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Juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepājā, LV-3401

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000063185

Pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas Nr. Valsts  
Ieņēmumu dienestā: LV 90000063185

Pakļautība, darbības veids: Atvasināta valsts pārvaldes iestāde – pilsētas 
pašvaldība

2018. gadā Liepājas pilsētas domi vada:

Uldis Sesks priekšsēdētājs no 18.03.1997 līdz 22.11.2018

Jānis Vilnītis priekšsēdētājs no 22.11.2018

Gunārs Ansiņš priekšsēdētāja vietnieks no 22.09.2005;  
priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un 
sadarbības jautājumos no 21.06.2013 

Atis Deksnis priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta 
jautājumos no 22.06.2017

Ģirts Kronbergs priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un investīciju 
jautājumos no   22.06.2017. līdz 11.10.2018

Uldis Sesks priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas 
jautājumos no 23.11.2018

Ronalds Fricbergs
Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors no 13.07.2017
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1. GALVENIE NOTIKUMI, KAS IETEKMĒJUŠI 
IESTĀDES DARBĪBU PĀRSKATA GADĀ 

Liepājas pilsētas attīstības plānošana notiek saskaņā ar “Liepājas pilsētas 
attīstības programmu 2015.–2020. gadam” un šīs programmas pielikumu 
Nr. 2.2 “Investīciju plāns 2015.–2020. gadam”, saskaņā ar kuru pilsētā tiek 
īstenoti apjomīgi infrastruktūras projekti, piesaistot Eiropas Savienības (ES) 
finansējumu.

Eiropas Savienības fondu finansējums ir viens no būtiskākajiem investīciju 
avotiem Liepājas ekonomikā. Liepājā vislielākā ES fondu finansējuma 
stimulējošā ietekme bijusi būvniecības sektorā, jo lielākā daļa realizēto projektu 
saistīti ar būvniecību. 

Nozīmīgs līdzekļu apjoms saņemts arī no valsts budžeta, lai realizētu svarīgu 
sporta kompleksu būvniecību.

Nozīmīgākie projekti 2018. gadā:
•	Grīzupes ielas pārbūve posmā no pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim;
•	Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1. un 2.kārta;
•	Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veikšanai 

revitalizējot degradētās teritorijas (Vētru iela);
•	Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām (Vecā 

ostmala);
•	Būnas izbūve Baltijas jūrā;
•	Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma 

“Liepājas ezers” Zirgu salā;
•	Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs;
•	Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecība ;
•	Liepājas pilsētas slēgto tenisa kortu attīstība;
•	Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta;
•	Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona “Daugava” ģērbtuvju ēkās, 

Liepājā;
•	Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā;
•	Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT 

jomā;
•	Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija.
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2. LIEPĀJAS PILSĒTAS OCIĀLEKONOMISKĀS 
SITUĀCIJAS APRAKSTS 
Iedzīvotāji

2018. gada beigās provizoriskais Liepājas iedzīvotāju skaits bija 69 389. 
Provizoriski gada laikā iedzīvotāju skaits pilsētā palielinājies par 209  
iedzīvotājiem jeb par 0,3%. 

Salīdzinot ar 2014. gadu, iedzīvotāju skaits pilsētā samazinājies par  
1 736 iedzīvotājiem jeb par 2,4%.

Pēdējos gados vērojams lēnāks iedzīvotāju skaita samazināšanās temps.

Iedzīvotāju skaits Liepājā perioda beigās

Informācijas avots: www.csb.gov.lv; www.pmlp.gov.lv

Iedzīvotāju ienākumi

2018. gadā vidējā bruto darba samaksa Liepājā bija 776 euro1, kas ir 87,5% 
no Latvijas vidējās bruto darba samaksas. Salīdzinājumā ar 2017. gadu vidējā 
darba samaksa Liepājā palielinājusies par 57 euro jeb par 7,9%. 

Vidējā alga (EUR/mēn)

Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Statistikas daļa, Centrālā statistikas pārvalde 

71 125 70 630 69 443 69 180 69 389

2014 2015 2016 2017 2018
(provizoriski)

2014 2015 2016 2017 2018

Vidējā alga privātajā sektorāVidējā alga sabiedriskajā sektorāVidējā alga
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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)
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Pēdējo piecu gadu laikā strādājošo liepājnieku vidējā bruto darba samaksa 
palielinājusies par 184 euro jeb par 31,1%.

Sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā 2018. gadā 
bija 873 euro, kas ir par 50 euro jeb par 6,1 % vairāk nekā 2017. gada vidējā 
alga. 

Sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā bruto darba samaksa piecu gadu 
laikā pieaugusi par 189 euro jeb par 27,6%.

Privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk (turpmāk tekstā 
privātajā sektorā), vidējā darba samaksa bija 1073 euro, kas ir par 96 euro jeb 
par 9,8% vairāk nekā 2017. gada vidējā alga.

Privātajā sektorā bruto darba samaksa piecu gadu laikā pieaugusi par  
290 euro jeb par 37,0%.

Rūpniecība

2018. gadā Liepājā apstrādes rūpniecības (turpmāk tekstā rūpniecība) 
produkcija saražota par 282,4 milj. euro jeb 3,9% no Latvijas kopapjoma. 
Salīdzinot ar 2017. gadu, rūpniecības produkcijas izlaides apjoms palielinājies 
par 11,3 milj. euro jeb par 4,2%. 

Liepājas apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un 
pašražoto preču realizācija, milj. eiro

Avots: Centrālā statistikas pārvalde: Rūpniecības statistikas daļa 

Realizētās produkcijas apjoms 2018. gadā bija 287,0 milj. euro (3,9% 
no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2017. gadu, realizētās rūpniecības 
produkcijas apjoms palielinājies par 7,1 milj. euro jeb par 2,5%. 

Eksportētās rūpniecības produkcijas īpatsvars Liepājā 2018. gadā bija 78%. 
2018. gadā eksportam realizētas preces par 222,5 milj. euro, kas ir par 9,8 

milj. euro jeb par 4,6% vairāk nekā 2017. gadā. 
Vietējā tirgū realizētas preces par 64,5 milj. euro, kas ir par 2,8 milj. euro jeb 

par 4,2% mazāk nekā 2017. gadā.  

          
 206.2 255.5 218.0 271.1 282.4

 212.1 281.3 233.9 279.9 287.0

 157.7 227.7 179.7 212.7 222.5
 54.5 53.7 54.2 67.3 64.5

 2014. g. 2015 .g. 2016. g. 2017. g. 2018. g.

Rūpniecības produkcijas izlaide
Pašražoto preču realizācija
kopā, tai skaitā:
          eksports
          vietējā tirgū

74%

81%
77%

76%
78%
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Salīdzinot ar 2014. gadu rūpniecības produkcijas apjomi palielinājušies par 
76,2 milj. euro jeb par 37,0%. Pēdējo gadu tendences Liepājas rūpniecībā ir 
augšupejošas. Ražojošie uzņēmumi palielina ražošanas apjomus. 

Bezdarbs

2018. gada beigās bezdarba līmenis jeb reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars 
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā Liepājā bija 6,0%. Salīdzinot ar  
2017. gadu, bezdarba līmenis samazinājies par 0,2 procentpunktiem. Salīdzinot 
ar 2014. gadu, bezdarba līmenis samazinājies par 3,6 procentpunktiem. 

Bezdarba līmenis (%)

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Samazinoties reģistrētajam bezdarba līmenim, samazinās arī reģistrēto 
bezdarbnieku skaits. 2018. gada beigās reģistrēto bezdarbnieku skaits bija  
2 475 bezdarbnieki, kas ir par 107 bezdarbniekiem jeb par 4,2% mazāk nekā 
2017. gada beigās.

No 2 475 reģistrētajiem bezdarbniekiem 569 jeb 23,0% bija ilgstošie 
bezdarbnieki, t.i., konkrētās personas bez darba ir ilgāk par gadu. Salīdzinot ar 
2017. gadu, ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājies par 204 bezdarbniekiem 
jeb par 26,4%.

Bezdarbnieku pabalstu 2018. gada beigās saņēma 1 179 reģistrētie 
bezdarbnieki, kas ir 47,6% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

2018. gadā Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” veica kvantitatīvo 
“Sabiedriskās domas aptauja Liepājā”.

 6.6 6.6 6.5 5.2 5.0
 9.6 9 8.6 6.2 6.0

 2014. g. 2015. g. 2016. g. 2017. g. 2018. g.
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3. LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETA KONSOLIDĀCIJA 
Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta konsolidācijā iesaistītās iestādes:
•	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija;
•	Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa;
•	Liepājas pilsētas Pašvaldības policija;
•	Pašvaldības aģentūra „Nodarbinātības projekti”;
•	Liepājas pilsētas būvvalde;
•	Nekustamā īpašuma pārvalde;
•	Liepājas kapsētu pārvalde;
•	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde;
•	Kultūras pārvalde;
•	Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde;
•	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests;
•	Liepājas pilsētas bāriņtiesa;
•	Pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais transports”;
•	Komunālā pārvalde.
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5. PAŠVALDĪBAS 2018. GADA  
BUDŽETA IZPILDE 

2018. gadā pašvaldības konsolidētā budžeta (pamatbudžets + speciālais 
budžets) faktiskie ieņēmumi sastāda 115 632 213 euro, kas veido 95.83% no 
plānotajiem ieņēmumiem. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi izpildīti par 97.7% un sastāda  
95 099 684  euro. 

Pašvaldības konsolidētā budžeta izpilde 2018. gadā, euro:

  2017. g. 
fakts

2018. g. Izpilde pret plānu Izmaiņas 2018. g. 
pret 2017. g.

Plāns Fakts Summa % ‘+’  vai ‘-’ %
I. IEŅĒMUMI 
(1+2+3+4+5) 97 514 908 120 660 260 115 632 213 -5 028 047 95.83 18 117 305 118.58 

1. Pamatbudžeta 
ieņēmumi 84 677 999 97 360 647 95 099 684 -2 260 963 97.68 10 421 685 112.31 

- nodokļu 
ieņēmumi 43 757 814 46 387 999 46 316 467 -71 532 99.85 2 558 653 105.85 

- nenodokļu 
ieņēmumi 1 589 363 2 243 538 2 336 405 92 867 104.14 747 042 147.00 

- transfertu 
ieņēmumi 31 813 014 40 925 475 39 120 303 -1 805 172 95.59 7 307 289 122.97 

- budžeta iestāžu 
ieņēmumi 7 517 808 7 803 635 7 326 509 -477 126 93.89 -191 299 97.46 

2. Pamatbudžeta 
līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu

5 576 291 7 057 116 7 057 116 0 100.00 1 480 825 126.56 

3. Speciālā 
budžeta 
ieņēmumi + 
ziedojumi, 
dāvinājumi

3 546 088 3 627 318 4 075 046 447 728 112.34 528 958 114.92 

4. Speciālā 
budžeta līdzekļu 
atlikums uz gada 
sākumu

417 372 845 686 845 686 0 100.00 428 314 202.62 

5. Aizdevuma 
saņemšana 3 297 158 11 769 493 8 554 681 -3 214 812 72.69 5 257 523 259.46 

II. IZDEVUMI (1+2) 89 612 211 120 275 644 106 059 210 -14 216 434 88.18 16 446 999 118.35 
1. Pamatbudžeta 
izdevumi (ar 
finansēšanas 
daļu)

86 494 437 115 802 640 102 384 511 -13 418 129 88.41 15 890 074 118.37 

2. Speciālā 
budžeta 
izdevumi+ 
ziedojumi, 
dāvinājumi

3 117 774 4 473 004 3 674 699 -798 305 82.15 556 925 117.86 

3. Pamatbudžeta 
līdzekļu atlikums 
uz gada beigām

7 057 011 384 616 8 326 970 7 942 354 2165.01 1 269 959 118.00 

4. Speciālā 
budžeta līdzekļu 
atlikums uz gada 
beigām

845 686 0 1 246 033 1 246 033  400 347 147.34 
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Salīdzinot ar 2017. gadu, kopbudžeta faktiskie ieņēmumi pieauguši par                   
18 117 305 euro. Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi pārskata periodā bija      
106 059 210 euro, kas ir par 18.35% jeb  16 446 999  euro vairāk kā 2017. gadā.

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu pieaugumu 2018. gadā 
galvenokārt sastāda  transfertu ieņēmumi un kredītresursu piesaiste projektu 
priekšfinansējumam un līdzfinansējumam Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzfinansēto projektu realizācijai 2014.-2020. gadu periodā.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta 97,68% apmērā jeb par 
2 260 963 euro mazāk nekā plānots. Jānorāda, ka 2018. gadā apstiprinātais 
pamatbudžeta plāns gada laikā tika grozīts, palielinot pamatbudžeta 
ieņēmumu plānu par 24 437 681 euro. 

Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā 48,70% no kopējiem 
ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi; 2,46% – nenodokļu ieņēmumi; 41,14% 
– transfertu ieņēmumi mērķdotāciju un dotāciju veidā no valsts budžeta un ES 
struktūrfondiem, kā arī budžeta iestāžu ieņēmumi – 7,70%.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2018. gadā (%)

2018. gadā pašvaldības pamatbudžetā 42,85% no kopējiem ieņēmumiem 
jeb 87,98% no nodokļu maksājumiem veidoja iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksājumi. 

 2018. gadā no Valsts kases sadales konta saņemts iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 40 749 423 euro, kas ir par 2 241 515 euro vairāk nekā 2017. gadā. 

Nodokļu ieņēmumu struktūra 2018. gadā (%)

Budžeta iestāžu
ieņēmumi 8%

Transfertu
ieņēmumi 41%

Nenodokļu ieņēmumi 2%

Nodokļu ieņēmumi 49%

NĪN par zemi 4%

NĪN par ēkām 5%

Iedzīvotāju ienākumu
nodoklis 88%

Azartspēļu
nodoklis 1%

NĪN par mājokļiem 2%
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Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumi no kopējiem nodokļu  
ieņēmumiem pašvaldības pamatbudžetā ir 4,37%. Nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi un parādu maksājumi 2018. gadā iekasēti 2 021 821 euro. 
Ieņēmumu plāns izpildīts par 95,89% jeb iekasēts par 86 559 euro mazāk nekā 
plānots.  

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām (t.sk. mājokļiem) maksājumi 
no kopējiem nodokļu ieņēmumiem pašvaldības budžetā sastāda 6,70%. 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (t.sk. mājokļiem) un parādu maksājumi 
iekasēti 3 101 165 euro, ieņēmumu plāns izpildīts par 106,91% jeb iekasēts par 
200 492 euro vairāk nekā plānots.

Nekustamā īpašuma nodokli 2018. gadā maksāja 34 550 fiziskās un  
934 juridiskās personas.

Nekustamā īpašuma nodokļa debitoru parāds 
(bez nokavējuma naudas) uz 01.01.2019. (euro) :        

Zemes 
nodoklis

Nekustamā 
īpašuma nodoklis 

par zemi

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām, 

inženierbūvēm, mājokļiem

Parāds kopā: 70 547 215 754 182

t.sk. uzkrājumi 
šaubīgajiem debitoriem

70 320 203 393 032

parāds bilancē – 227 012 361 150

2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda piedziņas procesā:
•	uzsāktas piedziņas lietas 1177 personām – sagatavoti brīdinājumi par kopējo 

summu 406 477,99 euro;
•	902 lietās pieņemti lēmumi-izpildrīkojumi par nekustamā īpašuma nodokļa 

bezstrīda piedziņu par kopējo summu 338 262,07 euro;
•	2018. gadā piedziņas rezultātā periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim (par 

2009. gadā līdz 2019. gadā uzsāktajām lietām) iekasēts nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds 418 182,73 euro.

2018. gadā pieteikti:
•	19 kreditoru prasījumi fizisko personu maksātnespējas lietās  

par 23 956,20 euro;
•	5 kreditoru prasījumi juridisko personu maksātnespējas lietās  

par 60 961,77 euro;
•	110 kreditoru pieteikumi fizisko personu mantojumu lietās  

par 9 768,25 euro.



VADĪBAS ZIŅOJUMS | 2018. gads 11

2018. gadā piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa  
atvieglojumi 948 309,93 euro, t.sk.:
•	Pēc likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 

ekonomiskajās zonās” 6. panta 1. punktu 80% apmērā – kopā 766 128,75 
euro.

•	Personām, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss saskaņā ar 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta (11) daļu 90% apmērā 
(mājoklis, zeme) – 4 260,35 euro.

•	Maznodrošinātām 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 – 47 109,64 euro.

•	Ģimenēm ar 3 vai vairāk bērniem saskaņā ar likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5. panta (1²) daļu 50% apmērā – 20 314,21 euro.

•	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 – 8 973,98 euro.

•	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 – 51 692,29,18 euro.

•	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 – 1 548,61 euro.

•	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 – 2 068,90 euro.

•	Nodokļa maksātājiem par atjaunotajām vēsturiskajām ēkām saskaņā ar  
2017. gada 19. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā” 5.8. apakšpunktu 
70% apmērā – 4 029,06 euro.

•	Personām saskaņā ar 2017. gada 19. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas 
pilsētā” 25. punktu 70% vai 50% apmērā – 42 184,14 euro.

Nenodokļu ieņēmumi 2018. gadā izpildīti par 104,14% jeb par 92 867 euro 
vairāk nekā plānots. 

Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta)  
bez dotācijas no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2018. gadā saņemti 
39 120 303 euro un tas ir par 1 805 172 euro mazāk nekā plānots. 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2018. gadā iekasēti 93,89% apmērā no plānotā.
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā  sastāda 102 384 511 euro, 

t.sk. valsts finansējums – 26 193 147 euro vai 25,58 % no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumu apjoms pieaudzis  par                
15 890 074 euro jeb 18.37%.  

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu  struktūra 2018. gadā (euro):

2015. g. 2015. g.
izpilde

2016. g.
izpilde

2017. g.
izpilde

Pieaugums 
(+) vai 

samazinājums 
(-)  %

Pamatbudžeta izdevumi 98458089 73333842 86494437 102384511 18.37

Uzturēšanas izdevumi 61273195 64720460 70448214 75144927 6.67

   - atalgojumi 23 028 552 24 812 932 27 551 829 29 058 829 5.47

   - darba devēju sociālās 
apdrošināšanas  iemaksas 5 821 089 6 350 499 7 155 297 7 701 941 7.64

   - preces un pakalpojumi 19063289 22887362 25729971 27908068 8.47

    - subsīdijas, dotācijas, 
sociālie pabalsti 13360265 10669667 10011117 10476089 4.64

Izdevumi kapitāliegul-
dī ju miem, investīcijas, 
akcijas un cita 
līdzdalība komersantu 
pašu kapitālā

26450266 3704724 12239920 20616054 68.43

Kredītu un kredītu 
procentu nomaksa 10734628 4908658 3806303 6623530 74.01

2018. gadā no Liepājas pilsētas  pašvaldības budžeta līdzekļiem tika 
uzturētas 14 budžeta iestādes.

 Atlīdzības fonds tika plānots pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 
29. augusta noteikumiem Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. 
novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas 
apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 
aprēķināšanu””, 2017. gada 27. jūlija grozījumiem likumā “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu”, Liepājas pilsētas domes apstiprināto Liepājas pilsētas 
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu un Liepājas pilsētas pašvaldības 
darbinieku mēnešalgu skalu. 

Atalgojumam 2018. gadā izlietoti  2 905 8829 euro jeb par 5.47% vairāk 
nekā 2017. gadā, jo pašvaldības budžeta iestāžu darbinieku amatalgu fonds 
tika palielināts saistībā ar valstī noteiktās minimālās algas palielināšanu no 
380 uz 430 euro mēnesī, līdz ar to diferencēti tika palielināts finansējums 
arī pārējiem darbiniekiem.  Papildu izdevumi atlīdzībai bija nepieciešami 
pedagogu darba samaksas nodrošināšanai  saskaņā ar Ministru kabineta  
2017. gada 25. jūlija noteikumiem Nr.436, 2018. gada 14. augusta noteikumiem 
Nr.525 un 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr.584 par grozījumiem 
noteikumos “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.  



VADĪBAS ZIŅOJUMS | 2018. gads 13

 
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra ekonomiskās  

klasifikācijas kodu griezumā (%)

No pilsētas pamatbudžeta līdzekļiem atlīdzībai izlietoti 35,9 %. Otra lielākā 
izdevumu daļa jeb 27,26% no kopējiem izdevumiem izlietota sadaļā “Preces 
un pakalpojumi”. Pieaugums šajā sadaļā veidojies sakarā ar ES struktūrfondu 
līdzfinansēto projektu īstenošanu, t.sk. “Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība 
par metodisko centru STEM un IKT jomā”, “Liepājas vispārizglītojošo skolu 
modernizācija”, “Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu 
īstenošana”, “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”, “Saredzi citādāk”, “Bibliotekāro 
pakalpojumu un informācijas sistēmu modernizācija un attīstība pierobežas 
reģionā”, “Sievietes un bērni - pasargāti savā pilsētā”, “Kurzeme visiem”.

Bez tam papildu izdevumi šajā sadaļā veidojās sakarā ar Latvijas simtgades 
pasākumiem un XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku  
finansējuma apguvi. 

Trešā lielākā izdevumu pozīcija ir kapitālajiem izdevumiem, kam tika izlietoti 
20.14% no kopējiem izdevumiem, jeb 20 616 054 euro. Izdevumu pieaugums 
pret 2017. gadu sastāda 8 376 134 euro. 2018. gādā pašvaldība īstenojusi 
vairākus apjomīgus projektus, t.sk. “Liepājas pilsētas slēgto tenisa kortu 
attīstība” – 1.55 mlj.euro , “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” – 
5,10 mlj. euro, “Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru 
STEM un IKT jomā” – 1.21 mlj. euro, “Grīzupes ielas pārbūve posmā no pilsētas 
robežas līdz Cukura ielas aplim” – 2.97 mlj. euro, “Uzņēmējdarbības vides 
attīstība Liepājā, 2.kārta” – 1.46 mlj. euro.

Kredītsaistību segšanai izlietoti 6.47% no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem, kas sastādīja 6 623 530 euro. Izdevumi subsīdijām, dotācijām un 
sociālajiem pabalstiem sastāda  10.23%.

Atalgojumi 28.38%

Kredītu un kredītu
procentu nomaksa 6.47%

Darba devēju sociālās
apdrošināšanas
iemaksas, pabalsti
un kompensācijas 7.52%

Preces un
pakalpojumi 27.26%

   Subsīdijas, dotācijas,
sociālie pabalsti 10.23%

Izdevumi kapitālieguldījumiem,
investīcijas, akcijas un cita līdzdalība

komersantu pašu kapitālā 20.14%



VADĪBAS ZIŅOJUMS | 2018. gads 14

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pa nozarēm 2018. gadā  (euro)

Nozares nosaukums Izdevumi 
2017. gadā

Izdevumi 
2018. gadā

2018./2017. 
‘+’ vai  ‘–‘

Pieaugums (+) vai 
samazinājums 

(-)  %

Īpatsvars 
% 2018.g.

Vispārējie valdības 
dienesti 5548052 6036965 488913 8.81 5.90

Kredītu un kredītu % 
nomaksa 3806303 6623530 2817227 74.01 6.47

Sabiedriskā kārtība 1784625 2116627 332002 18.60 2.07

Ekonomiskā darbība 18148628 22131214 3982586 21.94 21.62

Vides aizsardzība 245553 961273 715720 291.47 0.94

Pašvaldības 
teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

2702040 2968707 266667 9.87 2.90

Veselība 198782 317236 118454 59.59 0.31

Kultūra un sports 13730361 13993528 263167 1.92 13.67

Izglītība 32749072 38922704 6173632 18.85 38.02

Sociālā aizsardzība 7581021 8312727 731706 9.65 8.12

KOPĀ 86494437 102384511 15890074 18.37 100

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra nozaru griezumā

Vispārējie valdības
dienesti 5.90%

Kredītu un kredītu
% nomaksa 6.47%

Sabiedriskā
kārtība 2.07%

Ekonomiskā
darbība 21.62% 

Pašvaldības teritoriju
un mājokļu
apsaimniekošana 2.90%

Veselība
0.05%

Kultūra un
sports 13.67%

Izglītība 38.02%

Sociālā aizsardzība
8.12%

Vides
aizsardzība 0.06%
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Analizējot pašvaldības pamatbudžeta izdevumus pa nozarēm, 2018. gadā 
vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos bija sadaļā „Izglītība” –   38 922 704 
euro jeb 38.02 %; „Ekonomiskā darbība” – 22 131 214 euro jeb 21.62%; „Kultūra  
un sports” – 13 993 528 euro jeb 13.67% un  “Sociālā aizsardzība” – 8 312 727 euro 
jeb 8.12%. „Kredītu un % nomaksa” sastāda  6 623 530 euro  jeb 6.47%.

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 
priekšfinansējumam, līdzfinansējumam un vadībai un norēķiniem par citu 
pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 2018. gadā šajā sadaļā 
tika saņemts un apgūts valsts finansējums 13.Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai. 
Lielākie papildu izdevumi veidojušies amatalgu pieaugumam – 190 494 euro. 
Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 13.septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.365 “Par stipendijām atbalstāmajām specialitātēm” 2018. 
gadā pieaudzis personu skaits (students vai rezidents), kam pašvaldība 
piešķīrusi stipendiju, kas sastādīja izdevumu pieaugumu  38 730 euro apmērā.   
Dzimtsarakstu nodaļas teritorijas labiekārtošanai tika izlietoti   36 000 euro. Par 
126 304 euro pieauguši izdevumi savstarpējiem norēķiniem par citu pašvaldību 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpjumiem. 

Sabiedriskās kārtības nozarē 2018. gadā izdevumu pieaugums pret 2017. gadu 
sastāda 332 002 euro vai 18.6%. Papildu izdevumi ir sakarā ar diferencētām 
atlīdzības fonda izmaiņām Pašvaldības policijas darbiniekiem, kas sastāda 
170 151 euro. 2018. gadā Pašvaldības policijai tika piešķirts finansējums trīs 
jaunu operatīvā transporta līdzekļu iegādei un videonovērošanas sistēmas 
uzstādīšanai 122 525 euro apmērā. 2018. gadā turpinājās projekta “Koordinācijas 
attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras krastā”, kam  
tika izlietoti 32994 euro.

Nozarē „Ekonomiskā darbība” tika nodrošināta četru budžeta iestāžu – 
PA „Nodarbinātības projekti”, „Liepājas pilsētas būvvalde”, PA „Liepājas 
sabiedriskais transports” un “Komunālā pārvalde” uzturēšana, pilsētas 
infrastruktūras objektu uzturēšana, kā arī deleģēto funkciju veikšana SIA 
“Aviasabiedrība “Liepāja”” un SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 
Pieaugums atlīdzībai sastāda 176 009 euro. 

Izdevumu kopējais pieaugums pret 2017. gadu nozarē sastāda 3982586 euro, 
kas galvenokārt veidojies realizējot ES struktūrfondu līdzfinansētos projektus, t.sk. 
•	turpinājās projekts “Grīzupes ielas pārbūve posmā no pilsētas robežas līdz 

Cukura ielas aplim” – izlietoti 2 970 745 euro;
•	uzsākts projekts  “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta” – izlietoti 

1463722 euro;
•	uzsākts projekts “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 

veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas (Vētru iela)” – izlietoti 250 922 euro;
•	uzsākts projekts “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

vajadzībām (Vecā ostmala)” – izlietoti 662 798 euro.
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Kultūras pieminekļu saglabāšanai atbilstoši Liepājas pilsētas domes  
2015. gada 14. maija lēmumam Nr.212 2018. gadā tika izlietots finansējums 52165 
euro apmērā.

SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” tika nodrošināts papildu finansējums 
sabiedriskā pakalpojuma līguma sniegšanas saistību izpildei.

Nozarē „Vides aizsardzība” 2018. gadā izdevumu pieaugums sastāda 715720 
euro. Šajā nozarē nodrošināts finansējums pašvaldības dzīvnieku patversmes 
“Lauvas sirds” uzturēšanai. 

Izdevumu pieaugums saistīts ar projektu īstenošanu – turpinājās projekta 
“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma “Liepājas 
ezers” Zirgu salā” realizācija un uzsākti jauni projekti – “Būnas izbūve Baltijas 
jūrā” un  “Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana”.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai  2018. gadā izlietots par 
266667 euro  vairāk nekā 2017. gadā. 

Šajā sadaļā tiek finansētas divas pašvaldības budžeta iestādes – Nekustamā 
īpašuma pārvalde un Kapsētu pārvalde.

2018. gadā 244143 euro tika ieguldīti SIA „Liepājas ūdens” pamatkapitālā 
pilsētas ūdenssaimniecības attīstībai. 

Kapsētu pārvalde 2018. gadā turpināja iesāktos Līvas kapsētas žoga 
atjaunošanas darbus un tika uzsākta Līvas kapsētas biroja ēkas pārbūve. 

Nekustamā īpašuma pārvalde 2018. gadā veikusi pašvaldības īpašumā 
esošo tukšo dzīvokļu remontdarbus 232 994 euro apmērā. Papildus tika piešķirts 
243000 euro finansējums nekustamā īpašuma iegādei Brīvības ielā 95 B.

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra lēmumu 
Nr.350 „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā 
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai”, līdzfinansējuma apmērs daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2018. gadā sastāda 778266 euro.

2017. gada 19. janvārī tika pieņemti lēmumi Nr.2 “Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” un 
Nr.10 “Par konkursa nolikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu 
savākšanas punktu izveidei 2017. gadā”, kam līdzfinansējums piešķirts attiecīgi 
32426 euro un 1600 euro apmērā.

Nozarē „Veselība” izdevumi sastāda 317 236 euro. Izdevumu pieaugums  
118 454 euro. 

2018. gadā veselības nozarē SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” projektam 
„Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā” izlietots 
finansējums 33967 euro, ņemot vērā faktisko nepieciešamību. 

Turpinājās  2 projektu īstenošana – ”Baltijas pilsētu rīcība dzīvesveida izraisītu 
slimību mazināšanā, inovatīva prakses intervences modeļa izveide, iesaistot 
sabiedrības veselības pārvaldes iestādes Baltijas jūras reģionā” un  “Liepāja.
Vesels.Aktīvs.Laimīgs”.

2018. gadā veikts ieguldījums SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes 
centrs” pamatkapitālā 40 658 euro un SIA “Jaunliepājas primārās veselības 
aprūpes centrs” 11 979 euro.
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Izglītības nozarē izdevumi 2018. gadā sastādīja 38922704 euro,  kas ir par 
18.85 % vai 6 173 632 euro vairāk nekā 2017. gadā. Izglītības nozarē tika finansēta 
viena internātpamatskola, viena speciālā internātpamatskola, 19 pirmsskolas 
izglītības iestādes, trīs specializētās pirmsskolas izglītības iestādes, viena 
sākumskola, divas pamatskolas, astoņas vidusskolas,  viena Valsts ģimnāzija, 
viena bērnu mūzikas skola, Bērnu un jaunatnes centrs un četras sporta skolas. 

 

Finansējums 2018. gads, euro 2017. gads, euro 2018.g. pret 2017. 
gadu, euro

Pašvaldības 
pamatbudžets 23 336 544 16 990 692 6 345 852

Valsts mērķdotācijas 15 586 160 15 758 380 -172 220

Kopā 38 922 704 32 749 072 6 173 632

Izglītības nozarē 2018. gadā izdevumu pieaugums  saistīts ar Ministru 
kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi”  un Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs” izpildi – pedagogu darba samaksas 
pieaugumu 51290 euro apmērā.

No 2017. gada tika ieviesta speciālās ēdināšanas programma vidēji 160 
pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem, kam nepieciešama īpaša diēta veselības 
problēmu dēļ.

2018. gadā turpinājās 4 projektu īstenošana – “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru 
ielā 90, Liepājā”, “Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru 
STEM un IKT jomā”, “Pozitīvo sajūtu telpas izveide mazajiem liepājniekiem” 
un  “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” no kuriem 3 projekti ir 
noslēgušies – “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas 
izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā”, “Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā” un “Pozitīvo 
sajūtu telpas izveide mazajiem liepājniekiem”. Kopējais projektu finansējums 
sastāda 6 446 374 euro.

Saistībā ar iepriekš minēto projektu realizēšanu ir palielinājušās telpu 
nomas izmaksas, jo Liepājas J.Raiņa 6.vidusskola un J.Čakstes Liepājas 
pilsētas 10.vidusskola uz iestāžu remonta laiku tika pārceltas uz citām telpām, 
par kurām bija jāmaksā nomas maksa. Papildu izdevumi par telpu nomu bija 
arī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolai sakarā ar četru klašu 
un lasītavas telpu nomu jaunajā LOC Vieglatlētikas manēžas ēkā. Kopējais 
izdevumu pieaugums par 84 000 euro. Ekonomiskās klasifikācijas koda 2279 
“Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi” pieaugums balstīts uz to, ka 
2017. gadā izpilde no plānotā bija 71%, bet 2018. gada izpilde pret plānu bija 
96%.

Salīdzinot ar 2017. gadu, ir arī izdevumu samazinājums informācijas sistēmas 
uzturēšanā par 11 587 euro, kas saistīts ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 
mājaslapas integrēšanu www.liepaja.lv nav nepieciešams segt www.lip.lv 
uzturēšanas izmaksas.  
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No pašvaldības budžeta līdzekļiem 2018. gadā tika piešķirts līdzfinansējums 
Liepājas mākslas vidusskolas projektam „Vizuāli plastiskā māksla”, Liepājas 
Universitātes projektam „Ārvalstu viespasniedzēju piesaiste” un jaunai 
bakalaura studiju programmai “Aktiermāksla”, kā arī dotācija četru privāto 
izglītības iestāžu atbalstam 306 481 euro. Pamatojoties uz Liepājas domes  
2018. gada 17. maija lēmumu Nr. 197,  tika piešķirts līdzfinansējums ēdināšanas 
maksas paaugstināšanas kompensācijai pirmsskolas izglītības iestādēs  
41868 euro apmērā.

2018. gadā bija palielinājies izglītojamo skaits citās pašvaldībās un 
palielinājušās vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo, kam no pašvaldības 
budžeta tika nodrošināts 94 702 euro finansējums.

Salīdzinot ar 2017. gadu ir samazinājušās valsts mērķdotāciju izpilde, 
to ietekmējis grozījumi Izglītības likumā, ar kuriem Izglītības likuma pārejas 
noteikumi tika papildināti ar jaunu 61.punktu, kurš nosaka, ka jaunu 
internātskolu dibināšana no 2018. gada 1. janvāra nav atļauta. Internātskolas, 
kas nodibinātas līdz minētajam datumam, valsts turpina līdzfinansēt līdz  
2018. gada 31. decembrim. līdz ar to, ka valsts tikai līdzfinansē izglītības iestādi, 
nevis finansē, salīdzinot ar 2017. gadu, mērķdotāciju apmērs samazinājies par 
116 317 euro.

Valsts mērķdotāciju samazinājumu par 14 673 euro ietekmējis Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma samazinājums 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanā.

Kultūrai un sportam 2018. gadā izlietots finansējums 13 993 528 euro apmērā, 
kas ir  par 1.92% vairāk nekā 2017. gadā. 

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. SIA “OC Liepāja” finansējums tiek nodrošināts pašvaldības 
deleģēto funkciju veikšanai, bet SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” - ieguldījumam 
pamatkapitālā (Ledus Halles iegādei). 

2018. gadā tika pabeigta Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas 
būvniecība, piesaistot kredītresursus 1 145 418 euro apmērā. Turpinājās Liepājas 
pilsētas slēgto tenisa kortu attīstība, apgūstot valsts piešķirto finansējumu 
1550000 euro apmērā – šis projekts tiks pabeigts 2019. gadā.

2018. gadā tika pabeigta arī projektu “Publisko aktīvās atpūtas laukumu 
atjaunošana Bernātos, 2.kārta” un “Energoefektivitātes paaugstināšana 
stadiona “Daugava” ģērbtuvju ēkās, Liepājā”.

Uzsākts projekts “Slēgtās futbola halles būvniecība”, kam tika piešķirts valsts 
finansējums 800 000 euro apmērā.

Kultūras nozarē finansējums nodrošināts budžeta iestādes “Kultūras pārvalde” 
uzturēšanai, kuras pārraudzībā atrodas pārvalde, bibliotēkas, Liepājas muzejs 
un Tautas mākslas un kultūras centrs. Kultūras pārvalde nodarbojas arī ar 
pilsētai nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanu, t.sk. Latvijas simtgades 
pasākumu organizēšanu, kam bija piešķirts valsts līdzfinansējums. 

 SIA “Liepājas latviešu biedrības nams”, SIA “Liepājas teātris” un SIA ”Liepājas 
leļļu teātris” finansējums nodrošināts deleģēto funkciju veikšanai, SIA “Lielais 
Dzintars” deleģēto funkciju un pārvaldīšanas funkciju veikšanai saskaņā ar 
pilnvarojuma līgumu. 2018. gadā veikts ieguldījums SIA “Liepājas leļļu teātris” 
pamatkapitālā transportlīdzekļa iegādei.
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Sociālās aizsardzības jomā 2018. gadā izlietotais finansējums sastāda 
8312727 euro – par  9.65 % vairāk kā 2017. gadā. Šajā nozarē nodrošināts 
finansējums divām budžeta iestādēm – Liepājas pilsētas Domes Sociālajam 
dienestam un Liepājas pilsētas bāriņtiesai. 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.). 

Sociālajiem pabalstiem 2018. gadā tika izlietots finansējums 3026260 euro 
apmērā – par 76539 euro vairāk kā iepriekšējā gadā. Izdevumu pieaugums 
saistīts ar Liepājas pilsētas domes apstiprināto Audžuģimeņu atbalsta plānu 
2018.-2019. gadam, kas paredz papildu finansējumu gan materiālajam, 
gan psiholoģiskajam atbalstam. Audžuģimeņu atbalstam līdz ar to izlietots 
par 39640 euro lielāks finansējums kā 2017. gadā. Pieaugusi arī maksa par 
sociālajiem pakalpojumiem.

2018. gada budžetā par 10 euro palielināta samaksa individuālajiem  
aprūpes pakalpojuma mājās sniedzējiem.  

Sociālajā nozarē 2018. gadā turpinājās  projektu “Kurzeme visiem” 
un “Saredzi citādāk” īstenošana. Uzsākta projektu “Sievietes un bērni – 
pasargāti savā pilsētā” un “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” 
īstenošana. 

SPECIĀLAIS BUDŽETS
Plānotie īpašiem mērķiem iezīmēto līdzekļu ieņēmumi izpildīti par 114%.  

Lielākie papildus ieņēmumi saņemti dotācijām pasažieru pārvadājumiem un 
ostās nodevās.

Izpilde nodrošināta 83,6 % apmērā. Atlikums uz gada beigām 1224717 euro 
apmērā.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – 21544 euro. Līdzekļu atlikums uz  
2019. gada 1. janvāri – 21316 euro.

Speciālā budžeta ieņēmumu izlietojumu reglamentē pastāvošā  
likumdošana, domes nolikumi un lēmumi.
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2018. gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (euro):
2017. gads

izpilde
2018. gads % pret 

plānu
% pret 

2017. gadu
Plāns Izpilde 

Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 19 363 25 000 42 361 169.44 218.77

Dabas resursu nodoklis 102 806 85 054 124 413 146.28 121.02

Autoceļu fonds 1 502 432 1 546 096 1 546 096 100.00 102.91

Ostas nodevas 434 436 433 548 556 650 128.39 128.13

Dotācija pasažieru 
Pārvadāšanai 522 311 447 904 602 081 134.42 115.27

Pārējie ieņēmumi 908 505 1 006 675 1 181 901 117.41 130.09

Ziedojumi un dāvinājumi 56 235 83 041 21 544 25.94 38.31

KOPĀ 3 546 088 3 627 318 4 075 046 112.34 114.92

Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 2018. gadā

Speciālā budžeta līdzekļi 2018. gadā tika novirzīti galvenokārt pilsētas 
infrastruktūras sakārtošanai, bezdarbnieku nodarbinātības pasākumiem, 
kultūras un izglītības programmu finansēšanai. 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS  
J. VILNĪTIS

Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisija  1.04%

Dabas resursu nodoklis 3.05%

Autoceļu fonds 37.94%

Ostas nodevas 13.66%

Dotācija pasažieru
pārvadāšanai 14.77%

Pārējie ieņēmumi 29.00%

Ziedojumi un dāvinājumi 0.53%


