riņķu ielai 114 803

19. Kviešu ielas pārbūve posmā no Elizabetes ielas līdz Ventspils ielai 55 389

20. Ietves un veloceļa izbūve 14. Novembra bulvārī, posmā no Grīzupes līdz 
Pulvera ielai 106 961

21. Lietus kanalizācijas pievada izbūve Sporta ielā 10 22 063

22. Lietus kanalizācijas pievada izbūve Caunu un Ed. Veidenbauma ielu 
krustojumā 8 659

23. Leona Paegles ielas pārbūve, posmā no Uliha līdz Liepu ielai 88 849

24. Tosmares ielas brauktuves pārbūve posmā no F. Grīniņa līdz Metalurgu 
ielai 26 217

25. Lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Radio ielā 19 9 530

26. Lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Krusta un Zviedru ielu 
krustojumā 8 942

27. Lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Kapsētas un Upmalas ielu 
krustojumā 11 358

28. Ielas nomaļu grunts uzauguma noņemšana 10 453
29. Zirgu salas pastaigu ceļa, ezera krastu nogāžu un inventāra atjaunošana 10 574

30. Gājēju pārejas ierīkošana Alejas ielā 14 963

31. Optiskā elektroniskā sakaru kabeļa montāžas darbi Dunikas ielā 
(basketbola laukums) 776

32. Gājēju pārejas ierīkošana Ed.Tisē ielā, iepretim zemesgabalam Ed. Tisē 
ielā Nr.58 16 915

33. Optiskā elektroniskā sakaru kabeļa montāžas darbi Jūrmalas parkā 
(Bērnu rotaļu laukums) 1 996

34. Piemiņas vietas pārbūve Ē. Rimbenieka ielā 2A 15 609
35. Astoņu autobusu pieturvietu aprīkošana Liepājā 22 401
36. Iebrauktuves uz zemesgabalu Lazaretes ielā 10 izbūve 6 974
37. Dzelzceļa pārbrauktuves remonts Pulvera ielā, 201.ceļš 2418

KOPĀ 1 328 287

N
r.p

.k
.

Objekts Izmaksas
EUR
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Pilsētas teritoriju labiekārtošana
N

r.p
.k

.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
EUR

1. Pašvaldības zaļo platību (parki, laukumi, zaļās 
zonas) ikdienas uzturēšana 

Darbu kopējais 
apjoms 1 094 947

2. Dobju (ziemcietes, vasaras puķes, krūmi) 
apstādīšana un uzturēšana 23108 m2 83 225

3. Dekoratīvo puķu podu un piramīdu apstādīšana un 
uzturēšana

Podi 74 gab.
Piramīdas 15 gab. 41 850

4. Koku vainagu kopšana, veidošana, zaru un atvašu 
izzāģēšana 1814 gab. 24 010

5. Bīstamo, nokaltušo, bojāto un traucējošo koku 
izņemšana 154 gab. 7 134

6. Celmu izfrēzēšana parkos un ielu zonā 38 gab. 2 477

7. No jauna stādīto koku kopšana (laistīšana, apdobju 
ravēšana, stādījumu atjaunošana) 2 306 gab. 31 054

8. Apstādījumu paplašināšana 2020. gadā saskaņā ar 
Apstādījumu koncepciju 2020.–2024. gadam

Ziemciešu un 
dekoratīvo krūmu 

dobes 685 m2
45 959

9. Uz apgaismojuma balstiem stiprināmo puķu trauku 
izvietošana, apstādīšana un kopšana 98 gab. 28 282

10. Uz norobežojošām barjerām stiprināmo puķu kastu 
izvietošana, apstādīšana un kopšana 106 gab.

11. Rotaļu un vingrošanas laukumu uzturēšana 35 gab. 65 991

12.

Pludmales labiekārtošana, Glābšanas stacijas 
uzturēšana un inventāra uzturēšana/remonts 
vasaras sezonā t.sk. atkritumu un jūraszāļu 
savākšana pludmalē

Darbu kopējais 
apjoms 196 476

13. Sabiedriskā transporta pieturvietu ikdienas 
uzturēšana 254 gab. 101 619

14. Jaunu atkritumu urnu iegāde un piegāde pilsētas 
sabiedriskās vietās 100 gab. 20 570

KOPĀ 1 701 744
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Pilsētas īpašumā esošie meži
N

r.p
.k

.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas EUR

Ieņēmumi pašvaldības budžetā

1. Kailcirte
Sanitārā cirte

2,5 ha 
66 ha
Kopā:

17 000
4 800

21 800
KP pamatbudžetā piešķirts
(EUR 7 800)

2.
Pilsētas mežu uzturēšanas un 
apsaimniekošanas darbi, t.sk atpūtas vietu 
uzturēšana, u.c.

5 atpūtas vietas 6 998,82

Būvprojektu izstrādes organizēšana un saskaņošana

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
EUR

1.

Ēku projekti

Tehniskā apsekošana

Projektu ekspertīze

Topogrāfisko uzmērījumu 
organizēšana/vadīšana

18 gab. – pabeigti
7 gab. – uzsākti/turpinās

7 gab. – pabeigti

1 gab. – pabeigti
3 gab. – uzsākti/turpinās

2 gab. – pabeigti

57 584
169 535

21 925

908
9 257

569

2.

Ceļu, laukumu un ar tiem saistīto 
inženiertīklu projekti

Topogrāfisko uzmērījumu 
organizēšana/vadīšana

41 gab. – pabeigti
7 gab.– uzsākti/turpinās

16 gab.– pabeigti

1 gab. – uzsākti/turpinās

85 891
87 302

21 537

2 819

3. Pašvaldības teritorijās izstrādāto 
projektu saskaņošana 312 gab. -

4. Pašvaldības teritorijās notiekošo 
rakšanas darbu saskaņošana 209 gab. -

KOPĀ 457 327
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Komunikācija ar sabiedrību
Ar mērķi sekmēt sakārtotākas, tīrākas un drošākas pilsētas veidošanos, nodrošinot 

nepārtrauktu ātru iedzīvotāju informācijas apriti starp pilsētas apsaimniekošanas un 
operatīvajiem dienestiem pārvalde aicina izmantot šādus saziņas kanālus:

1) diennakts dežuranta mobilo telefonu: 22 011 963;
2) epastu: komunala.parvalde@liepaja.lv;
3) sociālā tīkla kontu: twitter.com/kpliepaja;
4) Facebook lapu: LPPI Komunālā pārvalde, Liepāja;
5) sūtot ziņu vai attēlu diennakts dežurantam 22 011 963 – uz WhatsApp.

Pašvaldības iestāde “Liepājas kapsētu pārvalde” (turpmāk – Kapsētu pārvalde) 
apsaimnieko sešas kapsētas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā: 
• Dienvidu kapsēta, Klaipēdas iela 150, Liepāja –14.8 ha (perspektīvā 33 ha);
• Centrālā kapsēta, Klaipēdas iela 83, Liepāja – 17,35 ha;
• Līvas kapsēta, Cenkones iela 18/20, Liepāja – 5,54 ha;
• Ziemeļu kapsēta, Oskara Kalpaka iela 87, Liepāja – 4,56 ha;
• Vecā kapsēta, Kaiju iela 31, Kaiju iela 56, Liepāja – 4,35 ha;
• Garnizona kapsēta, Ģenerāļa Baloža iela 37, Liepāja – 3,91 ha.

Apsaimniekojamās teritorijas kārtības nodrošināšana
Visa gada laikā tika uzkopti kapsētu iekšējie ceļi un laukumi, kara laika apbedījumi, 

bezpiederīgo apbedījumi, kā arī kapsētu pieguļošā teritorija. Šo darbu paveica Kapsētu 
pārvaldes 11 sētnieki. Sezonas laikā no aprīļa līdz novembrim Kapsētu pārvaldes 
labiekārtošanas strādnieki izpļāva zāli un krūmājus visās kapsētās un nodrošināja 51 
ūdenssūkņa darbību.

Vides aizsardzība un kopšanas pasākumi
Pieaicinot arboristus, kapsētās tika realizēti vides aizsardzības un kopšanas 

pasākumi; Centrālajā, Līvas, Vecajā un Ziemeļu kapsētās veikta bīstamo un sauso 
koku un zaru zāģēšana, kā arī celmu frēzēšana.

Apbedījumu uzskaites nodrošināšana
2020. gadā Kapsētu pārvalde turpināja iepriekšējo un jauno apbedījumu 

elektronisko apstrādi un uzskaiti. 2020. gadā digitalizētajai uzskaitei pabeidza pievienot 
Vecās kapsētas plānu, apbedītos dabā un apbedītos pēc uzskaites kapu grāmatās. 
No 2020. gada sākuma apbedījumu uzskaite kapsētās notiek tikai elektroniski un 
Kapsētu pārvalde var strādāt nekopto kapavietu apsekošanā, uzlabojot kapsētu 
sakoptību. 2020. gadā Liepājas kapsētās veikti 978 apbedījumi, noslēgti 1 173 līgumi 
par kapavietas uzturēšanu, t.sk. pārformēti vecā parauga līgumi, sakārtotas līgumu 
attiecības un aktētas 450 nekoptas kapavietas.

Teritorijas labiekārtošana, ēku, būvju un telpu kārtējais remonts, ēku un būvju 
rekonstrukcija

Kapsētu pārvalde 2020. gadā ar darbinieku spēkiem realizēja Līvas kapsētas biroja 
ēkas iekštelpu remontu un labiekārtošanu, kā rezultātā ir nodrošināta labvēlīga darba 
vide darbiniekiem un ērta apmeklētāju apkalpošana.

2020. gadā Kapsētu pārvalde uzsāka kantora ēkas rekonstrukciju Ziemeļu kapsētā 
Oskara Kalpaka ielā 87. Augustā saņemtais tehniskās apsekošanas atzinums par 
ēkas stāvokli ietekmēja Kapsētu pārvaldes tālāko rīcību plānoto līdzekļu apgūšanā. 
Tika pieņemts lēmums 2020. gada nogalē tālāk neturpināt ēkas rekonstrukciju un 
neapgūtos līdzekļus pārcelt darbu veikšanai 2021. gadā.

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par Kapsētu pārvaldes darbību, tiek veikti 
šādi pasākumi:

Liepājas pilsētas pašvadības mājaslapā www.liepaja.lv ir sniegta iedzīvotājiem 
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nepieciešamā un noderīgā informācija par kapavietu kopšanu ar atsauci uz “Liepājas 
kapsētu darbības un uzturēšanas saistošajiem noteikumiem”. Noteikumi sniedz 
informāciju par kapavietas piešķiršanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapličas 
izmantošanu, bezpiederīgo mirušo apbedīšanas kārtību, nekoptas kapavietas 
aktēšanu. Pašvaldības mājaslapā atrodas informācija par Liepājas pilsētas 
pašvaldības kapsētām, kontaktiem, līgumu noslēgšanu un maksas pakalpojumiem, 
ieskaitot maksas pakalpojumu cenrādi. Mājaslapā atrodama aktuālā informācija 
par pasākumiem kapsētās – atceres pasākumiem, dažādu konfesiju rīkotajiem 
kapusvētkiem, Svecīšu vakaru. Šāda satura informācija ir izvietota arī kapsētās 
uz informatīvajiem stendiem, kā arī Kapsētu informācijas digitalizācijas un datu 
pārvaldības sistēmā “Cemety” portālā www.cemety.lv.

Informācija par Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētas apbedītajām personām ir 
atrodama Kapsētu informācijas digitalizācija un datu pārvaldības sistēmā “Cemety” 
portālā www.cemety.lv.

Kapsētu pārvaldes pakalpojumu apraksti pieejami valsts pārvaldes pakalpojumu 
portālā www.latvija.lv.

Pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti” veic šādas funkcijas:
• pilsētas teritorijas uzkopšana un labiekārtošana;
• piesaista Vides fonda līdzekļus pilsētas teritorijas sakopšanas darbos;
• apsaimnieko peldvietu “Beberliņi” atbilstoši Zilā karoga prasībām un atbilstoši 

Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 692 “Peldvietas 
izveidošanas un uzturēšanas kārtība un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” 
un Liepājas pilsētas domes 2018. gada 19. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8 
“Liepājas pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumi”;

• apsaimnieko pašvaldības dzīvnieku patversmi “Lauvas sirds”.
2020. gadā Aģentūra aktīvi iesaistījās un īstenoja divus Nodarbinātības valsts 

aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumus: “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 
un “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Papildus Nodarbinātības 
valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumiem 2020. gadā Aģentūra vēl 
īstenoja projektu “Skolēnu nodarbinātība vasarā” un projektu “PROTI un DARI!”.

Projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” mērķis ir fiziska darba iemaņu sniegšana 
un uzturēšana bezdarbniekiem, veicot mazkvalificētus darbus (labiekārtošanas darbi, 
darbi sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remontdarbi, ceļu apkopšanas darbi u.tml.) 
pašvaldību izveidotajās pagaidu sabiedriskajās darba vietās – PA “Nodarbinātības 
projekti”, pašvaldības iestādē “Komunālā pārvalde”, “Kapsētu pārvalde” un trīs 
nevalstiskajās organizācijās (Liepājas Neredzīgo biedrība, Biedrība “House of Hope”, 
Biedrība “Vācu kultūras centrs”). 2020. gadā projekta ietvaros nodarbināti 369 
bezdarbnieki. 

2020. gadā, Aģentūrai sadarbojoties ar pašvaldības iestādi ”Liepājas pilsētas 
Domes Sociālais dienests”, tika uzsākti darba un sociālo prasmju saglabāšanas, 
atjaunošanas un apgūšanas pasākumi, tajos iesaistot ilgstošos Liepājas pilsētas 
sociālās palīdzības pabalsta saņēmējus. 2020. gadā šajā atbalsta pasākumā tika 
iesaistītas 38 personas. 

2020. gada vasarā, piesaistot Nodarbinātības valsts aģentūras un pašvaldības 
finansējumu, Aģentūra realizēja projektu “Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādē”. Projekta ietvaros tika iesaistīti 100 izglītojamie vecumā no 15 līdz 
20 gadiem, strādājot vienu mēnesi un saņemot valstī noteikto minimālo algu. 24 
izglītojamie tika nodarbināti Liepājas muzejā – 18 izglītojamie strādāja par muzeja 
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ekspozīciju uzraugiem un seši izglītojamie – par apkopējiem, 38 izglītojamie –  
par palīgstrādniekiem Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēs, kopskaitā astoņās 
pirmsskolas izglītības iestādēs un 38 izglītojamie tika nodarbināti PA “Nodarbinātības 
projekti” par labiekārtošanas strādniekiem (zāles pļāvējiem) un palīgstrādniekiem. 

Papildus Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumiem 
2020. gada vasarā Aģentūra īstenoja projektu “Skolēnu nodarbinātība vasarā”, kurš 
tika finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Skolēni tika nodarbināti dažādās 
pilsētas izglītības iestādēs. Projekta ietvaros kopumā pilsētas teritoriju un izglītības 
iestāžu sakopšanas darbos tika iesaistīti 300 izglītojamie vecumā no 13 līdz 14 gadiem, 
strādājot divas nedēļas un saņemot par to darba algu 122 eiro apmērā pirms nodokļu 
nomaksas. Projekta ietvaros tika nodarbināti 24 darba vadītāji, kuri saņēma 10,75 eiro 
pirms nodokļu nomaksas par vienu nodarbināto pasākuma dalībnieku.

Lai aktīvi risinātu jautājumu par jauniešu bezdarba līmeņa samazināšanu 2016. 
gadā tika uzsākts projekts “PROTI un DARI!”. Projekts tiek finansēts no Eiropas 
Savienības Sociālā fonda līdzekļiem

Projekts tiek īstenots, lai motivētu un aktivizētu jauniešus, kuri nemācās, nestrādā 
vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, lai attīstītu šo jauniešu 
prasmes un veicinātu viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, 
nodarbinātībā un NVA vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu 
garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai 
preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā.

2020. gadā dalību projektā pabeidzis 21 jaunietis,
Sasniegto rezultātu sadalījums ir šāds :

• iesaistījās darbā seši jaunieši jeb 29%;
• atsāka mācības trīs jaunieši jeb 14%;
• iesaistījās NVO/ jauniešu centra darbībā trīs jaunieši jeb 14%;
• iesaistījās NVA un ieguva bezdarbnieka statusu pieci jaunieši jeb 24%;
• bez formāla rezultāta četri jaunieši jeb 19%.

Liepājas pašvaldības dzīvnieku patversme “Lauvas sirds” tika izveidota 2014. gadā 
ar galveno funkciju – pilsētā klaiņojošo dzīvnieku izolācija, kā arī bezsaimnieka kaķu 
sterilizācijas programmas “noķer-sterilizē-atlaid” nodrošināšana.

2020. gadā joprojām ir veiksmīga sadarbība ar laikrakstu “Kurzemes Vārds”, 
portālu “liepajniekiem.lv” un periodiski arī ar portālu “irliepaja.lv”, kurā tiek ievietotas 
publikācijas ar dzīvniekiem, kuri meklē jaunas mājas.

7.12. Siltumapgāde

Uzņēmums “Liepājas enerģija” 2020. gadā sasniedza 16,146 milj. eiro lielu 
apgrozījumu, kas ir par 2,206 milj. eiro mazāk nekā iepriekšējā gadā. Ieņēmumu 
samazinājums ir saistīts ar siltajiem laika apstākļiem iepriekšējā gada sākumā, 
elektroenerģijas ražošanas apjoma un cenu samazinājumu.

Pērn tika saražotas 227 gigavatstundas (GWh) siltumenerģijas un klientiem tika 
piegādātas 196 GWh siltumenerģijas. 2020. gadā ir izdevies samazināt siltumenerģijas 
zudumus pārvades un sadales sistēmā, panākot 11,8 % zudumu īpatsvaru no tīklos 
nodotās siltumenerģijas. Pērn uzņēmums realizējis 30 GWh elektroenerģijas, kas ir par 
31% mazāk nekā 2019. gadā.

Nemitīgi uzņēmums īsteno efektivitātes pasākumus un ir sasniegti dažādu 
rādītāju uzlabojumi – siltuma zudumu, ražošanas avotu, elektrības samazinājums 
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un citi rādītāji. Turklāt pērn uzņēmums veica jauno klientu apmierinātības pētījumu. 
Rezultāti apliecina, ka 97% klientu ir apmierināti ar sadarbību, veikto darbu kvalitāti 
un saņemto pakalpojumu kopumā.

Uzņēmuma 2020. gada neto peļņa ir 3,555 milj. eiro, un tas ir par 20% mazāka nekā 
iepriekšējā gadā. Aprēķinot un ieturot Uzņēmumu ienākuma nodokli, peļņu 100% 
apmērā izmaksās dividendēs. Liepājas pilsētas pašvaldība lielāko daļu no dividendēm 
novirzīs daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmu labiekārtošanai un vecās apbūves renovācijas 
līdzfinansēšanai, kā arī nodrošinās dažādu pilsētas infrastruktūras darbu finansēšanu.

Siltumapgādes pakalpojums Liepājā kopumā tiek nodrošināts 1 114 ēkās: 620 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, 229 privātmājās, 156 komercobjektos un 109 
valsts un pašvaldības objektos (2020. gada 31. decembra dati). Pērn uzņēmums 
centralizētajam siltumapgādes pakalpojumam pieslēdza 48 jaunus klientus ar kopējo 
slodzi 5,32 MW.

Paplašinot piedāvāto pakalpojumu klāstu, 2020. gada otrajā pusē uzņēmums 
uzsāka darbu, lai piedāvātu klientiem individuālo siltummezglu izbūves un uzstādīšanas 
pakalpojumu, kā arī avāriju lokalizāciju ikvienam klientam Dienvidkurzemē.
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Saīsinājumu skaidrojums

A/S Akciju sabiedrība
CTL Centrālā testēšanas laboratorija
DI Deinstitucionalizācija
EEZ/N Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grants
EJZF Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds
ES  Eiropas Savienība
ESF Eiropas sociālais fonds
EUR Eiro jeb eira ir kopējā valūta Eiropas Savienības valstīm,  
 kas veido Monetāro savienību
GWh Gigavatstundas
ha hektāri
ISO  Starptautiskā standartizācijas organizācija
IT Informācijas tehnoloģijas
KF Kohēzijas fonds
kg Kilograms
km kilometri
LATAK Latvijas Nacionālais akreditācijās birojs
LBJC Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs
LCZB Liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka
LIP Liepājas pilsētas izglītības pārvalde
NMKK Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs
LFF Latvijas Futbola federācija
LMZK Liepājas muzeja zinātniskais palīgfonds
LNKC Latvijas Nacionālais kultūras centrs
LPPI Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
LRTIB Liepājas reģiona tūrisma un informācijas birojs
LR Latvijas Republika
LSDIIP Latvijas Sporta Izglītības iestāžu direktoru padome
LVAF Latvijas vides aizsardzības fonds
MK Ministru kabinets
MW Megavati
NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NBS Nacionālie bruņotie spēki
NVO Nevalstiskās organizācijas
PA Pašvaldības aģentūra
PI Pašvaldības iestāde
PII Pirmsskolas izglītības iestāde
PVN Pievienotās vērtības nodoklis
SEZ Speciālā ekonomiskā zona
PSIA Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SIA  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SMU Skolēnu mācību uzņēmums
VSIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VZD Valsts zemes dienests
ZPD Zinātniski pētnieciskais darbs
ZIIC Zinātnes un izglītības inovāciju centrs
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Pielikumi
Liepājas pilsētas domes lēmums par Liepājas pilsētas pašvaldības 2020. gada 

saimniecisko pārskatu
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2. pielikums
Revidenta atzinums par pašvaldības 2020. gada saimniecisko gadu
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ 
ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS           
Liepājas pilsētas domei        Nr.14  
         

Mūsu atzinums ar iebildi par finanšu pārskatu 
Mēs esam veikuši Liepājas pilsētas domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā 
ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver: 

• konsolidēto pārskatu par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī (bilance); 
• konsolidēto pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 
31. decembrī; 
• konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 
• konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 
• konsolidēto finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, 
grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu 
instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

Mūsuprāt, izņemot atzinuma ar iebildi pamatojuma rindkopā aprakstīto apstākļu ietekmi, pievienotais 
konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Liepājas pilsētas domes 
konsolidēto finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu 
rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, saskaņā ar 
Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma ar iebildi pamatojums 

Kā norādīts Pašvaldības konsolidētajā pārskatā par Pašvaldības finansiālo stāvokli 2020. gada 
31. decembrī veidlapa “Bilance” zembilances piezīmē “Iespējamie aktīvi” iekļautas neprivatizēto 
pašvaldības dzīvokļu piekrītošās domājamās daļas un domājamās daļas no dzīvojamām mājām 
piekrītošajiem zemes gabaliem 2510091 eiro vērtībā. 2015.gadā pašvaldība veica pilnu Dzīvojamā fonda 
inventarizāciju, kā rezultātā tika pieņemts lēmums  neprivatizēto pašvaldības dzīvokļu piekrītošās 
domājamās daļas un domājamās daļas no dzīvojamām mājām piekrītošajiem zemes gabaliem pārcelt 
Zembilancē.  
Minētajiem īpašumiem Valsts nekustamā īpašuma kadastra sistēmā nav izveidoti dzīvokļu īpašumi, bet 
tie Valsts nekustamā īpašuma kadastra sistēmā ir uzskaitīti Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo būvju 
nesadalītajās domājamās daļās. Pašvaldība, saskaņā ar iepriekš saskaņoto darba plānu un piešķirtā 
budžeta ietvaros, veic pakāpenisku pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu reģistrēšanu Valsts 
nekustamā īpašuma kadastra sistēmā un zemesgrāmatā, un aktualizē datus pašvaldības bilancē, 
vienlaikus izslēdzot izveidotajiem dzīvokļu īpašumiem piekrītošās domājamās daļas no Zembilances. 
Tas ir pretrunā ar MK Noteikumu 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 13.punkta 
prasībām, kas nosaka, ka budžeta iestādes uzskaita visus to īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un 
piekrītošos ilgtermiņa ieguldījumus.  
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Līdzīgi apstākļi bija spēkā arī iepriekšējos gadus, un mūsu sniegtajos atzinumos saistībā ar šo jautājumu 
tika iekļautas attiecīgās iebildes. 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos 
publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, 
tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju”. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes 
izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības 
standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir 
piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu 
likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības 
standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam ar iebildi.  

Ziņošana par citu informāciju 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

• vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 
• budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu 
atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda 
veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar 
Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”. 

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, 
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā 
iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par 
Pašvaldībai un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu 
pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā 
būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir 
sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām 
procedūrām, mūsuprāt: 
• vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija 
atbilst finanšu pārskatam, un 
• vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 
Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu 
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Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu 
saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams 
sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību 
un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības pievienošana citai 
Pašvaldībai vai sadalīšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata 
sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai 
krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. 
Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar 
ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai 
kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai 
visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu 
pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un 
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:  

• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās 
būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam 
revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka 
netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, 
jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, 
maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 
• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles 
efektivitāti; 
• izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un 
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 
• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, 
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz 
notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja 
mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu 
pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas finanšu pārskatā nav sniegta, 
mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti 
līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu 
darbību var pārtraukt; 
• izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto 
informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus un notikumus; 
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• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iesaistīto iestāžu 
finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības 
revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.  

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto 
revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās 
kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 
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