
LIEPĀJAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS

2017. GADA
PUBLISKAIS
PĀRSKATS

Apstiprināts
2018.gada 14.jūnija 

Liepājas pilsētas Domes sēdē
Lēmums Nr.232 

(protokols Nr.8, 1.#)



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 2

Satura rādītājs

Domes priekšsēdētāja uzruna 3

 1. Pamatinformācija 5
 1.1. Liepājas pilsētas domes sastāvs 5
 1.2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības 6

 2. Liepājas pilsētas pašvaldības raksturojums 7
 2.1. Iedzīvotāji 8
 2.2.  Ekonomiskais raksturojums 9
 2.2.1.  Nodarbinātība un bezdarbs 9
 2.2.2.  Iedzīvotāju ieņēmumi 12
 2.2.3.  Uzņēmumi 14
 2.2.4.  Rūpniecība 15
 2.2.5.  Investīcijas 17
 2.2.6.  Liepājas ostas un lidostas darbība 17
 2.2.7.  Tūrisms 19
 2.2.8.  Pašvaldības projekti 19

 3.  Liepājas pilsētas pašvaldības finanšu resursi 23
 3.1.  Pamatbudžeta ieņēmumi 24
 3.2.  Pamatbudžeta izdevumi 26
 3.3  Speciālais budžets 31
 3.4.  Līdzdalība pašvaldības saistīto uzņēmumu pamatkapitālā 32
 3.5.  Pārskats par ilgtermiņa aizņēmumiem (Saīsināts) 33
 3.6. Pārskats par galvojumiem (Saīsināts) 39
 3.7.  Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 41

 4.  Pilsētas attīstības plānošana 44
 4.1.  Teritorijas attīstības plānošana 45
 4.2.  Privātās un publiskās investīcijas 45
 4.3.  Pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma 47

 5.  Komunikācija ar sabiedrību 63

 6.  Pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 65

 7.  Pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību darbība 66 
7.1.  Izglītības nozare 67
 7.2.  Kultūras nozare 73
 7.2.  Sociālā drošība 80
 7.4.  Veselības aprūpe 82 
7.5.  Sporta nozare 83
 7.6.  Komunālā saimniecība 84
 7.7.   Sabiedriskais transports 89
 7.8.  Ūdens saimniecība 90

Saīsinājumu skaidrojums 93

Pielikumi 94

Liepājas pilsētas Domes lēmums par Liepājas pilsētas 
pašvaldības 2016.gada pārskatu 94

Revidenta atzinums par pašvaldības 2017.gada saimniecisko gadu 96



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 3

Domes priekšsēdētāja uzruna

Pavērsienu gads
Uldis Sesks  
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs

Liepājai 2017.gads ir bijis ļoti nozīmīgu pavērsienu laiks. Vispirmāmkārtām, 
pilsētas ekonomikai. Lai arī joprojām esam bez sava ražošanas flagmaņa – “Liepājas 
metalurga” – taču jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati uzrāda aktīvu 
darbošanos citos ražošanas sektoros, ļaujot Liepājā sasniegt augstākos saražotās 
rūpnieciskās produkcijas apjomus pēdējo četru gadu laikā. Strauji mainīgajā un 
viļņveidīgajā ekonomikā mūsu ražojošie uzņēmumi ir spējuši atrast drošas straumes 
un pareizos ceļavējus, kas tiem ļāvuši aizvirzīties uz jauniem noieta tirgiem un pielāgot 
produkciju tam, kas pasaulē šodien ir pieprasīts. Tie uzņēmumi, kas pēdējos gados 
ir veidojušies Liepājā un kas te strādā, spēj konkurēt globālā mērogā. Pilsētā ražo 
dzelzsbetona konstrukcijas, ugunsdzēšamos aparātus, aprīkojumu ūdenslīdējiem, 
alumīnija konstrukcijas un visu ko vēl. 

Skatoties darbavietu skaita dinamiku pilsētā, pērn Liepājas uzņēmumos reģistrēto 
darba vietu skaits pieaudzis par 820 darba vietām, sasniedzot pēdējo piecu gadu 
laikā augstāko līmeni Liepājā! No 19 tautsaimniecības nozarēm darba vietu skaita 
pieaugums bijis 13 nozarēs, vislielāko kāpumu uzrādot būvniecības nozarē un 
rūpniecībā, kur pērn nākušas klāt attiecīgi 415 un 253 darbavietas. Tas nozīmē, ka 
metalurga kraha radītais sasaluma periods ražošanā pamazām sāk atkāpties un tas, 
bez šaubām, nozīmē arī labāku nākotni pilsētai un liepājniekiem. 

Otrs būtisks pavērsiens ir bijis pilsētas sasniedzamības jomā. Kopš 2017. gada 
marta Liepāja nodrošina regulāru prāmju satiksmi ar Trāvemindes ostu Vācijā piecas 
reizes nedēļā, taču vēl būtiskāku atspērienu ir devis tas, ka esam rekonstruējuši lidostu 
un kopš maija tiek nodrošināti arī regulāri lidojumi starp Rīgu un Liepāju, ko pirmā 
lidostas darbības gada laikā izmantojuši jau apmēram deviņi tūkstoši pasažieru. Ir 
tranzītpasažieri, ir agra rīta un vēla vakara reisi, kas salāgoti ar reisiem no Rīgas. Var 
iekāpt no rīta lidmašīnā Liepājā un jau ap pusdienlaiku nonākt galamērķī kādā no 60 
pilsētām visā Eiropā – Hamburgā, Londonā, Kopenhāgenā un daudzās jo daudzās 
citās pilsētās. Galu galā varam būt gandarīti, ka Latvijai tagad ir divas starptautiskās 
lidostas – Rīgas un Liepājas, turklāt atšķirībā no savas lielākās māsas galvaspilsētā, 
Liepājas lidosta ir viena no nedaudzajām visā Rietumeiropā, kas izbūvēta un sertificēta, 
kopš stājušās spēkā jaunas un daudz striktākas aviācijas drošības prasības. Tas ir 
nopietns sasniegums Liepājai!

Treškārt, pagājušais gads noteikti paliks spilgtā atmiņā tiem pilsētniekiem, kas 
saskārušies ar dažādām satiksmes organizācijas izmaiņām. Būtiskākā no tām – 
Tramvaja tilta un Lielās ielas daļēja slēgšana, lai veiktu pilnīgu tilta atjaunošanu un 
paplašināšanu gan braucēju, gan gājēju un velobraucēju ērtībām. Un tā nav vienīgā 
šāda vieta pilsētā, kur pērn esam ķērušies pie fundamentālas ielu sakārtošanas – tā 
arī Grīzupes iela pārtop jaunā veidolā, daļa Krūmu ielas, Atmodas bulvāris, Vecās 
ostmalas promenāde un daudzas citas mazākas ieliņas...
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Domes priekšsēdētāja uzruna
Es zinu, šie remontdarbi autobraucējiem un gājējiem mēdz būt kaitinoši un ielu 

posmu slēgšana rada neērtības, taču esmu pateicīgs tiem liepājniekiem un pilsētas 
viesiem, kuri saprotoši pret to izturas, jo neērtības ir īslaicīgas, taču galarezultāts būs 
paliekošs gan mums pašiem, gan, cerams, arī nākamajām paaudzēm. 

Pārskatot, kāds Liepājai ir bijis 2017. gads, es nevaru nepieminēt sportu. Liepāja 
ir pilsēta, kur ik gadu notiek vairāk nekā 600 dažādi sporta pasākumi! Nacionāli un 
starptautiski sporta čempionāti un sacensības – sākot no šaha un beidzot ar Eiropas 
rallija vai Pasaules vindsērfinga čempionātiem. Mēs esam pirmā pilsēta no Baltijas 
valstīm, kam piešķirts Eiropas Sporta pilsētas tituls. Ar saviem sporta klubiem mēs 
ne reizi vien un arī šogad esam ieguvuši čempionu kausus un kāpuši uz uzvarētāju 
pjedestāla. Galu galā Liepāja ir Kristapa Porziņģa, Anastasijas Sevastovas, Paula 
Jonasa un daudzu citu šodien pasaulē atpazīstamu sportistu dzimtā pilsēta. Tagad 
varam teikt, ka esam sasnieguši vēl vienu uzvaru pilsētas sporta dzīvē – radījuši savu 
vieglatlētikas manēžu, kas uzslējusies pie Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 
5. vidusskolas. Nebaidīšos teikt, ka vieglatlētikas manēža ir bijis ļoti gaidīts objekts 
Liepājas sportistiem un visiem aktīvajiem liepājniekiem.
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1. Pamatinformācija
1.1. Liepājas pilsētas domes sastāvs

Liepājas pilsētas dome, atbilstoši Latvijas Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem. 2017.gadā pēc notikušajām 
pašvaldību vēlēšanām, darbu uzsāka jaunais Liepājas pilsētas domes deputātu 
sasaukums.

Liepājas pilsētas domes deputāti:

Vārds, uzvārds Amats Partija

ULDIS SESKS Domes priekšsēdētājs partija „Liepājas partija”

GUNĀRS ANSIŅŠ Domes priekšsēdētāja 
vietnieks partija „Liepājas partija”

ATIS DEKSNIS Domes priekšsēdētāja 
vietnieks

Latvijas Reģionu 
apvienība

ĢIRTS KRONBERGS Domes priekšsēdētāja 
vietnieks

Latvijas Reģionu 
apvienība

VALĒRIJS AGEŠINS Domes deputāts partija „Saskaņa” 
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”
EDVĪNS STRIKS Domes deputāts partija „Liepājas partija”
HELVIJS VALCIS Domes deputāts partija „Liepājas partija”
MĀRIS VERPAKOVSKIS Domes deputāts partija „Liepājas partija”

JĀNIS VILNĪTIS Domes deputāts Latvijas Reģionu 
apvienība

VILNIS VITKOVSKIS Domes deputāts partija „Liepājas partija”

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai, Liepājas 
pilsētas dome 2017.gada 22.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.242 „Par Liepājas pilsētas 
domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”, izveidojot šādas pastāvīgās komitejas: 
•	Finanšu komiteja (priekšsēdētājs Uldis Sesks);
•	Pilsētas attīstības komiteja (priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis);
•	Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja 

(priekšsēdētājs Helvijs Valcis);
•	Izglītības, kultūras un sporta komiteja (priekšsēdētājs Atis Deksnis).
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1. Pamatinformācija

1.2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes un 
kapitālsabiedrības

LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto patstāvīgo funkciju veikšanai Liepājas 
pilsētas pašvaldībā ir izveidotas šādas iestādes un aģentūras:
•	Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde;
•	Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde;
•	Kultūras pārvalde;
•	Liepājas Kapsētu pārvalde;
•	Liepājas pilsētas Būvvalde;
•	Pašvaldības iestāde Nekustamā īpašuma pārvalde;
•	Pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde;
•	Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests;
•	Liepājas pilsētas Bāriņtiesa;
•	Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa;
•	Liepājas Bērnu un Jaunatnes centrs;
•	Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka;
•	Liepājas pilsētas Tautas mākslas un kultūras centrs;
•	Liepājas muzejs;
•	Pašvaldības policija;
•	Liepājas pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti”;
•	Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”.

Liepājas pilsētas dome ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja 19 kapitālsabiedrībās.
Pašvaldības 100% kapitālsabiedrības:
•	SIA “Liepājas ūdens”;
•	SIA “Liepājas autostāvvietas”;
•	SIA “Aviasabiedrība “Liepāja””;
•	SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”;
•	SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs”;
•	SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”;
•	SIA “Liepājas Leļļu teātris”;
•	SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”;
•	SIA “Liepājas tramvajs”;
•	SIA “Liepājas teātris”;
•	SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams”;
•	SIA “Lielais dzintars”.

Pašvaldības 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”.
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

2.1. Iedzīvotāji

2017.gada beigās Liepājā dzīvoja 69  180 iedzīvotāji. Gada laikā iedzīvotāju skaits 
samazinājies par 263 iedzīvotājiem. 2017.gadā bijis mazākais iedzīvotāju skaita 
samazinājums kopš 1989.gada.

Pēdējo septiņu gadu laikā Liepājas iedzīvotāju skaits samazinājies par 5 632 
iedzīvotājiem jeb par 7,5%.

1.attēls Iedzīvotāju skaits Liepājā perioda beigās. Avots: Centrālā statistikas pārvalde

2017.gadā Liepājā piedzimuši 808 bērni, kas ir par 28 bērniem jeb par 3,5% mazāk 
nekā 2016.gadā.

2017.gadā Liepājā miruši 1023 iedzīvotāji, kas ir par 42 iedzīvotājiem jeb par 3,9% 
mazāk nekā 2016.gadā.

 

 2.attēls Liepājas pilsētas iedzīvotāju skaita izmaiņas veidojošie faktori (cilvēku skaits).
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Dabiskais pieaugums saglabājās negatīvs. Salīdzinot ar 2016.gadu negatīvais 
dabiskais pieaugums samazinājies par 6,1%.

Migrācijas saldo gada laikā samazinājies par 95,0%. 2017.gadā bijis zemākais 
negatīvais migrācijas saldo kopš 1989.gada.

2018.gada sākumā latviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā 
bija 56%, krievu tautības iedzīvotāju īpatsvars bija 30%, ukraiņu tautības iedzīvotāju 
īpatsvars bija 5%, baltkrievu un lietuviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars bija 3%.

2017201620152014201320122011

74812 73469 71926 71125 70630 69443 69180

Iedzīvotāju skaita
pārmaiņas

Migrācijas saldo

Dabiskais pieaugums
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 -304 -331 -332 -155 -122 -229 -215

 -1794 -1012 -1211 -646 -373 -958 -48

 -2098 -1343 -1543 -801 -495 -1187 -263

0
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

3.attēls Liepājas iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2017.gada beigās.
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

2.2. Ekonomiskais raksturojums

2.2.1. Nodarbinātība un bezdarbs
2017.gada beigās Liepājā darbspējas vecumā (15-63 gadi) bija 41 023 iedzīvotāji. 
2017.gada beigās strādāja 28 649 liepājnieki (deklarētā dzīvesvieta Liepāja). Gada 

laikā strādājošo liepājnieku skaits palielinājies par 695 personām jeb par 2,5%.

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

2017.gada beigās Liepājā reģistrētos uzņēmumos bija 27  646 darba vietas. 
Salīdzinot ar 2016.gada decembri, darba vietu skaits Liepājā reģistrētajos uzņēmumos 
palielinājās par 820 darba vietām.

latvieši 56% 

krievi 30%

lietuvieši 3%
baltkrievi 3%

ukraiņi 5% poļi 1% pārējie 2%

Darbspējas vecuma 
iedzīvotāji

Strādājošo
liepājnieku skaits

Reģistrēto
bezdarbnieku skaits

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 4868 3561 4696 4172 3804 3568 2582

 28003 28725 27553 28041 27908 27954 28649

 46060 44800 43334 42364 41715 41335 41023
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

5.attēls Darba vietu skaits Liepājā reģistrētos uzņēmumos.
Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Nozīmīgākās tautsaimniecības nozares, kuras nodrošina lielāko darba vietu  
skaitu ir:
•	ražošanas nozare. Nozares lielākie darba devēji:

•	LSEZ SIA “Lauma fabrics”;
•	SIA “AE partner”;
•	LSEZ SIA “Jensen metal”;
•	AS “Lauma lingerie”;
•	SIA “Dzelzbetons MB”;
•	SIA “Icotton”;

•	izglītības nozare. Nozares lielākie darba devēji:
•	Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde;
•	Liepājas Universitāte;
•	PIKC “Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”;
•	PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”;

•	tirdzniecības un auto, moto remonta nozare. Nozares lielākie darba devēji:
•	AS “LPB”;
•	SIA “Tolmets”;
•	SIA “ADS baltic”;

•	būvniecības nozare. Nozares lielākie darba devēji:
•	AS “UPB”;
•	SIA “CTB”;
•	SIA “UPTK”;

•	transporta un uzglabāšanas nozare. Nozares lielākie darba devēji:
•	AS “Liepājas autobusu parks”;
•	LSEZ SIA “Liepāja bulk terminal LTD”;
•	SIA “Liepājas tramvajs”.

27613

26799
26925

26826

27646

12.2013. 12.2014. 12.2015. 12.2016. 12.2017.
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

Bezdarba līmenis (reģistrēto bezdarbnieku skaits attiecināts pret darbspējas vecuma 
iedzīvotāju skaitu) 2017.gada beigās Liepājā bija 6,2%, reģistrēto bezdarbnieku skaits   
2  582. Gada laikā bezdarba līmenis pilsētā samazinājies par 2,4 procentpunktiem. 
Reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 986 personām jeb par 27,6%. 

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

Salīdzinot republikas lielākās pilsētas, augstākais bezdarba līmenis ir Rēzeknē, 
bet zemākais bezdarba līmenis ir Rīgā. Gada laikā reģistrētais bezdarba līmenis 
samazinājies gan valstī, gan visās republikas nozīmes pilsētās. Straujākais bezdarba 
līmeņa samazinājums bijis Liepājā un Rēzeknē.

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

No 2 582 reģistrētiem bezdarbniekiem 773 bezdarbnieki jeb 29,9% bija ilgstošie 
bezdarbnieki, t.i. konkrētas personas bez darba ilgāk par gadu. Salīdzinot ar 2016.
gadu ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājies par 350 personām jeb par 31,2%.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8.9 8.0 7.3 6.6 6.6 6.5 5.2 

9.1 7.6 10.5 9.6 9.0 8.6 6.2

Latvija

Liepāja

0

2

4

6

8

10

12

Bezdarba līmenis 31.12.2017.Bezdarba līmenis 31.12.2016.

VentspilsValmieraRēzekneLiepājaJūrmalaJēkabpilsJelgavaDaugavpilsRīgaLatvija
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

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

Jauniešu (15-24 gadi) bezdarbnieku skaits 2017.gada beigās bija 207 bezdarbnieki, 
kas ir par 83 personām jeb par 28,6% mazāk nekā 2016.gada beigās. 

Bezdarbnieka profils 2017.gadā reģistrētajiem bezdarbniekiem:
•	1445 sievietes;
•	1137 vīrieši;
•	385 invalīdi;
•	428 bezdarbnieki ar augstāko izglītību;
•	977 bezdarbnieki ar profesionālo izglītību.

Bezdarbnieka pabalstu 2017.gada beigās saņēma 1064 bezdarbnieki, kas ir 41,2% 
no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.

2.2.2. Iedzīvotāju ieņēmumi
2017.gadā vidējā bruto darba samaksa Liepājā bija 719 eiro1, kas ir 88,5% no Latvijas 

vidējās bruto darba samaksas. Salīdzinājumā ar 2016.gadu vidējā darba samaksa 
Liepājā palielinājusies par 59 eiro jeb par 9,0%. Valstī vidējā alga palielinājusies par 
70 eiro jeb par 9,4%.

Sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā 2017.gadā bija 823 
eiro, kas ir par 63 eiro jeb par 8,4 % vairāk nekā 2016.gada vidējā alga.

Privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk (turpmāk tekstā privātajā 
sektorā), vidējā darba samaksa bija 977 eiro, kas ir par 31 eiro jeb par 3,3% vairāk 
nekā 2016.gada vidējā alga.

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)

t.sk. jaunieši (15-24 gadi)

t.sk. ilgstošie bezdarbnieki 
(ilgāk par gadu)

Reģistrēto
bezdarbnieku skaits:

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 4868  3561 4696 4172 3804 3568 2582

 2183 1504 1021 1462 1136 1123 773

 583 398 448 409 332 290 207
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

9.attēls Vidējā bruto darba samaksa Liepājā (EUR). 
Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Centrālā statistikas pārvalde 

Salīdzinot republikas nozīmes pilsētas, augstākā vidējā bruto darba samaksa 2017.
gadā bijusi Jūrmalā (906 eiro) un Rīgā (902 eiro), bet zemākā vidējā bruto darba 
samaksa bijusi Daugavpilī (650 eiro) un Rēzeknē (674 eiro). 

Sabiedriskajā sektorā strādājošiem lielākā darba alga bijusi Rīgā (1102 eiro) un 
Ventspilī (907 eiro).

Privātajā sektorā strādājošiem lielākā darba alga bijusi Rīgā (1154 eiro) un Valmierā 
(1016 eiro). 

Salīdzinot 2017.gada vidējo bruto darba samaksu ar 2016.gada vidējo bruto darba 
samaksu, redzams, ka darba samaksa palielinājusies visās pilsētās. Visstraujāk vidējā 
bruto darba samaksa pieaugusi Rīgā (par 9,4%), Jūrmalā (par 9,1%) un Liepājā (par 
9,0%). Vislēnāk darba samaksa pieaugusi Ventspilī (par 6,4%) un Rēzeknē (par 6,8%). 

10.attēls Vidējā darba samaksa 2017.gadā (EUR). 
Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Centrālā statistikas pārvalde 

Vidējā izmaksājamā vecuma pensija Liepājā ir 2017.gadā bija 290,43 eiro, kas ir par 
3,2% vairāk nekā 2016.gada vidējā vecuma pensija.

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 523 562 566 592 624 660 719

 589 612 662 684 725 760 823

 660 738 693 783 890 946 977Vidējā alga
privātajā sektorā

Vidējā alga
sabiedriskajā sektorā

Vidējā alga

Privātais sektors ar nodarbināto
skaitu 50 un vairāk Sabiedriskais sektors Vidējā bruto darba

VentspilsValmieraRēzekneLiepājaJūrmalaJēkabpilsJelgavaDaugavpilsRīgaLatvija
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

2.2.3. Uzņēmumi
2017.gadā Liepājā reģistrēti 306 jauni uzņēmumi – 261 sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību, 39 – individuālie komersanti, 5 akciju sabiedrības, viena ārvalstu komersanta 
filiāle.
Uzņēmējdarbības forma 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 380 359 327 282 297 243 261

Individuālais komersants 41 36 27 38 30 21 39
Akciju sabiedrība 0 1 2 8 0 1 5
Eiropas komercsabiedrība 0 0 0 0 1 0 0
Filiāle 1 1 0 0 0 0 0
Pilnsabiedrība 1 0 1 0 0 0 0
Ārvalsts komersanta filiāle 2 3 2 2 2 1 1
Kooperatīvā sabiedrība 0 1 0 0 0 0 0
Zemnieku saimniecība 1 1 1 0 0 0 0
Kopā 426 402 360 330 330 266 306

Avots: SIA “Lursoft IT”

Salīdzinot ar 2016.gadu jaunreģistrēto uzņēmumu skaits palielinājies par 40 
uzņēmumiem jeb par 15,0%.

Iespēju reģistrēt uzņēmumu ar pamatkapitālu mazāku par 2800 eiro izmantojuši 
67,4% no reģistrētajām kapitālsabiedrībām. 65 uzņēmumi reģistrēti ar 1 eiro 
pamatkapitālu.

Pēc valsts ieņēmumu dienesta sniegtās informācijas 2017.gada decembrī 176 
jaunreģistrētjiem uzņēmumiem (57,5% no 2017.gadā reģistrēto jauno uzņēmumu 
skaita) ir darba ņēmēji. Kopā jaunajos uzņēmumos decembrī bija nodarbināts 521 
darba ņēmējs.

11.attēls. Liepājā reģistrētie uzņēmumi pa nozarēm (%). 
Avots: Valsts ieņēmumu dienests 

2017.gada decembrī, pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas Liepājā darbojās 
2604 uzņēmumi.

Zivsaimniecība, mežsaimniecība 4% 

 

Rūpniecība 12% 

Būvniecība 9% 

Tirdzniecība, 
auto remonts 21% 

 Izmitināšana un 
ēdināšanas pakalpojumi 2%  

Transports un
uzglabāšana 6% 

  Veselības aprūpe 2% 
 Operāc. ar nekust. īpaš. 9%  

Profesionālie, zinātniskie un
tehniskie pakalpojumi 9% 

Citi 20% 
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

Liepājas uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2016.gadā

NPK Uzņēmums Apgrozījums, 
EUR

pret 
2015

pret 
2014

pret
2013

1. UPB AS 115 332 573 37% 29% 43%
2. TOLMETS SIA 95 453 912 -34% -48% -35%
3. LPB AS 33 306 848 6% 8% 12%
4. LAUMA FABRICS LSEZ SIA 32 349 443 11% -16% -18%
5. AE PARTNER SIA 29 467 484 8% 47% 50%
6. TRANSIT SERVICE AGENCY SIA 24 212 271 -12% 11% 83%

7. UPB NAMS SIA 22 794 185 2.86 
reizes 43% 3.09 reizes

8. JENSEN METAL LSEZ SIA 22 219 507 9% 25% 54%

9. LIEPAJA BULK TERMINAL 
LTD LSEZ SIA 22 129 092 15% 39% 2.02 reizes

10. DZELZSBETONS MB SIA 21 543 284 32% 64% 2.10 reizes

11. LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA SIA 18 900 542 7% 15% 19%

12. BALTREIDS SIA 18 844 558 2.27 
reizes 85% 2.55 reizes

13. EVIJA, V.Biļuka 
komercfirma LSEZ SIA 17 715 532 -15% -42% -51%

14. LIEPĀJAS ENERĢIJA SIA 16 822 816 -1% -11% -14%
15. DFDS LOGISTICS BALTIC SIA 15 548 936 25% 56% 62%
16. NPK EXPERT SIA 14 833 532 -3% 46% 6.62 reizes

17. KVV LIEPĀJAS METALURGS, AS 14 162 806 -79% nav 
datu nav datu

18. UPB ENERGY, SIA 13 610 634 2.04 
reizes

4.58 
reizes 2.41 reizes

19. EURO DK LSEZ SIA 12 449 350 64% 2.24 
reizes 2.84 reizes

20. LASKANA-MEŽS SIA 12 277 717 35% 3% -9%

Avots: SIA “Lursoft IT”

Pēc SIA “Lursoft IT” datu bāzes informācijas 20 Liepājas uzņēmumi ar lielāko neto 
apgrozījumu ir dažādu nozaru uzņēmumi. Sešiem lielākajiem uzņēmumiem 2016.gadā, 
salīdzinot ar 2015.gadu, neto apgrozījums samazinājies. Straujākais neto apgrozījuma 
pieaugums bijis SIA “UPB nams” – 2,86 reizes.

2.2.4. Rūpniecība
2017.gada gadā Liepājā apstrādes rūpniecības (turpmāk tekstā rūpniecība) 

produkcija saražota par 271,1 milj. eiro (4,0% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 
2016. gadu, rūpniecības produkcijas izlaides apjoms palielinājies par 53,1 milj. eiro jeb 
par 24,4%. 

Realizētās produkcijas apjoms 2017.gadā bija 279,9 milj. eiro (4,1% no Latvijas 
kopapjoma). Salīdzinot ar 2016. gadu, realizētās rūpniecības produkcijas apjoms 
palielinājies par 46,0 milj. eiro jeb par 19,7%. 



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 16

2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

12.attēls Liepājas apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un realizācija (milj. eiro). 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Eksportētās rūpniecības produkcijas īpatsvars Liepājā 2017.gadā bija 76%. 
2017. gadā eksportam realizētas preces par 212,7 milj. eiro, kas ir par 33,0 milj. eiro 

jeb par 18,3% vairāk nekā 2016.gadā. 
Vietējā tirgū realizētas preces par 67,3 milj. eiro, kas ir par 13,1 milj. eiro jeb par 

24,0% vairāk nekā 2016.gadā.  
Salīdzinot 2017.gada apstrādes rūpniecības izlaides un realizācijas apjomus 

lielākajās pilsētās izņemot Rīgu un Jūrmalu (Rīgā saražotās rūpniecības produkcijas 
apjoms bija 2539,7 milj. eiro, bet realizētās rūpniecības produkcijas apjoms bija 2541,0 
milj. eiro. Dati par Jūrmalu netiek publicēti konfidencialitātes dēļ), redzams, ka Liepājā 
saglabājas lielākie saražotās un realizētās rūpniecības produkcijas apjomi.

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

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 469.9 607.9 285.0 206.2 255.5 218.0 271.1

 477.7 629.2 332.4 212.1 281.3 233.9 279.9

 417.6 567.6 278.9 157.7 227.7 179.7 212.7

 60.1 61.5 53.0 54.5 53.7 54.2 67.3

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

87%

90%

84%

74%
81%

77%
76%

RealizācijaIzlaide

VentspilsValmieraRēzekneLiepājaJēkabpilsJelgavaDaugavpils

17
6.

1

18
0.

4

17
6.

9

18
0.

2

47
.7

49
.1

27
1.1 27

9.
9

73
.5

76
.2

17
9.

8

18
1.4

17
3.

3

17
7.

4



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 17

2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

2.2.5. Investīcijas
2017.gada beigās Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā reģistrētas ārvalstu 

investīcijas 167,3 milj. eiro apjomā. Gada laikā investīciju apjoms palielinājies par 75,8 
milj. eiro.

14.attēls Uzkrātās investīcijas Liepājā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā (milj. eiro). 
Avots: SIA “Lursoft IT”

Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā investējušas 44 ārvalstis. 2017.gadā investīciju 
apjomus palielinājušas 19 valstis, astoņas valstis investīciju apjomus samazinājušas un 
17 valstu investīciju apjomi saglabājas bez izmaiņām.

Lielākie investīciju apjomi Liepājas uzņēmumos ieguldītas no Kipras. Kipras 
investori Liepājas uzņēmumos ieguldījuši investīcijas 113,6 milj. eiro apmērā (68% no 
tiešo investīciju kopsummas). Zviedrijas tiešo investīciju apjoms 15,1 milj. eiro (9% no 
tiešo investīciju kopsummas). Krievijas un Dānijas investori ieguldījuši pa 12,1 milj. eiro 
no valsts (7% no tiešo investīciju kopsummas).

2.2.6. Liepājas ostas un lidostas darbība
2017. gadā Liepājas ostas kompānijas pārkrāvušas 6 588  647,19 tonnas dažādu 

kravu, tai skaitā beramkravas – 4 858,5 tūkst. tonnas, ģenerālkravas – 1 251,7 tūkst. 
tonnas un lejamkravas – 478,4 tūkst. tonnas.

2017. gadā tika turpināti ieguldījumi ostas infrastruktūrā, attīstot dzelzceļa 
pievadceļus un uzlabojot vagonu manevrēšanas spēju. Paralēli arī uzņēmēji 
paplašināja savus terminālus. 2017. gadā vien uzbūvētas trīs jaunas noliktavas un 
kopējā beramkravu uzglabāšanas jauda palielināta par 10%. Arī turpmākajos gados 
plānots turpināt pilnveidot ostas darbības efektivitāti, padziļinot kuģu ceļus, izveidojot 
kuģu iekraušanas vietu Brīvostā, kā arī izbūvējot jaunus auto un dzelzceļa pievadceļus.

2017. gadā Liepājas ostā aptuveni 40% veidoja vietējās kravas gan graudi, gan 
ro-ro kravas, ko nodrošina regulāra prāmju satiksme sadarbībā ar prāmju operatoru 
“Stena Line”, kas palielināja prāmja ienākšanu skaitu nedēļā līdz piecām reizēm. LSEZ 
SIA “Terrabalt” turpināja piesaistīt projektu kravas, piemēram, AS “UPB” dzelzsbetona 
konstrukcijas, kā arī nodrošina pilsētas ražošanas uzņēmu LSEZ SIA “Jensen metal” , 
LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” u.c. saražotās produkcijas eksportu.

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 49.5 64.6 73.4 97.1 103.7 91.5 167.3

 -0.9 15.1 8.8 23.7 6.6 -12.1 75.8

Uzkrātās ārvalstu 
investīcijas
Gada laikā saņemtās
ārvalstu investīcijas
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

2017. gadā veiksmīgi strādāja stividorkompānijas, kuru termināli atrodas Karostas 
kanālā un pirmo reizi kopā pārsniedza vienu miljonu tonnu apgrozījumu. Karostas 
kanālā atrodas stividorkompānijas, kas pārkrauj gan celtniecības materiālus, t.sk. 
Brocēnos ražotu cementu, gan lauksaimniecības produkciju, gan lejamkravas.

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

2017.gadā Liepājā darbojās viena prāmju līnija. Palielinot prāmja ienākšanu līdz 
piecām reizēm nedēļā, 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, pieaudzis pārvadāto 
pasažieru skaits.

Gada laikā pārvadāto pasažieru skaits palielinājās par 8  119 personām jeb par 
24,6%.

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

2017.gadā Liepājas ostā uzņemtas 325 jahtas, kas ir mazliet mazāk kā gadu iepriekš. 
Visbiežāk ieradušās jahtas no Vācijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Zviedrijas. 

2017.gada 16.maijā tika uzsākti lidojumi maršrutā Rīga – Liepāja. Līdz gada beigām 
izpildīti 194 lidojumi un pārvadāti 5 953 pasažieri.

2017201620152014201320122011
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

2.2.7. Tūrisms

2017.gadā Liepājas viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoti 90 170 personas, 
kas ir par 3,6% vairāk nekā 2016.gadā. Tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu tūristu 
skaits palielinājies par 6,3%.

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

Liepājas viesnīcās un citās tūristu mītnēs 2017.gadā apkalpoto personu skaita 
īpatsvars kopējā Latvijas viesnīcas un tūristu mītnes apmeklējušo personu skaitā bija 
3,5%.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā (LRTIB) 2017. gadā klātienē apkalpoti        
21 570 apmeklētāji, kas ir par 9% vairāk nekā 2016. gadā. Latvijas tūristu skaits 
saglabājies bez izmaiņām un sastāda 19,2% no kopējā apmeklētāju skaita. Ārvalstu 
tūristu skaits LRTIB ir pieaudzis par 11,1%. 

Liepājas tūristu apmeklētākie objekti 2017.gadā:
•	Koncertzāle “Lielais dzintars”;
•	Liepājas muzejs;
•	Karostas cietums;
•	Sv. Trīsvienības katedrāle.

2.2.8. Pašvaldības projekti
2017.gadā pašvaldībā norisinājās aktīvs darbs pie projektu sagatavošanas un 

iesniegšanas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gadam 
finansējuma piesaistei, kā arī tika noslēgti pirmie līgumi ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par finansējuma piešķiršanu un būvdarbu līgumi. 

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

2017201620152014201320122011

75.5 78.2
69.1

Visās tūristu mītnēs Ārvalstnieki visās tūristu mītnēs

73.0
69.0

87.1
90.2

23.0 24.4
19.6 22.1 21.6

26.9 28.6
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums
(projekta īstenotājs un partneri) Finansējums Projekta 

stadija

Projekta 
kopējās 

izmaksas 
EUR

1.

Proti un dari
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija sadarbībā ar 
Nodarbinātības projektiem

ESF Tiek īstenots 330 000

2.

Kurzeme visiem
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija sadarbībā ar 19 
Kurzemes reģiona pašvaldībām, 
valsts sociālās aprūpes centru 
4 bērnu aprūpes iestādēm

ESF Tiek īstenots 900 000

3.

Vieglatlētikas manēžas būvniecība 
pie Liepājas 5.vidusskolas kā 
skolas sporta bāze izglītības 
programmas realizācijai
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

Valsts 
finansējums Tiek īstenots 7 048 478

4.

Publisko aktīvās atpūtas 
laukumu atjaunošana Bernātos, 
1.kārta (Varavīksnītēs)
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

ELFLA Tiek īstenots 55 555

5.

Publisko aktīvās atpūtas 
laukumu atjaunošana Bernātos, 
2.kārta (Villa Alma)
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

ELFLA Uzsākta 
īstenošana 55 555

6.
Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs.
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

ESF Tiek īstenots 808 962

7.

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 
attīstība par  metodisko 
centru STEM un IKT jomā
Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestāde Izglītības pārvalde

ERAF Iesniegts/ 
Tiek īstenots 1 471 654

8.

Uzņēmējdarbības vides attīstība 
Liepājā, 1.kārta (Krūmu ielas 
pārbūve posmā no Ziemeļu 
ielas līdz Pulvera ielai)
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

ERAF Tiek īstenots 1 725 795

9.

Uzņēmējdarbības vides attīstība 
Liepājā, 2.kārta (Kapsēdes iela)
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

ERAF Iesniegts/ 
vērtēšanā 1 857 245
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums
(projekta īstenotājs un partneri) Finansējums Projekta 

stadija

Projekta 
kopējās 

izmaksas 
EUR

10.
Pamatinfrastruktūras 
nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai (Vētru ielas pārbūve)

ERAF Iesniegts/ 
vērtēšanā 515 778

11.
Degradēto teritoriju revitalizācija 
uzņēmējdarbības vajadzībām 
(Vecās ostmalas rekonstrukcija)

ERAF Iesniegts/ 
vērtēšanā 2 200 868

12.

Tramvaja līnijas un pieguļošās 
teritorijas kompleksa rekonstrukcija 
(Lielā iela no viesnīcas 
“Amrita” līdz t/c “Kurzeme”)
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija un SIA 
“Liepājas tramvajs”

ERAF Tiek īstenots 15 294 117

13.

Grīzupes ielas pārbūve posmā 
no Liepājas pilsētas robežās līdz 
Cukura ielas aplim, Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

ERAF Tiek īstenots 5 575 167

14.

Liepājas vispārizglītojošo skolu 
modernizācija (1.kārta. - 6.vsk., 
2.vsk., 5.vsk., 10.vsk, 12.vsk., 2.kārta. 
- 15.vsk., 7.vsk., 8.vsk., 3.pmsk.)
Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestāde Izglītības pārvalde

ERAF Iesniegts/ 
vērtēšanā 5 382 000

15.

Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve 
dabas lieguma  “Liepājas 
ezers “Zirgu salā”
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

ERAF Tiek īstenots 137 514

16.

Dienvidkurzemes piekrastes 
mantojums cauri gadsimtiem 
(Kungu iela 24 - interjera muzejs, 
Pūt -vējiņi!, Trīsvienības katedrāle)
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

ERAF Iesniegts/ 
vērtēšanā 4 668 566

17.

Slēgtu tenisa kortu 
būvniecība (pie 2.vsk)
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

Valsts 
finansējums

Uzsākta 
īstenošana 3 500 000

18.

Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas 
pilsētas pašvaldības ēkā 
Peldu ielā 5, Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

ERAF
Tiek 

gatavots 
iesniegšanai

2 342 308
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums
(projekta īstenotājs un partneri) Finansējums Projekta 

stadija

Projekta 
kopējās 

izmaksas 
EUR

19. 

Koordinācijas attīstība un 
kapacitātes palielināšana 
glābējiem Baltijas jūras piekrastē
Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestāde Liepājas pilsētas 
pašvaldības policija

Interreg Tiek īstenots 38 838

20.
Saredzi citādāk
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija

Interreg Tiek īstenots 102 322

21. Būnas izbūve Baltijas jūrā ERAF Iesniegts/ 
Atbalstīts 5 499 990
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumu struktūra

2015.gada 
izpilde

2016.gada 
izpilde 

2017.gada 
izpilde 

Rādītāji EUR EUR EUR
IEŅĒMUMI

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 43 528 791 49 267 718 55 031 499
Nodokļu ieņēmumi 42 122 498 47 388 975 53 442 136
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 34 573 318 35 198 496 38 507 908
IIN dotācija 2 734 449 7 170 738 9 684 322
Nekustamā īpašuma nodoklis 4 500 140 4 694 989 4 884 786
Azartspēļu nodoklis 314 591 324 752 365 120
Nenodokļu ieņēmumi 1 406 293 1 878 743 1 589 363
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 
un īpašuma pārdošanas 941 232 1 275 954 1 119 369

Valsts ( pašvaldību) nodevas 
un kancelejas nodevas 76 541 98 223 114 268

Sodi un sankcijas 138 470 133 616 115 634
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 176 324 199 886 114 022
Ieņēmumi no valsts ( pašvaldības) 
nekustamā īpašuma pārdošanas 73 726 171 064 126 070

Transfertu ieņēmumi 24 667 234 17 858 234 22 128 692
Budžeta iestāžu ieņēmumi 6 917 337 7 818 791 7 517 808
Ieņēmumi kopā 75 113 362 74 944 743 84 677 999
Aizdevuma saņemšana 19 159 128 130 274 3 297 158
Budžeta līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu 8 020 715 3 835 116 5 576 291

Ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz 
gada sākumu un saņemtiem kredītiem 102 293 205 78 910 133 93 551 448

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde

2017.gadā Liepājas pilsētas pašvaldības kopējā pamatbudžeta ieņēmumu 
prognoze izpildīta 98,5% apmērā jeb par 1 271 075 eiro mazāk nekā plānots. Jānorāda, 
ka 2017. gadā apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika grozīts gada laikā, palielinot 
pamatbudžeta ieņēmumu plānu par 13 500 183 eiro. Liepājas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžetā 51,68% no kopējiem ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi; 1,88% – 
nenodokļu ieņēmumi; 37,57% – transfertu ieņēmumi mērķdotāciju un dotāciju veidā 
no valsts budžeta un ES struktūrfondiem, kā arī budžeta iestāžu ieņēmumi – 8,87%.

2017. gadā pašvaldības pamatbudžetā 56,91% no kopējiem ieņēmumiem jeb 
90,18% no nodokļu maksājumiem veidoja iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. 
2017. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un dotācija saņemta 48 192 230 
eiro, kas ir par 5 822 996 eiro vairāk nekā 2016. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumi no kopējiem nodokļu ieņēmumiem 
pašvaldības pamatbudžetā sastāda 3,8%. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un 
parādu maksājumi 2017. gadā iekasēti 2 028 331 eiro. Ieņēmumu plāns izpildīts par 
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104,2% jeb iekasēts par 82 470 eiro vairāk nekā plānots. Nekustamā īpašuma nodokļa 
par ēkām (t.sk. mājokļiem) maksājumi no kopējiem nodokļu ieņēmumiem pašvaldības 
budžetā sastāda 5%. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (t.sk. mājokļiem) un 
parādu maksājumi iekasēti   2 856 455 eiro, ieņēmumu plāns izpildīts par 114,5% jeb 
iekasēts par 330 107 eiro vairāk nekā plānots. Nekustamā īpašuma nodokli 2017. gadā 
maksāja 34 620 fiziskās un 939 juridiskās personas.

2017. gadā nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda piedziņas procesā:
• uzsāktas piedziņas lietas 1 569 personām – sagatavoti brīdinājumi par kopējo 

summu 556 575,01 eiro; 
• 825 lietās pieņemti lēmumi - izpildrīkojumi par nekustamā īpašuma nodokļa 

bezstrīda piedziņu par kopējo summu 332 990,32 eiro;
• 2017. gadā periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim (par 2009. gadā līdz 

2018. gadā uzsāktajām lietām) piedzīts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 
368 326,08 eiro (t.sk. pēc brīdinājumiem – 179 600,30 eiro).
2017. gadā pieteikti:

• 28 kreditoru prasījumi fizisko personu maksātnespējas lietās par summu  
7 007,96 eiro; 

• 7 kreditoru prasījumi juridisko personu maksātnespējas lietās par summu              
18 595,55 eiro; 

• 79 kreditoru pieteikums fizisko personu mantojumu lietās par summu  
5 703,94 eiro.

 2017. gadā piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi  
879 362,15 eiro, t.sk.:

• pēc likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās 
zonās” 6. panta 1. punktu 80% apmērā – kopā 745 939,77 eiro;

• personām, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, saskaņā ar likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta (11 ) daļu 90% apmērā (mājoklis, 
zeme) – 4 688,04 eiro;

• 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 – 49 822,79 eiro; 

• ģimenēm ar 3 vai vairāk bērniem, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5.  panta (1²) daļu un 2017. gada 19. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā” 
5.2. apakšpunktu 50% apmērā – 13 406,47 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 – 7 743,89 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 – 50 399,18 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 – 1 709,38 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 – 1 623,57 eiro;
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• 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 eiro.
Nenodokļu ieņēmumi 2017. gadā izpildīti par 103,3% jeb par 50 971 eiro vairāk 

nekā plānots. Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta) bez 
dotācijas no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2017. gadā saņemti 22 128 692 
eiro, un tas ir par 1 775 033 eiro mazāk nekā plānots. Budžeta iestāžu ieņēmumi 2017. 
gadā iekasēti 95,3% apmērā no plānotā.

3.2. Pamatbudžeta izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017. gadā bija 86 494 437 eiro, t.sk. valsts 
finansējums – 22 036 816 eiro vai 25,48% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu izdevumu apjoms pieaudzis par 13  160 595 eiro jeb 
17,95%.

Pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu struktūra (EUR)

2015. g.
izpilde

2016. g.
izpilde

2017. g.
izpilde

Pamatbudžeta izdevumi 98 458 089 73 333 842 86 494 437
Uzturēšanas izdevumi 61 273 195 64 720 460 70 448 214
   - atalgojumi 23 028 552 24 812 932 27 551 829
   - darba devēju sociālās 
apdrošināšanas  iemaksas 5 821 089 6 350 499 7 155 297

   - preces un pakalpojumi 19 063 289 22 887 362 25 729 971
    - subsīdijas, dotācijas, sociālie pabalsti 13 360 265 10 669 667 10 011 117
Izdevumi kapitālieguldījumiem, 
investīcijas, akcijas un cita līdzdalība 
komersantu pašu kapitālā

26 450 266 3 704 724 12 239 920

Kredītu un kredītu procentu nomaksa 10 734 628 4 908 658 3 806 303

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde

2017. gadā no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uzturētas 14 
budžeta iestādes. Atlīdzības fonds tika plānots, pamatojoties uz Liepājas pilsētas 
domes apstiprināto Liepājas pilsētas pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu un 
Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku mēnešalgu skalu. Atalgojumam 2017. gadā 
izlietoti 27 551 829 eiro jeb par 11,04% vairāk nekā 2016.  gadā, jo pašvaldības budžeta 
iestāžu darbinieku amatalgu fonds 2017. gadā tika palielināts saistībā ar valstī 
noteiktās minimālās algas palielināšanu no 370 uz 380 eiro mēnesī (2016. gada 25. 
oktobra MK noteikumi Nr.683 “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””), un līdz ar to 
diferencēti tika palielināts finansējums arī pārējiem darbiniekiem. 

Papildu izdevumi atlīdzībai bija nepieciešami pedagogu darba samaksas 
nodrošināšanai pilnam mācību gadam saskaņā ar MK 2016. gada 5. jūlija noteikumiem 
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”.
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No pilsētas pamatbudžeta līdzekļiem 40,12% izlietoti atlīdzībai. Otra lielākā 
izdevumu daļa jeb 29,75% no kopējiem izdevumiem izlietota sadaļā “Preces un 
pakalpojumi”. Pieaugums šajā sadaļā veidojies sakarā ar SIA “Komunālā pārvalde” 
pārveidi par pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” no 2016. gada 1. jūnija (2017. 
gadā iestāde tika finansēta pilnu budžeta gadu), jo preču un pakalpojumu kodos tiek 
uzskaitīta pašvaldības infrastruktūras uzturēšana. Vēl pieaugums šajā kodu grupā 
veidojas sakarā ar projekta “Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru 
STEM un IKT jomā”. Papildu izdevumi 2017. gadā veidojās arī sabiedriskā transporta 
pakalpojumu apmaksai, sakarā ar Liepājas pilsētas domes 2016. gada 8 .decembra 
saistošajiem noteikumiem Nr.30 “Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015. 
gada 16. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem 
Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā””, kas nosaka papildu atvieglojumus 
nestrādājošiem vecuma pensionāriem un politiski represētām personām.

Kapitālajiem izdevumiem tika izlietoti 14,15% no kopējiem izdevumiem, jeb  
12 239 920 eiro. Izdevumu pieaugums pret 2016. gadu sastāda 8 535 196 eiro. Šāds 
pieaugums veidojies sakarā ar jaunā plānošanas perioda projektu īstenošanu un 
tāda apjomīga valsts līdzfinansēta projekta realizāciju kā “Liepājas Olimpiskā centra 
vieglatlētikas manēžas būvniecība”, kam 2017. gadā izlietots finansējums 5,3 milj. eiro 
apmērā. 

Kredītsaistību segšanai izlietoti 4,40% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas 
sastādīja 3 806 303 eiro. Izdevumi subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem 
sastāda 11,57%.

Analizējot pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūru atbilstoši valdības 
funkcijām, 2017. gadā vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos bija sadaļā 
„Izglītība” – 32 749 072 eiro jeb 37,86%; „Ekonomiskā darbība” – 18 148 628 eiro jeb 
20,98%; „Kultūra un sports” – 13 730 361 eiro jeb 15,87% un “Sociālā aizsardzība” –  
7 581 021 eiro jeb 8,76%. „Kredītu un % nomaksa” sastāda 3 806 303 eiro jeb 4,40%.

Pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu struktūra

2015.gada 
izpilde

2016.gada 
izpilde 

2017.gada 
izpilde 

Rādītāji EUR EUR EUR
IZDEVUMI      
Izdevumi pēc valdības funkcijām      
Vispārējie valdības dienesti 4 310 132 4 886 692 5 548 052
Sabiedriskā kārtība 1 621 951 1 713 670 1 784 625
Ekonomiskā darbība 20 777 713 15 132 778 18 148 628
Vides aizsardzība 62 963 84 828 245 553
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 3 364 645 2 375 324 2 702 040
Veselība 48 402 131 915 198 782
Brīvais laiks , sports un kultūra 21 565 674 7 496 219 13 730 361
Izglītība 28 930 911 29 283 249 32 749 072
Sociālā aizsardzība 7 041 070 7 320 509 7 581 021
Kredīta % un pamatsummas nomaksa 10 734 628 4 908 658 3 806 303
Izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu 98 458 089 73 333 842 86 494 437

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde
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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, pašvaldības 
nekustamā īpašuma apdrošināšanai un darbinieku veselības apdrošināšanai, 
ES struktūrfondu projektu priekšfinansējumam, līdzfinansējumam un vadībai un 
norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

 2017. gadā šajā sadaļā tika nodrošināts arī finansējums Liepājas pilsētas Vēlēšanu 
komisijas darba nodrošināšanai. Lielākie papildu izdevumi veidojušies amatalgu 
pieaugumam, ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējumam un 
līdzfinansējumam – 32 969 eiro, visu pašvaldības iestāžu darbinieku apdrošināšanai 
saskaņā ar iepirkumu – 93 019 eiro, Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai -  
69 575 eiro. Arī pašvaldības administrācijas budžeta izdevumiem bijis pieaugums 
jaunas pašvaldības mājas lapas izveidei, pasākuma “Ražots Liepājā” organizācijai, 
zvērinātu revidentu pakalpojumu apmaksai saskaņā ar iepirkumu – turpmāk 
pašvaldība centralizēti segs visu budžeta iestāžu revīzijas pakalpojumu izdevumus.

Sabiedriskā kārtība
Sabiedriskās kārtības nozarē 2017. gadā izdevumu pieaugums pret 2016. gadu 

sastāda 70 954 eiro vai 4,14%. Papildus izdevumi ir sakarā ar diferencētām atlīdzības 
fonda izmaiņām Pašvaldības policijas darbiniekiem. 2017. gadā tika uzsākta projekta 
“Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras krastā”.

Ekonomiskā darbība
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 “Aviosabiedrība “Liepāja”” un SIA 
“Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 

Nozarē, salīdzinot ar 2016. gadu, izdevumu pieaugums sastāda 3 015 850 eiro 
jeb 19,93%. Tas saistīts ar papildu izdevumiem pašvaldības aģentūrai “Liepājas 
sabiedriskais transports” sakarā ar Liepājas pilsētas domes 2016. gada 8. decembra 
saistošajiem noteikumiem Nr.30 “Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015. 
gada 16. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem 
Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā””, kas nosaka papildu atvieglojumus 
nestrādājošiem vecuma pensionāriem, un politiski represētām personām. 

Papildus izdevumi bijuši arī SIA “Aviosabiedrība “Liepāja”” uzturēšanas izdevumiem. 
Uzsākta vairāku infrastruktūras projektu īstenošana, t.sk. ““Ceļa horizontālo apzīmējumu 
atjaunošana Pulvera ielā posmā no Brīvības ielas līdz Cukura ielai”, “Grīzupes ielas 
pārbūve posmā no pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim”, “Uzņēmējdarbības vides 
attīstība Liepājā, 1.kārta”. 

Lai atbalstītu un veicinātu kultūras pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs, 
2015. gada 14. maijā tika pieņemts Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.212 “Par 
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”. Atbilstoši šim mērķim 
2017. gadā izlietots finansējums 108 242 eiro apmērā.
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Vides aizsardzība
Nozarē „Vides aizsardzība” 2017. gadā izlietots finansējums 245 553 eiro – par 

160 725 eiro vairāk kā 2016. gadā. Šajā nozarē nodrošināts finansējums pašvaldības 
dzīvnieku patversmes “Lauvas sirds” uzturēšanai. Izdevumu pieaugums saistīts ar 
vairāku projektu īstenošanu – “Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei”, 
“Atpūtas vietas izveide Vaiņodes ielas galā, Slapjā ielā 1A” un “Antropogēno slodzi 
mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers” Zirgu salā”.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2017. gadā izlietots finansējums       

2 702 040 eiro apmērā – par 326 716 eiro vairāk nekā 2016. gadā. Šajā sadaļā tiek 
finansētas divas pašvaldības budžeta iestādes – Nekustamā īpašuma pārvalde un 
Liepājas kapsētu pārvalde. 

2017. gadā 152 775 eiro tika ieguldīti SIA „Liepājas ūdens” pamatkapitālā pilsētas 
ūdenssaimniecības attīstībai (2016. gadā šāda ieguldījuma nebija). No pašvaldības 
līdzekļiem tika pabeigts projekts “Liepājas Jūrmalas parka dienviddaļas attīstība”  
68 421 eiro apmērā. Turpinājās projekts ““Garnizona kapu paplašināšana”, kam izlietoti 
109 960 eiro. 

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 2017. gadā sastāda 876 890 eiro.

 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 8 966 eiro un 100 360 eiro apmērā.

Veselības aprūpe
Veselības aprūpes nozarē izdevumi sastāda 198 782 eiro. Izdevumu pieaugums 

66 867 eiro. 2017. gadā veselības nozarē SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” projektam 
„Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā”, izlietots finansējums 
39 922 eiro, ņemot vērā faktisko nepieciešamību. Apgūts valsts piešķirtais finansējums 
20 000 eiro bērnu laukuma izveidei Liepājas reģionālās slimnīcas teritorijā.

Uzsākta divu 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”. 

2017. gadā veikts ieguldījums SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 
pamatkapitālā 30 000 eiro un SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 
29 076 eiro.

Izglītības nozare
Izglītības nozarē izdevumi 2017. gadā sastādīja 32 749 072 eiro, kas ir par 11,84% 

vai 3 465 823 eiro vairāk nekā 2016. gadā. Izglītības nozarē tika finansēta viena 
internātpamatskola, viena speciālā internātpamatskola, 19 pirmsskolu izglītības 
iestādes, trīs specializētās pirmsskolas izglītības iestādes, viena sākumskola, divas 
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pamatskolas, astoņas vidusskolas, viena Valsts ģimnāzija, viena bērnu mūzikas skola, 
Bērnu un jaunatnes centrs un četras sporta skolas.

Izglītības nozarē 2017. gadā izdevumu pieaugums saistīts ar 2016. gada 25. 
oktobra MK noteikumi Nr.683 “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”” MK 2016. 
gada 5. jūlija noteikumiem 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”. 

No 2017. gada ieviesta speciālās ēdināšanas programma vidēji 140 pirmsskolas 
izglītības iestāžu bērniem, kam nepieciešama īpaša diēta veselības problēmu dēļ. 

2017. gadā uzsākta trīs 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”;
•	“Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija”. 

Apgūtas valsts mērķdotācijas vienreizējiem pašvaldību pasākumiem par kopējo 
summu 19 420 eiro. 

No pašvaldības budžeta līdzekļiem 2017. 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.

Kultūra un sports
Kultūrai un sportam 2017. gadā izlietots finansējums 13 730 361 eiro apmērā, kas ir 

par 6 234 142 eiro jeb 83,16% vairāk nekā 2016. gadā. 
Lielākais izdevumu pieaugums 2017. gadā veidojies sakarā ar projekta “Liepājas 

Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecība” realizāciju. Projektam izlietotais 
finansējums sastāda 5 292 478 eiro, t.sk. valsts dotācija 3 496 349 eiro. 

Turpinājās projektu “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 
1.kārta” un “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta” 
īstenošana. 1.kārtas darbi 2017. gadā tika pabeigti, bet 2.kārtas darbi turpinās arī 
2018. gadā. 

Uzsākta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona “Daugava” 
ģērbtuvju ēkās, Liepājā”, kas turpināsies arī 2018. gadā. 

Sporta nozarē tika nodrošināts finansējums pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas 
Domes Sporta pārvalde”, SIA “OC Liepāja” pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai un 
ieguldījumam SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” pamatkapitālā (Ledus halles iegādei). 

Kultūras nozarē finansējums izlietots budžeta iestādes “Kultūras pārvalde” 
uzturēšanai, kuras pārraudzībā ir bibliotēkas, Liepājas muzejs un Tautas mākslas un 
kultūras centrs un pārraudzībā ir SIA “Liepājas latviešu biedrības nams”, SIA “Liepājas 
teātris” un SIA ”Liepājas Leļļu teātris” deleģēto funkciju veikšanai, SIA “Lielais Dzintars” 
deleģēto funkciju un pārvaldīšanas funkciju veikšanai saskaņā ar pilnvarojuma līgumu. 

2017. gadā veikts ieguldījums SIA “Liepājas teātris” pamatkapitālā gaismas tehnikas 
iegādes 2.kārtai. Apgūts piešķirtais valsts finansējums Liepājas teātra gaismas pults 
iegādei 20 000 eiro apmērā un 15 000 eiro Liepājas muzeja galvenās ēkas renovācijai.
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Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības jomā 2017. gadā izlietoti 7 581 021 eiro. Izdevumi pieauguši par 

260 512 eiro jeb 3,56%. 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. 

Sociālajiem pabalstiem tika izlietoti 2 949 081 eiro jeb par 79 053 eiro mazāk nekā 
2016. gadā. Samazinājums galvenokārt veidojies dzīvokļu pabalstiem un pašvaldības 
pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem, savukārt izdevumi pieauguši pabalstiem 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un veselības aprūpei. Sociālajā 
nozarē 2017. gadā turpinās projekta “Kurzeme visiem” īstenošana un uzsākta projekta 
“Saredzi citādāk” īstenošana.

3.3 Speciālais budžets

Īpašiem mērķiem iezīmēto līdzekļu ieņēmumi bija plānoti 3  515 784 eiro apmērā, 
bet faktiskā izpilde sastāda 3 489 852 eiro jeb 99,26%. Īpašiem mērķiem iezīmētu 
līdzekļu fonda izdevumi plānoti 3 910 366 eiro apmērā, bet izlietoti 3 064 129 eiro, kas 
sastāda 78,36% no plānotā. Līdzekļu atlikums uz 2018. gada 1. janvāri bija 820 306 
eiro. 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – 56 235 eiro. Līdzekļu atlikums uz 2018. gada 
1. janvāri – 25 380 eiro. 

Speciālā budžeta ieņēmumu izlietojumu reglamentē pastāvošā likumdošana, 
domes nolikumi un lēmumi.

Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumu struktūra pa nozarēm

2016.
izpilde

2017.g.
Plāns Izpilde 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 23 000 25 000 19 363
Dabas resursu nodoklis 97 597 86 800 102 806
Autoceļu fonds 1 502 432 1 502 432 1 502 432
Ostas nodevas 37 7351 433 500 434 436
Dotācija pasažieru pārvadāšanai 487 353 524 380 522 311
Pārējie ieņēmumi 571 954 943 673 908 505
Ziedojumi un dāvinājumi 51 053 86 482 56 235
KOPĀ 3 110 740 3 602 267 3 546 088

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde

Speciālā budžeta līdzekļi 2016.gadā galvenokārt tika novirzīti pilsētas infrastruktūras 
sakārtošanai, bezdarbnieku nodarbinātības pasākumiem, kultūras un izglītības 
programmu finansēšanai.
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3.4. Līdzdalība pašvaldības saistīto uzņēmumu 
pamatkapitālā

Reģistrēta pašvaldības daļa uzņēmumu pamatkapitālā

Kapitālsabiedrības 
nosaukums

Ieguldījums 
uz 01.01.2017.

Ieguldījums  
2017.gadā

Ieguldījums uz 
31.12.2017.

  EUR EUR % EUR
SIA “Liepājas ūdens” 15 964 820 152 775 100 16 117 595
SIA ‘’Liepājas autostāvvietas’’ 9 544   100 9 544
SIA ‘’Aviasabiedrība “Liepāja’’’’ 1 016 485   100 1 016 485
SIA ‘’Liepājas reģiona 
tūrisma informācijas birojs’’ 228 264   85,59 228 264

A/S ‘’Liepājas autobusu parks’’ 306 110   34,85 306 110
SIA ‘’Liepājas reģionālā 
slimnīca’’ 36 963 368   100 36 963 368

SIA “OC Liepāja” 143   5,03 143
SIA ‘’Liepājas RAS’’ 606 427   65,85 606 427
SIA “Jaunliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs” 533 385 29 076 100 562 461

SIA “Vecliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs” 536 911 30 000 100 566 911

SIA “Liepājas leļļu teātris” 17 323   100 17 323
SIA “Liepājas namu 
apsaimniekotājs” 57 764   100 57 764

SIA “Liepājas tramvajs” 3 393 939   100 3 393 939
SIA “Liepājas teātris” 181 485 53 564 100 235 049
SIA “Liepājas enerģija” 2 719 108   39 2 719 108
SIA ‘’Liepājas latviešu 
biedrības nams’’ 346 011 -67 384 100 278 627

SIA ‘’Liepājas 
Olimpiskais centrs’’ 17 000 300 100 000 72,23 17 100 300

SIA “Lielais Dzintars” 259 828 47 650 100 307 478
     80 141 215 345 681   80 486 896

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde
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3.5. Pārskats par ilgtermiņa aizņēmumiem (Saīsināts)
(EUR)

Aizdevējs Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš

 % 
likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

Pārskata 
perioda 
sākumā

Pārskata 
perioda 
beigās

Valsts kase “Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldības ēkās Liepājā” 1.projekts 11.10.2010 20.02.2025 mainīga EUR 563 906 244 385 214 755

Valsts kase “Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldības ēkās” 2.projekts 11.10.2010 20.02.2025 mainīga EUR 583 486 221 107 194 305

Valsts kase
ERAF projekta “Liepājas 
daudzfunkcionālā centra “Lielais 
Dzintars” izveide” īstenošana

21.08.2015 20.12.2023 mainīga EUR 1 364 920 178 113 178 113

Valsts kase
Ielu apgaismojuma sistēmas 
modernizācija un ielu 
rekonstrukcija 2. kārta

16.09.2014 20.12.2017 mainīga EUR 897 791 106 201 0

Valsts kase

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

28.07.2017 20.06.2031 mainīga EUR 545 322 0 396 072

Valsts kase Kultūras iestāžu rekonstrukcija un 
energoefektivitātes paaugstināšana 07.12.2011 20.12.2020 mainīga EUR 731 244 406 788 401 097

Valsts kase

“Liepājas daudzfunkcionālā centrs 
“Lielais Dzintars” infrastruktūras 
paplašināšanai sniegto pakalpojumu 
piedāvājuma daudzveidības 
attīstībai” īstenošanai

20.03.2014 20.09.2023 mainīga EUR 2 473 948 642 988 534 988

Valsts kase “Liepājas daudzfunkcionālā centra 
“Lielais Dzintars” izveide īstenošana 20.03.2014 20.12.2029 mainīga EUR 17 304 844 13 430 915 13 230 914
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Aizdevējs Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš

 % 
likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

Pārskata 
perioda 
sākumā

Pārskata 
perioda 
beigās

Valsts kase
Liepājas pilsētu ielu apgaismojuma 
sistēmas modernizācija 
un ielu rekonstrukcija

30.11.2011 20.06.2025 mainīga EUR 14 205 918 1 036 434 1 030 746

Valsts kase
‘’Liepājas pirmsskolas izglītības 
iestādes ‘’Pienenīte’’ infrastruktūras 
attīstība’’ īstenošanai

20.03.2014 20.03.2029 mainīga EUR 1 053 358 611 369 586 369

Valsts kase

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 740 760 0 705 848

Valsts kase Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
ēkas renovācija 20.05.2015 20.06.2027 mainīga EUR 496 251 496 062 496 062

Valsts kase

Projekta “Liepājas p.i.i. 
Margrietiņa ēku atjaunošana un 
teritorijas labiekārtojums Siļķu 
ielā 16a, Liepājā būvniecības 
1. un 1.d. kārta” īstenošanai

24.09.2015 20.09.2028 mainīga EUR 267 553 267 553 267 553

Valsts kase Projekta Liepājas vispārizglītojošo 
skolu modernizācija īstenošana 29.11.2017 20.09.2032 mainīga EUR 1 317 126 0 259 325

Valsts kase Projekts “Brīvības ielas rekonstrukcija” 16.06.2010 20.05.2030 mainīga EUR 7 100 606 1 446 532 1 339 384

Valsts kase
projekts “Seku likvidācija 
cukura rūpniecības skartajās 
teritorijās” 2.kārta

23.09.2011 20.06.2026 mainīga EUR 1 071 674 191 488 171 329
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš

 % 
likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

Pārskata 
perioda 
sākumā

Pārskata 
perioda 
beigās

Valsts kase Projekts “Stacijas laukuma 
rekonstrukcija” 24.11.2010 20.11.2025 mainīga EUR 364 873 170 107 164 416

Valsts kase Projekts “Tranzītielu posmu 
rekonstrukcija” 25.11.2013 20.06.2023 mainīga EUR 736 101 697 928 692 237

Valsts kase Projekts “Uzņēmējdarbības pamata 
infrastruktūras izveide Liepājā” 20.06.2013 20.06.2028 mainīga EUR 1 210 248 293 159 267 667

Valsts kase projekts “Zirņu-Ganību 
ielu rekonstrukcija” 02.06.2011 20.12.2023 mainīga EUR 18 740 903 6 303 641 5 903 641

Valsts kase SIA ‘’Liepājas reģionālā slimnīca’’ 
pamatkapitāla palielināšanai 20.03.2014 20.03.2029 mainīga EUR 924 394 924 394 844 394

Valsts kase

SIA “Liepājas tramvajs” 
pamatkapitāla palielināšana ERAF 
projekta “Jaunās tramvaja līnijas 
izbūve un esošo sliežu posmu 
rekonstrukcija Liepājā “ īstenošanai

20.05.2015 20.12.2026 mainīga EUR 886 996 886 996 788 440

Valsts kase

SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitāla 
palielināšanai Kohēzijas fonda 
projekta Ūdens saimniecības attīstība 
Liepājā, 6. kārta īstenošanai

28.09.2017 20.09.2032 mainīga EUR 326 918 0 152 775

Valsts kase

 SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitāla 
palielināšana KF projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība 
Liepājā 5. kārta” īstenošanai

24.09.2015 20.09.2028 mainīga EUR 330 451 330 451 330 451
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš

 % 
likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

Pārskata 
perioda 
sākumā

Pārskata 
perioda 
beigās

Valsts kase

“Uzņēmējdarbības teritoriju un 
to nepieciešamās publiskās 
infrastruktūras attīstība 
Liepājā” īstenošanai

18.03.2015 20.06.2026 mainīga EUR 2 497 718 670 879 670 879

Valsts kase

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

03.10.2017 20.09.2032 mainīga EUR 3 394 783 0 1 783 140

Valsts kase Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā 30.01.2015 20.03.2026 mainīga EUR 812 152 562 297 562 297

Valsts kase
Draudzīgā aicinājuma Liepājas 
5.vidusskolas telpu paplašināšana 
un piebūves 2.kārtas īstenošanai

03.03.2008 20.12.2022 mainīga EUR 1 905 711 952 853 794 044

Valsts kase Kohēzijas fonda projekta Liepājas 
ostas pievedceļi īstenošanai 02.04.2007 20.03.2022 mainīga EUR 1 012 097 371 805 300 661

Valsts kase
Liepājas pilsētas asfaltbetona seguma 
ielu renovācijas un rekonstrukcijas 
programma īstenošanai

03.03.2008 20.12.2022 mainīga EUR 5 691 487 2 845 721 2 371 426

Valsts kase Liepājas pilsētas skvēru un 
apstādījumu teritoriju rekonstrukcija 08.08.2013 20.12.2027 mainīga EUR 335 218 331 218 327 218

Valsts kase Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
ēkas renovācija 04.02.2014 20.01.2029 mainīga EUR 234 273 229 877 225 877

Valsts kase Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
ēkas renovācija 08.08.2013 20.06.2028 mainīga EUR 569 149 563 458 557 766
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš

 % 
likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

Pārskata 
perioda 
sākumā

Pārskata 
perioda 
beigās

Valsts kase Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
ēkas renovācija 25.06.2014 20.01.2029 mainīga EUR 1 413 316 1 413 316 1 300 252

Valsts kase Projekta Dzīvojamās mājas Kuldīgas 
ielā 34 renovācijas 2.kārta īstenošanai 02.04.2007 20.03.2022 mainīga EUR 874 235 322 047 260 693

Valsts kase

Projekta Liepājas izglītības iestāžu 
renovācija un pirmskolas izglītības 
iestādes “Liepiņa” piebūves 
celtniecības īstenošanai

02.04.2007 20.03.2022 mainīga EUR 2 046 447 753 056 609 346

Valsts kase Projekta Liepājas Olimpiskā centra 
multifunkcionālā sporta halle 13.04.2010 20.02.2021 mainīga EUR 495 135 191 277 146 261

Valsts kase Projekta Liepājas Olimpiskā centra 
multifunkcionālā sporta halle 20.12.2006 20.11.2021 mainīga EUR 5 448 751 1 945 840 1 556 627

Valsts kase
Projekta Liepājas pilsētas 
asfaltbetona seguma ielu renovācijas 
un konstrukcijas programma

21.12.2006 20.11.2021 mainīga EUR 5 514 365 1 969 451 1 575 572

Valsts kase SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” 
pamatkapitāla palielināšanai 03.03.2008 20.12.2022 mainīga EUR 3 785 777 1 892 867 1 577 383

Valsts kase

SIA “Liepājas tramvajs” 
pamatkapitāla palielināšanai 
ERAF projekta ‘’Jaunās tramvaja 
līnijas izbūve un esošo sliežu posmu 
rekonstrukcija Liepājā’’ īstenošanai.

04.07.2012 20.07.2022 mainīga EUR 1 741 685 1 008 348 825 014

Valsts kase

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ pamatkapitāla 
palielināšanai Kohēzijas fonda 
projekta ‘’Ūdenssaimniecības 
attīstība Liepājā’’, 3. kārta

20.06.2013 20.06.2028 mainīga EUR 1 967 574 1 961 883 1 956 191
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš

 % 
likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

Pārskata 
perioda 
sākumā

Pārskata 
perioda 
beigās

Valsts kase/
Ziemeļu 
investīciju 
banka

Pašvaldības iestāžu ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana 30.07.2002 30.04.2022 mainīga EUR 1 006 008 356 968 292 064

Kopā x x x x x 114 985 472 47 229 772 46 843 592
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

3.6. Pārskats par galvojumiem (saīsināts)
(EUR)

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs
Līguma pa-
rakstīšanas 

datums

Atmaksas 
termiņš 

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Galvojuma 
summa 

Galvotā 
aizņēmuma 

summa

Pārskata 
perioda 
sākumā

Pārskata 
perioda 
beigās

Valsts 
kase

Aizdevuma pamatsummas, 
procentu ka arī līgumsodu 
un citu maksājumu, ja 
tādi būtu, atmaksa tiks 
izpildīta pilnā apmērā

SIA ‘’Liepājas 
tramvajs’’ 21.12.2012 20.12.2022 EUR 4 268 615 4 268 615 618 141 618 141

Valsts 
kase

Jaunas tramvaja līnijas 
izbūve un esošo sliežu 
posmu rekonstrukcija 
Liepāja, aizdevuma 
pamatsummas, procentu, 
kā arī citu līgumsodu 
un citu maksājumu, ja 
tādi būtu, apmaksa tiks 
izpildīta pilnā apmērā

SIA “Liepājas 
tramvajs” 25.11.2015 20.11.2031 EUR 4 068 905 4 068 905 3 992 144 3 992 144

Valsts 
kase

Liepājas pilsētas reģionālās 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas projekts

SIA ‘’Liepājas 
RAS’’ 21.03.2001 05.03.2017 USD 1 876 313 2 315 677 75 268 0

Valsts 
kase

Liepājas starptautiskās 
lidostas attīstība, 
aizdevuma pamatsummas, 
procentu, kā arī citu 
līgumsodu un citu 
maksājumu, ja tādi 
būtu, apmaksa tiks 
izpildīta pilnā apmērā

SIA “Avio-
sabiedrība 
“Liepāja”””

28.10.2015 20.09.2031 EUR 1 909 579 1 909 579 1 415 007 1 415 007
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs
Līguma pa-
rakstīšanas 

datums

Atmaksas 
termiņš 

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Galvojuma 
summa 

Galvotā 
aizņēmuma 

summa

Pārskata 
perioda 
sākumā

Pārskata 
perioda 
beigās

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 2 002 170 592 923 416 910

Kopā x x x x x 13 391 191 x 6 693 483 6 442 202



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 41

3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

3.7. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Posteņa  
nosaukums

Atlikusī 
vērtība 

2016.gada 
beigās
(eiro)

Atlikusī 
vērtība 2017.
gada beigās

(eiro)

Izmaiņas 
2017.gadā 

salīdzinot ar 
2016.gadu
(+/- eiro)

Izmaiņu pamatojums

Zeme, ēkas 
un būves 258 746 621 251 550 754 -7 195 867

t.sk.

Dzīvojamās 
ēkas 12 241 297 14 321 550 2 080 253

Pašvaldība veic pakāpenisku, 
visu pašvaldībai piederošo 
dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 
Zemesgrāmatā uz Liepājas 
pilsētas pašvaldības vārda. 
Palielinājums 2017.gadā 
veidojies Zemesgrāmatā 
ierakstīto dzīvokļu īpašumus 
uzņemot bilancē 

Nedzīvoja-
mās ēkas 27 936 669 27 755 236 -181 433

Samazinājumu galvenokārt 
veido aprēķinātā gada 
nolietojuma vērtība

Transporta 
būves 62 443 239 54 115 002 -8 328 237

Samazinājumu galvenokārt 
veido aprēķinātā gada 
nolietojuma vērtība  un veikto 
ielu rekonstrukciju rezultātu 
iegrāmatošana, izslēdzot 
rekonstruēto ielas daļu

Zeme zem 
ēkām un 
būvēm 22 316 949 22 883 062 566 113

Pašvaldība  veic 
pakāpenisku, visu pašvaldībai 
piederošo dzīvokļu 
īpašumu ierakstīšanu 
Zemesgrāmatā uz Liepājas 
pilsētas pašvaldības vārda. 
Palielinājums 2017.gadā 
veidojies Zemesgrāmatā 
ierakstīto  dzīvokļiem 
piekrītošo zemes domājamo 
daļu uzņemot bilancē 

Atpūtai un 
izklaidei 
izmantojamā 
zeme

4 396 083 4 396 083 Izmaiņas vērtībās nav 
notikušas
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Posteņa  
nosaukums

Atlikusī 
vērtība 

2016.gada 
beigās
(eiro)

Atlikusī 
vērtība 2017.
gada beigās

(eiro)

Izmaiņas 
2017.gadā 

salīdzinot ar 
2016.gadu
(+/- eiro)

Izmaiņu pamatojums

Pārējā zeme 48 006 309 47 537 061 -469 248

Samazinājums veidojas, 
nododot pašvaldībai 
piederošos nekustamos 
īpašumus – zemes gabalus 
turējumā to faktiskajiem 
lietotājiem

Inženierbū-
ves 30 003 400 28 670 022 -1 333 378

Samazinājumu galvenokārt 
veido aprēķinātā gada 
nolietojuma vērtība

Pārējais 
nekustamais 
īpašums

2 065 399 2 252 016 186 617

Palielinājums veidojas, 
pieņemot ekspluatācijā 
ilgtermiņa ieguldījumus, kuri 
izveidojušies ielu renovāciju 
un rekonstrukciju projektu 
realizāciju rezultātā

Turējumā 
nodotā 
pašvaldību 
zeme

10 286 065 10 868 729 582 664

Palielinājums veidojas, 
nododot pašvaldībai 
piederošos nekustamos 
īpašumus – zemes gabalus 
turējumā to faktiskajiem 
lietotājiem

Turējumā 
nodotās 
pašvaldību 
ēkas un 
būves

38 095 479 37 899 514 -195 965
Samazinājumu galvenokārt 
veido aprēķinātā gada 
nolietojuma vērtība

Turējumā 
nodotie  
pašvaldību 
citi īpašumi

955 732 852 479 -103 253

Samazinājumu galvenokārt 
veido aprēķinātā gada 
nolietojuma vērtība.



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 43

3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 2017.gada 31.decembri, 
saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Liepājas reģionālās nodaļas salīdzinātiem 
datiem, ir 3158,20 ha, no kuriem 929,35 ha aizņem mežaudzes.

Pašvaldības zemes kopējā vērtība ir 74 816 206 eiro. 
2017. gadā Liepājas pilsētas pašvaldība:

•	iegādājās zemesgabalu Klāva Ukstiņa ielā 30, Liepājā – zeme bērnudārzam 
“Cīrulītis”;

•	saņēma bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo 
īpašumu Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā. 

Liepājas pilsētas pašvaldība piedalās ar līdzfinansējumu daudzdzīvokļu mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanā.

2017.gadā, projektam “Daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošana” tika piešķirti 1  000 000 eiro. Šī projekta ietvaros tika iesniegti 
22 projektu pieteikumi, kuros plānots labiekārtot 30 dzīvojamo māju teritorijas un trīs 
nomājamo zemesgabalu teritorijas ar kopējām būvniecības izmaksām 1 563 181 eiro. 
Iesniegtajos 22 projektu pieteikumos pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums sastādīja 
1 258 495 eiro. Izvērtējot iesniegto projektu dokumentāciju, tika atbalstīti 10 projektu 
pieteikumi, kuros bija paredzēts labiekārtot 17 dzīvojamo māju pagalmus un vienu 
nomāto teritoriju ar pašvaldības līdzfinansējumu 934 099 eiro. Šo projektu ietvaros, 
pašvaldība sedz izdevumus par 10 atbalstīto projektu pieteikumu būvuzraudzības 
veikšanu par summu 54 111 eiro.

Kopumā no  iesniegtajiem 22 projektu pieteikumiem ”Liepājas pilsētas daudzdzīvokļu 
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanā”: 
•	10 pieteikumi tika atbalstīti;
•	pieci pieteikumi tika noraidīti, jo nebija atbilstoši Liepājas pilsētas pašvaldības 

saistošo noteikumu prasībām;
•	septiņi pieteikumi tika atteikti - nepietiekama pašvaldības līdzfinansējuma 

rezultātā.

Jauns pašvaldības līdzfinansējuma veids daudzdzīvokļu mājām 2017.gadā 
bija “Sadzīves atkritumu savākšanas punktu izbūves līdzfinansēšana”. Piešķirtais 
pašvaldības līdzfinansējums   sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 
2017.gadā bija 50 000 eiro. Šī projekta ietvaros tika iesniegti 41 projekta pieteikums 
(5. kārtās). Pašvaldības plānotais līdzfinansējums 34  535 eiro. Šāds projekts tiks 
turpināts arī 2018.gadā.

2016.gadā tika uzsākts un 2017.gadā turpināts projekts “Pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršana no vandālisma cietušo ēku īpašniekiem” līdzfinansējot ēku fasāžu 
sakārtošanu. Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums   no vandālisma cietušo ēku 
īpašniekiem 2017.gadā bija 20 000 eiro. Šī projekta ietvaros trīs kārtās tika iesniegti 
22 projektu pieteikumi. Pašvaldības līdzfinansējums  2 378 eiro. 
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4. Pilsētas attīstības  
plānošana
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4. Pilsētas attīstības plānošana

4.1. Teritorijas attīstības plānošana

2016.gadā ar Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.18 apstiprināts lokālplānojums zemesgabaliem Zemnieku ielā 24, 
Zemnieku ielā 26, Zemnieku ielā 28, Zemnieku ielā 30, Zemnieku ielā 60 un Parka ielā 
11, Liepājā:
•	lokālplānojuma izstrādes gaitā tika saņemti 11 institūciju nosacījumi 

lokālplānojuma izstrādei; Pēc lokālplānojuma izstrādes tika saņemti 10 institūciju 
atzinumi par izstrādāto lokļplānojumu;

•	no 2016.gada 30.jūnija līdz 28.jūlijam notika lokālplānojuma publiskā apspriešana;
•	publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 13.jūlijā, kurā piedalījās 6 

interesenti;
•	2016.gada 12.augustā pēc publiskās apspriešanas beigām, notika sanāksme, kurā 

tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju 
atzinumi; sanāksmē piedalījās piecu institūciju pārstāvji.
2017.gadā nav notikuša sabiedriskās apspriešanas vai aptaujas par teritorijas 

attīstības plānojumu. 

4.2. Privātās un publiskās investīcijas

Ieguldītās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā
2016.gadā 

(EUR)
2017.gadā 

(EUR)
Izmaiņas 

2016./2015. (EUR)
Publiskās investīcijas 5 075 425 6 404 262 1 328 837
Privātās investīcijas 17 187 406 26 072 798 8 885 392
Kopā 22 262 831 32 477 060 10 214 229

Avots: Liepāja pilsētas būvvalde

Nozīmīgākie būvobjekti Liepājā 2017.gadā
Tirdzniecības ēkas:

•	Tirdzniecības centrs Parka ielā 11, pasūtītājs SIA “SANITEX”, būvuzņēmējs – SIA 
“Bukoteks”,  232 1400 eiro;

•	Degvielas uzpildes stacija Zemnieku ielā 24, pasūtītājs SIA “Viršu nekustamie 
īpašumi”, būvuzņēmējs – SIA “Bukoteks”, 804 999 eiro;

•	Noliktavas ēkas atjaunošana un lietošanas veida maiņa par tirdzniecības ēku 
Jāņa ielā 1, pasūtītājs SIA “Fontaine ent.”, būvuzņēmējs – SIA “Firma UPTK”, 
250 000 eiro
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Ražošanas ēkas: 
•	Naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas būvju pārbūve un būvniecība 

Ziemeļu ielā 19C, pasūtītājs SIA “GI Termināls”, būvuzņēmējs - SIA “ICC 
engineering”, 9 225 219 eiro;

•	Beramo kravu noliktava Brīvostas ielā 28, pasūtītājs LSEZ SIA ”Dan store”, 
būvuzņēmējs - SIA “Firma UPTK”, 2 815 932 eiro;

•	Beramo kravu noliktava Brīvostas ielā 21, pasūtītājs LSEZ SIA ”Mols L”, 
būvuzņēmējs - SIA “Piche”, 1 332 320 eiro.

Teritorijas labiekārtojumi:
•	Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtojums, Mirdzas Ķempes iela 10, 

Ugāles iela 7, pasūtītājs SIA ”Liepājas namu apsaimniekotājs ”, būvuzņēmējs - SIA 
“A LAND”, 183 365;

•	Teritorijas labiekārtojums, Krūmu iela 34/36, pasūtītājs SIA ”Liepājas namu 
apsaimniekotājs”, būvuzņēmējs - SIA “Mūrnieks”, 152 220 eiro; 

•	Teritorijas labiekārtojums, Krūmu iela 30, 30A un 32, pasūtītājs SIA” Namu serviss 
APSE”, būvuzņēmējs - SIA “Mūrnieks”, 111 579 eiro; 

Dažādi objekti:
•	Biroja ēka Cukura ielā 38A, pasūtītājs SIA “Ceļu tiltu būvnieks”, būvuzņēmējs –  

SIA “Selva būve”, 888 071 eiro;
•	Liepājas valsts 1.ģimnāzijas ēkas atjaunošana Ausekļa ielā 9, pasūtītājs Liepājas 

pilsētas pašvaldība, būvuzņēmējs – SIA “Firma UPTK”, 355 064 eiro.

Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai – 
2017.gadā iesniegti 33 projektu iesniegumi. 19 projekti par būvdarbiem, pārējie projektu 
pieteikumi bijuši par dokumentācijas izstrādi. Kopējā iesniegto projektu pieprasītā 
pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 301 187,62 eiro.

2017.gadā tika realizēta Liepājas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas 
2.kārta, kuras ietvaros pilsētā pilnveidoti 95 vietējā tīkla punkti, no kuriem 46 no jauna 
ierīkota cietā seguma zīme. Veikts poligonometrijas gājiens iekļaujot 59 punktus, 
no tiem trīs valsts ģeodēziskā tīkla punkti noteikti ar GP. Minētos darbus veica  
SIA “Ģeodēzists”.
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4.3. Pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un 
attīstības programma

Liepājas pilsētas attīstība ir balstīta uz diviem 2015.gada 22.janvārī 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 
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.

2017.gadā tika pieņemti četri Liepājas pilsētas domes lēmumi par Investīciju 
plāna aktualizāciju un viens Liepājas pilsētas domes lēmums par Rīcību 
plāna aktualizāciju, t.sk., nozaru darbību plānu 2017.gadam apstiprināšanu. 
Attīstības programma pieejama pašvaldības mājaslapā šeit: https://www.liepaja.lv/
attistibas-strategija-2030/.

Attīstības programma kalpo kā vadlīnijas pilsētas attīstības politikas veidošanai, 
dažādu pašvaldības nozaru ikgadējo darbības plānu izstrādei, pašvaldības budžeta 
veidošanai un investīciju piesaistei. Attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
īstenošana tiek uzraudzīta mērot rezultatīvos rādītājus, kurus ik gadu izskata kopā 
ar Rīcību plānu. Rezultatīvie rādītāji ir definēti katrai rīcībpolitikai, tās, savukārt, 
pakārtotas četru programmā noteikto attīstības virzienu īstenošanai.

Zemāk tabulā, Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
noteiktie rezultatīvie rādītāji, apkopoti par 2013.-2017.gadu, strukturēti pa attīstības 
virzieniem un attiecīgajām rīcībpolitikām.
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Rīcībpolitiku rezultatīvie rādītāji

Attīstības virziens/
Rīcībpolitikas Rezultatīvie rādītāji

M
ērvienība

Periods

2013 2014 2015 2016 Vēlam
ā 

tendence

2017

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība
Vērtējums 
(pret ie-
priekšējo 

gadu)

Piezīmes,  
ja tendence nav ievērota

(1) Liepājnieki un viņu labklājība                  
1.1. Konkurētspējīga izglī-
tība, prasmju attīstīšana 
un nodarbinātības iespēju 
paplašināšana 
 
Tematikas: 
- Kvalitatīva pirmskolas 
izglītība un vietu no-
drošinājums pirmskolas 
izglītības iestādēs 
- Skolēnu prasmju at-
tīstīšana un karjeras 
plānošana vispārizglīto-
jošās skolās, uzlabojot 
jauniešu nodarbinātības 
iespējas nākotnē 
- Efektīvs Liepājas vis-
pārizglītojošo skolu tīkls 
un konkurētspējīga ma-
teriāltehniskā bāze (tai 
skaitā ģimnāzija) 
- Sporta infrastruk-
tūras nodrošinājums 
vispārizglītojošajās 
izglītības iestādēs un 
fizisko aktivitāšu pie-
augums skolēnu vidū

Dzimušo skaits skaits 743 833 838 836 Pieaug 808

Dzimstības rādītāji  
samazinās, tāpat kā 
visā valstī. Attiecībā 
pret 2012.-2013.gadu 
tendence ir pieaugoša

Pirmsskolas vecuma 
bērnu īpatsvars, 
kas apmeklē PII 
(t.sk. privātās PII)

skaits 3 522 3 406 3 410 3 532 Pieaug 3 606

 

Pirmsskolas vecuma 
bērnu skaits, kuri reģis-
trējušies rindā uz PII

skaits 1 329 1 507 1 461 1 480 Sama-
zinās 1 714

PII Dzintariņš renovācija 
(tās laikā bērni izformēti 
citās PII) un PII mainīgais 
bērnu uzņemšanas skaits; 
jaunie MK noteikumi 
par bērnu skaitu grupās 
(speciālā programma).

Izglītojamie, kuri pēc 
9.klases beigšanas 
iegūst apliecību par 
pamatizglītību

% 96,3 97,9 97,8 98,5 100% 98,2 Pasliktinājušies skolēnu 
sasniegumi un zināšanas.

Integrēto izglītojamo 
skaita ar speciālajām 
vajadzībām īpatsvars 
vispārizglītojošās izglītī-
bas iestādēs no kopējā 
izglītojamo skaita

% 5,2 2,1 5,8 5,6 Pieaug 2,6 Samazinās integrējamo 
bērnu skaits.
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- Kvalificēti pedagogi 
(pirmskolas, 
vispārizglītojošās 
iestādēs) 
- Darba tirgū 
pieprasītu, kvalificētu 
speciālistu 
sagatavošana 
Liepājas 
profesionālās 
izglītības iestādēs, 
palielinot darba tirgus 
nozīmi apmācību 
procesā 
- Starptautiski 
konkurētspējīga 
augstākā izglītība 
attīstīta pētniecība 
un tās rezultātu 
komercializācija 
- Pieaugušo 
mūžizglītība un 
nodarbinātības 
veicināšana

Obligāto stundu 
skaits nedēļā mācību 
priekšmetā ‘Sports’ 
pamatizglītības iestādēs

skaits 2 2 2 2 Pieaug 2
Stundu skaits noteikts 
saskaņā ar 12.08.2014 MK 
noteikumiem Nr. 468.

Renovēto, 
rekonstruēto Liepājas 
vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu 
sporta bāžu skaits

skaits 0 0 0 0 Pieaug 0

Liepājas A. Puškina 2.vsk. 
un Liepājas Raiņa 6.vsk. 
sporta zāles renovācijas 
un Liepājas Raiņa 
6.vsk. sporta laukuma 
rekonstrukcija ir uzsākta un 
tiks pabeigtas 2018.gadā

PIKC Liepājas Valsts 
tehnikums audzēkņu 
īpatsvars, kas apguvuši 
darba vidē balstītas 
mācības un 1. un 
2.kursā izgājuši mācību 
praksi uzņēmumā 
sadarbības līguma ar 
uzņēmumu ietvaros

% 36,4 16 (1%) 25 (2%) 134 (9%) Pieaug 136 (%)

 

PIKC Liepājas Valsts 
tehnikuma sākotnējā 
profesionālajā izglītībā 
iesaistīto audzēkņu, kas 
piedalījušies mobilitātes 
aktivitātēs, īpatsvars 
no visiem audzēkņiem

% 5 24 (2%) 6 (0,5%) 57 (5%) Pieaug 45 (4%)

 Rezultatīvo rādījumu kri-
tums izskaidrojams, ar PIKC 
LVT projektu koordinātoru 
kadru maiņu, līdz ar to tika 
iesniegti procentuāli ma-
zāk projektu pieteikumu un 
sasniegti rezultatīvi zemāki 
rādījumi par 2017. gadu.

PIKC Liepājas 
Valsts tehnikuma 
profesionālās 
izglītības pedagogu/
speciālistu īpatsvars, 
kas piedalījušies 
mobilitātes aktivitātēs

% 31 2 (2%) 1 (1%) 6 (5%) Pieaug 4 (4%)

Skaidrojams ar to, ka 
netika apstiprināts projektā 
iecerētās pedagogu/
speciālistu mobilitātes uz 
Austriju un Lielbritāniju, 
kopā 9 personas
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Ārvalstu mācībspēku 
skaita īpatsvars no 
kopējā akadēmiskā 
personāla skaita 
Liepājas Universitātē

% 3,4 3,4 2 5 Pieaug 8

 

Studentu skaits 
Liepājas universitātē skaits 1 604 1 516 1 441 1 342 Pieaug 1 356

 

Ārvalstu studentu skaits 
Liepājas universitātē skaits 6 26 25 35 Pieaug 55

 

Mūžizglītības jeb 
pieaugušo izglītībā 
iesaistīto personu skaits

skaits 2 777 3 112 3 955 3 771 Pieaug 3 772
 

1.2. Aktīvi, veseli un sociāli 
aizsargāti liepājnieki 
 
Tematikas: 
- Aktīva un veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšana un 
veselības veicināšana 
- Veselības aprūpes 
nodrošinājums 
- Sociālā drošības sajūta 
- Nodarbinātības 
veicināšana 
bezdarbnieku vidū, 
īpaši jauniešu

Ārstu skaits uz 1000 
iedzīvotājiem skaits 3,1 3 3 3 Pieaug **    

Zīdaiņu mirstība uz 
1000 dzimušajiem skaits 12 1,3 3,7 5 Sama-

zinās **    

Piesaistītie jauni 
medicīnas speciālisti skaits 4 4 3 1 Pieaug 3

Papildus piesaistītajiem 
jaunajiem speciālistiem, 
pašvaldība 2017.gadā 
piešķīra 8 stipendijas 
topošajiem mediķiem 
(6.kursa studentiem 
un rezidentiem)

Iedzīvotāju vērtējums 
par veselības aprūpes 
kvalitāti pilsētā 

ap-
tauja

Nav 
datu

Nav 
datu

Nav 
datu

Vairāk 
pozitīvi

Uzla-
bojas -  

 

Iedzīvotāju 
pašvērtējums par 
veselības stāvokli

ap-
tauja

Nav 
datu

Nav 
datu

Nav 
datu

Vairāk  
labs

Uzla-
bojas -  
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Īstenoto informatīvi 
izglītojošo kampaņu 
un pasākumu par 
fizisko aktivitāšu nozīmi 
veselības saglabāšanā 
un veicināšanā skaits

skaits

Veselības m
ēneša aktivitātes 

un 2 citi pasākum
i

Veselī-bas m
ēneša pasākum

i (61); 
13 pasākum

i; 39 lekcijas skolās 

23 atbalstīti projekti, 14 pasākum
i; 

38 lekcijas skolās 

22 atbalstīti projekti, 26 
pasākum

i, 47 lekcijas skolās  

Pieaug

18 atbalstīti projekti, 17 līgum
i par veselības 

veicināšanas un slim
ību profilakses 

pasākum
u ieviešanu, 46 lekcijas skolās. 

“382 aktivitātes projekta “Liepāja. 
Vesels. A

ktīvs. Laim
īgs” ietvaros

 

Iedzīvotāju īpatsvars, 
kas nodarbojas ar 
fiziskām vai sportiskām 
aktivitātēm vienu 
vai divas reizes 
nedēļā un biežāk

ap-
tauja

Nav 
datu

Nav 
datu

Nav 
datu 50% Pieaug -  

 

Publisko sporta 
pasākumu skaits 
Liepājā

skaits 537 581 622 672 Pieaug 705

2017.gadā realizēti 
vairāki jauni sporta 
pasākumi, sporta 
pasākumu cikli 
iedzīvotājiem

Publisko sporta 
pasākumos iesaistīto 
personu skaits

skaits 202 550 221 050 276 660 293 260 Pieaug 310 855
 

Sociālo pabalstu 
saņēmēju īpatsvars 
kopējā iedzīvotāju 
skaitā

% 16,4 11,1 11 10,7 Sama-
zinās **  
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Sadarbības līgumu ar 
NVO skaits (atbalstot 
NVO aktivitātes)

skaits 26 27 52 59 Pieaug 44

 Līdz šim uzskaitīti līgumi, 
kas noslēgti Veselības 
veicināšanas, NVO un 
Sociālās iekļaušanas 
projektu konkursu 
ietvaros. Ņemot vērā, 
ka tiek īstentos ESF 
projekts “Liepāja.
Vesels.Aktīvs.Laimīgs”, 
daļa organizāciju 
startē projekta 
ietvaros organizētajos 
iepirkumos, kur pieejams 
lielāks finansējums 
un var īstenot vairāk 
aktivitāšu, un nestartē 
pašvaldības konkursos.

Iedzīvotājiem pieejamie 
sociālie pakalpojumi 
(saskaņā ar saistošiem 
noteikumiem)

skaits 19 19 23 24 Pieaug 25

 

Sociālā dienesta 
darbinieku 
kvalifikācijas celšana

skaits 47 78 24 53 Pieaug 55
 

Jauniešu bezdarbnieku 
īpatsvars bezdarbnieku 
kopskaitā

% 9,5 9,8 8,7 8,1 Sama-
zinās 8,0

 

Ilgstošo bezdarbnieku 
īpatsvars bezdarbnieku 
kopskaitā

% 21,7 35,0 29,9 31,5 Sama-
zinās 29,9

 

Iedzīvotāju vērtējums 
par sociālo palīdzību 
un pakalpojumiem 

ap-
tauja

Nav 
datu

Nav 
datu

Nav 
datu

Vairāk 
pozitīvi

Uzla-
bojas -   Ikgadēji netiek veikta
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Realizētie projektu 
konkursi sporta 
pasākumu 
organizēšanai

skaits 1       Pieaug 0

2017.gadā netika uzsākta 
projektu konkursu rea-
lizācija, sporta projektu 
konkursu plānots uzsākt 
2019. vai 2020.gadā

1.3. Pilnvērtīgas brīvā 
laika pavadīšanas 
iespējas, tai skaitā 
- mūsdienīga un 
kvalitatīva kultūrizglītība, 
atpazīstami sasniegumi 
kultūrā, sportā un 
piederības sajūtas 
stiprināšana 

Interešu izglītībā, 
tai skaitā sporta 
programmās, iesaistīto 
bērnu skaits

skaits 5 058 4 207 2 080 9 641 Pieaug 3 583 Interešu izglītībā iesais-
tītie bērni tikai BJC.

Pašvaldības finansējums 
kultūrai uz vienu 
iedzīvotāju (neskaitot 
valsts mērķdotāciju)

eiro 58,96 43,99 241,9 71,6 Pieaug 78,2

 

Liepājnieku skaits 
amatierkolektīvos skaits 780 780 711 710 Pieaug 710

Dalībnieku skaits 
faktiski ir saglabājies 
iepriekšējā gada līmenī.

Tematikas: 
- Saistoša interešu 
izglītība bērniem un 
jauniešiem, veicinot 
saturīgu brīvā laika 
pavadīšanu 
- Kultūras tradīciju 
saglabāšana un 
iedzīvotāju pašizpausme 
brīvā laikā 
- Profesionālās kultūras 
izcilības veicināšana 
- Attīstīts augstu 
sasniegumu sports 
- Piederības sajūtas 
stiprināšana Liepājai

Pašvaldības rīkoto un 
līdzfinansēto pasākumu 
apmeklētāju skaits

skaits Nav 
datu

Nav 
datu 616 755 748 699 Pieaug 769 592

 

Teātra apmeklētāju 
skaits (Liepājas teātris 
un Leļļu teātris)

skaits 81 829 88 289 83 624 65 239 Pieaug 70 391
 

LSO apmeklētāju skaits skaits Nav 
datu

Nav 
datu 44847 38 714 Pieaug 25 090

LSO ir ticis integrēts 
vairākos Lielā Dzintara 
producētos projektos, 
kuru apmeklējums 
neuzrādās LSO statistikā. 
Ar koncertzāles 
atvēršanu akadēmiskās 
mūzikas piedāvājums 
ir strauji palielinājies, 
kas ietekmējis LSO 
apmeklējumu
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4. Pilsētas attīstības plānošana
Koncertzāles 
“Lielais dzintars” 
pasākumu skaits

skaits Nav 
datu

Nav 
datu 37 193 Pieaug 204

 

Koncertzāles 
“Lielais dzintars” 
apmeklētāju skaits

skaits Nav 
datu

Nav 
datu 35 240 220 760 Pieaug 243 773

 

Liepājas bibliotēku 
apmeklētāju skaits skaits 241 124 252 731 177 748 177 915 Pieaug 173 147

1) iedzīvotāju skaita sa-
mazināšanās;  
2) paplašinās piedāvā-
jums sociāli aktīvajiem 
iedzīvotājiem brīvā laika 
izmantošanā;  
3) LCZB galvenajā ēkā 
nav lifta un tā nav pie-
ejama cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām; 
4) LCZB lasītāju apkal-
pošanas nodaļās notika 
īslaicīgi remontdarbi, kas 
tomēr ietekmēja darbu 
ar lasītājiem. 
Analizējot 2017. gada rā-
dītājus, bibliotekāri seci-
nājuši, ka brīvpieejas da-
torus bibliotēkā izmanto 
ļoti neliela iedzīvotāju 
grupa, salīdzinot ar si-
tuāciju, kāda bija pirms 
dažiem gadiem. 
Grāmatas krievu valodā 
bibliotēka iepērk iero-
bežotā skaitā, daudzi 
krieviski lasošie izmanto 
iespēju lasīt e-grāma-
tas interneta resursos

Liepājas bibliotēkas 
lasītāju skaits skaits 14 282 14 297 14 595 14 847 Pieaug 14 735
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4. Pilsētas attīstības plānošana
Iedzīvotāju vērtējums 
par kultūras pasā-
kumiem Liepājā

ap-
tauja

Nav 
datu

Nav 
datu

Nav 
datu

Vairāk 
pozitīvi

Uzla-
bojas -   Ikgadēji netiek veikta

Liepājas muzeju 
apmeklētāju skaits skaits 46 356 34 029 41 969 45 432 Pieaug 39 969

2015.gada beigās 
savu darbību uzsāka 
“Lielais Dzintars”, par 
tā piedāvājumu visā 
Latvijā bija pastiprināta 
interese. Daļa pilsētas 
viesu, kas devās uz “Lielā 
Dzintara” pasākumiem 
2016.gadā, apmeklēja 
arī Liepājas muzeju. 
Gan muzeja pasākumu 
(muzejpedagoģijas 
nodarbības, 
semināri, lekcijas, 
meistardarbnīcas, 
konferences) skaits, 
gan tos apmeklējušo 
cilvēku skaits 2017.gadā 
ir lielāks nekā 2016.gadā. 
Kopējā apmeklētāju 
skaita samazinājums 
visticamāk ir saistāms 
ar ekspozīciju un izstāžu 
apmeklējumu. Iespējams, 
iemesls ir tas, ka 2017.
gada vasarā nebija tādu 
starptautiski interesantu 
izstāžu kā 2016. gadā 

Pasākumu skaits Dārza 
ielas radošajā kvartālā skaits Nav 

datu
Nav 
datu 8 3 Pieaug 114
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4. Pilsētas attīstības plānošana
Pasākumu skaits 
Kungu ielas kvartālā skaits Nav 

datu
Nav 
datu 17 53 Pieaug 83

 

Profesionālās ievirzes 
sporta programmās 
iesaistīto bērnu, 
jauniešu skaits

skaits 1 783 2 845 3 164 3 312 Pieaug 3 063
saskaņā ar VIIS datiem 
un Sporta pārvaldes 
veiktiem aprēķiniem

Eiropas un pasaules 
līmeņa starptautiskās 
sporta sacensības, 
kurās piedalās 
Liepāju pārstāvošie 
sportisti (gadā)

skaits 403 418 453 528 Pieaug 539

 

Liepājā sarīkoto 
starptautisko sporta 
sacensību skaits (gadā)

skaits 68 74 81 120 Pieaug 131
 

Iedzīvotāju 
vērtējums par sporta 
aktivitātēm Liepājā 

ap-
tauja

Nav 
datu

Nav 
datu

Nav 
datu

Vairāk 
pozitīvi

Uzla-
bojas -   Ikgadēji netiek veikta

1.4. Efektīva 
pilsētas pārvaldība, 
līdzdarbojoties pilsētas 
iedzīvotājiem 
 
Tematikas: 
- Efektīva funkciju 
pārvaldība 
- Iedzīvotāju līdzdalība

Pašvaldības piedāvāto 
e-pakalpojumu skaits skaits 7 10 68 81 Pieaug 91

 

Iedzīvotāju aktivitāte 
pašvaldību vēlēšanās % 44,08 Nav 

datu
Nav 
datu Nav datu Pieaug 50,86

 

Iedzīvotāju vērtējums 
par pašvaldības darbu 

ap-
tauja 
/ %

63 Nav 
datu

Nav 
datu

Vairāk 
pozitīvi

Uzla-
bojas -   Ikgadēji netiek veikta
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4. Pilsētas attīstības plānošana
(2) Dzīves vide Liepājā              

2.1. Videi draudzīga 
pilsētas saimniekošana 
un dzīvesveids

Tematikas:
- Vides komunikācija 
un ‘zaļa’ dzīvesveida 
popularizēšana
- Teritoriju 
apsaimniekošana 
(pludmale, ūdensmalas, 
ezeru dabas teritorijas)
- Degradēto teritoriju 
revitalizācija
- Mājokļi un labiekārtota 
apkārtējā vide
- Enerģētika un 
energoefektivitāte
- Komunālā 
infrastruktūra
- Ērta, droša un 
videi draudzīga 
pārvietošanās pilsētā

Informēšanas pasāku-
mu un kampaņu skaits 
par videi draudzīgu 
dzīvesveidu un tā sa-
saisti ar vides kvalitāti

skaits 4 3 4 5 Pieaug 5

 

Peldūdeņu kvalitāte 
(trīs peldvietās) skaits

2 peld-
vietās 
izcila 
kvali-
tāte, 1 

peldvie-
tā laba 
kvali-
tāte

Visās 
peldvie-
tās izcila 

ūdens 
kvalitāte

Visās 
peldvie-
tās izcila 

ūdens 
kvalitāte

Visās 
peldvie-
tās izcila 

ūdens 
kvalitāte

Uzla-
bojas

Visās 
peldvie-
tās izcila 

ūdens 
kvalitāte

 

Gaisa kvalitāte PM 10 
(pieļaujami pārsniegumi 
līdz 35 reizes gadā)

reizes 13 reizes 19 reizes 11 reizes 9 reizes Sama-
zinās 6 reizes

 

Rekreācijai piemērotas 
teritorijas Liepājas 
ezera piekrastē

ha 0,55 1 2 2 Pieaug 10,4

Mērījumam izmantots 
Zirgu salas D pusē 
esošais zemesga-
bals, kur noris labie-
kārtošanas darbi.

Elektroenerģijas 
patēriņš ielu 
apgaismojumam

kWh/ 
gadā

5 262 977

4 543 925

4 656 361

4 334 499

Sam
azinās

4 024 970

 

Iedzīvotāju apmieri-
nātība ar atkritumu 
apsaimniekošanu 

ap-
tauja

Nav 
datu

Nav 
datu 

Nav 
datu 

Vairāk 
pozitīvi Pieaug -   Ikgadēji netiek veikta

Dalītās atkritumu 
vākšanas punktu skaits skaits 114 221 230 230 Pieaug 390
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4. Pilsētas attīstības plānošana
Iedzīvotāju vērtējums 
par ielu, ceļu stāvokli 

ap-
tauja

Nav 
datu

Nav 
datu

Nav 
datu

Vairāk 
pozitīvi

Uzla-
bojas -   Ikgadēji netiek veikta

Iedzīvotāju vērtējums 
par sabiedrisko 
transportu pilsētā 

ap-
tauja

Nav 
datu

Nav 
datu

Nav 
datu

Vairāk 
pozitīvi

Uzla-
bojas - Ikgadēji netiek veikta

Veloceliņi km 40 40 42 42 Pieaug 38,2  

Precizēta mērījumu 
iegūšanas metodoloģija, 
mērījumi tiek veikti, 
izmantojot ortofoto

Dzīvnieku pastaigu 
laukumi skaits 1 1 1 3 Pieaug 3

Šobrīd esošie laukumi 
nav pilnībā noslogoti, līdz 
ar to nav nepieciešams 
veidot vēl laukumus

Energoefektivitātes 
pasākumi 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkās

skaits

22 ēkās pabeigts; 84 
ēkās noslēgti līgum

i

90 110 110 Pieaug 35

2016.gadā un 2017.
gadā Altum ir izsniedzis 
35 atzinumus Liepājas 
ēkām par tehniskās 
dokumentācijas 
atbilstību prasībām, 
kas nozīmē, ka var tikt 
slēgti līgumi un uzsākti 
būvniecības darbi

Pilsētas sabiedriskajā 
transportā pārvadāto 
pasažieru skaits

skaits

124 285 81

158 063 26

140 980 27

13 243 814

Pieaug

13 025 924

Pārvadāto pasažieru 
skaits ir saglabājies 
aptuveni  iepriekšējā 
gada apmērā, 
samazinājums ir 
nebūtisks un nav 
uzskatāms par  
tendences maiņu 
pārvadāto pasažieru 
paradumos.
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4. Pilsētas attīstības plānošana
2.2. Iedzīvotājiem un 
tūristiem interesantas, 
draudzīgas publiskās 
telpas infrastruktūras 
uzlabošana 
 
Tematikas: 
- Liepājas 
kultūrvēsturiskā vide, 
pilsētas atpazīstamības 
enkurobjekti, tūrisma 
piedāvājums 
- Liepājas pludmales 
pievilcība 
- Atpūtas iespējas 
pilsētas ūdensmalās 
un zaļajās teritorijās 
(parkos, skvēros) 
- Aktīvā tūrisma iespējas 
- Tūristiem ērta 
pilsētvide 
- Drošība pilsētvidē 
un uz ūdeņiem

Liepājā nakšņojošo 
tūristu skaits skaits 69 070 73 044 68 958 87 068 Pieaug 90 170

 

Tūrista vidējais 
uzturēšanās ilgums dienas 1,6 1,7 1,8 1,6 Pieaug 1,55

Līdzīgi kā iepriekšējā 
gadā, uzturēšanās il-
gums samazinās, ņemot 
vērā lielo pasākumu 
skaitu. Palielinās kopē-
jais tūristu skaits, taču 
lielākais vairums atbrauc 
tikai uz vienu nakti. 

Liepājas tūrisma 
informācijas biroja 
apmeklētāju skaits

skaits 19 783 16 077 17 094 19 798 Pieaug 21 570
 

Gultas vietu skaits 
Liepājas tūristu mītnēs skaits 1 094 951 942 1 093 Pieaug 1 530

 

Noziegumu skaits skaits 1 126 1 050 1 240 971 Sama-
zinās 989

Neskatoties uz nelielo 
noziegumu skaita pieau-
gumu, pilsētās 2017.gadā 
ir bijis viens no zemāka-
jiem noziegumu skaitiem 

Ceļu satiksmes 
negadījumu skaits skaits 400 449 462 493 Sama-

zinās 501

CSN pieaugumu veicina 
fakts, ka apdrošināšanas 
atlīdzības saņemšanai 
(OCTA, KASKO) nepie-
ciešama valsts policijas 
izziņa, neskatoties uz to 
cik nozīmīgs bijis CSN.
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4. Pilsētas attīstības plānošana
(3) Liepājas ekonomikas attīstība un jaunas darba vietas            

3.1. Pilsētas ekonomikas 
konkurētspējas 
uzlabošana 
tradicionālajās nozarēs 
un vietējai nodarbinātībai 
svarīgās nozarēs

Tematikas:
- Aktīva 
uzņēmējdarbības vide
-  Investoru un investīciju 
piesaiste pilsētai
- Inovatīvi risinājumi 
Liepājas uzņēmumos 
- Uzņēmējdarbības 
teritoriju infrastruktūras 
attīstība
- Ostas attīstība 
un infrastruktūras 
pilnveidošana

No jauna reģistrēto 
uzņēmumu skaits 
(gada laikā)

skaits 348 327 330 264 Pieaug 304

 

Bezdarba līmenis % 13,0 12,5 11,6 11,2 Sama-
zinās 6,2

 

Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits skaits 2 426 2 465 2 640 2 725 Pieaug **

 

Ražošanas teritoriju 
nodrošinājums 
ar nepieciešamo 
infrastruktūru 

ha 460 460 521,5 530 Pieaug 1 408

Apkopotas bijušās 
Liepājas Metalurga te-
ritorijas, Karostas ind. 
parks, Kapsēdes ielas 
ind, parku teritorijas, 
Meldru-Dūņu ielu ind. 
parku teritorijas, UPB 
teritorijas Pulvera ielā

Piesaistītās ārvalstu 
investīcijas  t.sk.

milj.
eiro 289,8 328,6 339,54 359,1 Pieaug 440,3

 

Ārvalstu investīcijas 
uzņēmumu 
pamatkapitālā

milj.
eiro 73,8 107,6 115,6 102,7 Pieaug 167,4

 

SEZ uzņēmumu 
piesaistītās investīcijas

milj.
eiro 216 221 223,94 256,4 Pieaug 272,9

 

Ostas kravu 
apgrozījums milj. t 4,8 5,3 5,6 5,7 Pieaug 6,6

 

Apstrādes rūpniecības 
izlaides apjoms 

milj.
eiro 285 206,2 255,5 218 Pieaug 271,7
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4. Pilsētas attīstības plānošana
Strādājošo skaits 
rūpniecībā skaits 6 300 6 229 6 083 6 028 Pieaug 6 281

 

Uzņēmumu skaits 
rūpniecības nozarē skaits 290 294 278 318 Pieaug 304

Nelielais rūpniecībā strā-
dājošo uzņēmumu skaita 
samazinājums skaid-
rojams ar uzņēmumu 
darbības veida maiņu

3.2. Liepājas perspektīvie 
ekonomikas virzieni un to 
potenciāla attīstība 
 
Tematikas: 
- Tūrisma piedāvājuma 
un infrastruktūras 
attīstība 
- Attīstīt radošās 
industrijas 
- Atbalsts enerģētikas 
nozarei 
- Atbalsts IKT

Kurortoloģijas nozaru 
uzņēmumu īpatsvars 
ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaitā

% 5,4 5,6 5,3 5,6 Pieaug 5,6

Nozares uzņēmumu 
skaits faktiski palieli-
nājies, bet palielinājies  
kopējais uzņēmumu 
skaits un īpatsvars 
paliek nemainīgs

Radošo industriju 
nozares uzņēmumu 
īpatsvars ekonomiski 
aktīvo uzņēmumu skaitā 

% 3,5 3,5 6,7 7,1 Pieaug 7,1

Nozares uzņēmumu 
skaits faktiski palieli-
nājies, bet palielinājies  
kopējais uzņēmumu 
skaits un īpatsvars 
paliek nemainīgs

Radošo industriju 
nozarēs strādājošo 
īpatsvars  

% 3,6 3,2 3,6 4,1 Pieaug 3,8

Nozarē strādājošo 
skaits nesamazinās, bet 
palielinājies kopējais 
darba vietu skaits kā 
rezultātā samazinās 
nozares īpatsvars

Enerģētikas nozares 
uzņēmumu īpatsvars 
ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaitā

% 1,2 0,5 1,0 1,0 Pieaug 1,1

 

IT nozares uzņēmumu 
īpatsvars ekonomiski 
aktīvo uzņēmumu skaitā

% 1,2 1,7 1,6 2,4 Pieaug 2,5
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4. Pilsētas attīstības plānošana
(4) Liepājas sasniedzamība un pilsētas atpazīstamība              

4.1. Liepājas starptautiskā 
sasniedzamība, pilsētas 
tēls un atpazīstamība 
 
Tematikas: 
- Savstarpēji 
saistītas transporta 
infrastruktūras 
attīstība Liepājā un 
tās integrācija Eiropas 
un starptautiskajos 
transporta tīklos

Starptautiskie avioreisi skaits 0 0 0 0 Pieaug 1

2017.gada maijā ir 
atvērts iekšzemes 
avioreiss un notiek 
sarunas par iespēju 
atvērt arī starptautiskos 
avioreisus.

Prāmju reisu skaits skaits 2 2 2 2 Pieaug 1

Samazinās prāmju 
līniju skaits, bet pieaug 
izpildīto reisu skaits. 
Prāmis kursē piecas 
reizes nedēļā

Ar dzelzceļu pārvadāto 
pasažieru skaits skaits 9 521 7 374 6 597 7 155 Pieaug  

 

Autokravu apgrozījums milj. t 5,3 4,1 4,9 5,5 Pieaug **    

LRTIB dalība 
starptautiskās 
tūrisma izstādēs

skaits 12 11 10 14 Pieaug 8

Saistībā ar LIAA 
mārketinga stratēģijas 
maiņu, dalība ar 
nacionālo stendu 
starptautiskās izstādēs 
tiek samazināta, 
dodot priekšroku 
citiem mārketinga 
instrumentiem. Ņemot 
vērā izstāžu dārgās 
izmaksas, arī nākotnē 
būs tendence izstāžu 
skaitam samazināties. 

* Provizoriska (informācija no cita datu avota).
** Informācija uz doto brīdi vēl nav pieejama.
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5. Komunikācija ar sabiedrību
Liepājas pilsētas pašvaldības komunikāciju nodrošina Liepājas pilsētas 

pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa. Gada garumā 
tiek nodrošināta sabiedrības un mediju informēšana par domes sēdēs pieņemtajiem 
lēmumiem, ikdienas aktualitātēm, tiek gatavotas atbildes žurnālistiem, organizētas 
amatpersonu un speciālistu tikšanās un intervijas ar mediju pārstāvjiem un veiktas 
citas komunikācijas un mārketinga aktivitātes.

Ir izveidots vienots pilsētas atpazīstamības tēls un uzlabota ārējā mārketinga 
un komunikācijas koordinācija. Tiek īstenotas mārketinga komunikācijas plānā 
nodefinētās aktivitātes, īpaši izceļot ērto pilsētas sasniedzamību un plašo kultūras un 
atpūtas piedāvājumu.

Ar jaunās mājaslapas www.liepaja.lv palīdzību tiek sniegta koordinēta informācija 
par aktualitātēm un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī ir izveidots 
vienots iestādēm nepieciešamās informācijas atspoguļojums www.liepaja.lv. Veicot 
jaunās mājaslapas ieviešanu, sekmēta iedzīvotāju informētība par e-pakalpojumiem 
un to izmantošanu.

Sniegta informācija par darba iespējām pilsētā, par skolu un pirmsskolas izglītības 
iestāžu pieejamību, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējām Liepājā.

Tika veidota video stāstu sērija par cilvēkiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību 
Liepājā, un aktīvākajiem jauniešiem.

Sadarbībā ar SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” rīkota lokāla 
un nacionāla mēroga reklāmas kampaņa pilsētas un tās tūrisma piedāvājuma 
popularizēšanai. Tāpat kopā ar tūrisma biroju nodrošināta pilsētas dalība 
starptautiskās tūrisma izstādēs Latvijas nacionālā stenda ietvaros un veidots Liepājas 
stends, lai popularizētu Liepājas plašās iespējas.

Ar dažādiem informatīvajiem risinājumiem informēta sabiedrība par to, ka Liepāja 
ir ģimenei draudzīga un ērta mājvieta, ostas pilsēta un lieliska vieta uzņēmējdarbībai. 
Tāpat informēta sabiedrība par Liepāju kā inovāciju pilsētu. Ar dažādiem informācijas 
risinājumiem sekmēta Liepājas kā labas atpūtas, lielu un iecienītu kultūras pasākumu, 
augsta līmeņa sporta un cita veida nozīmīgu notikumu norises vietas atpazīstamība.

Tiek izcelti un popularizēti liepājnieku sasniegumi dažādās jomās, nodrošinot 
informāciju sociālos tīklos, mājaslapā un citos mūsdienīgos un saistošos veidos. 
Sniegta dažāda informācija pašvaldībai piederošos komunikācijas kanālos.

Tiek uzturēta saikne ar aizbraukušajiem liepājniekiem e-vidē, informējot par 
norisēm Liepājā.

Organizētas tikšanās klātienē ar aktīvākajiem pilsētas uzņēmējiem, NVO 
pārstāvjiem, uzturot regulāru savstarpējo komunikāciju un nodrošinot iespēju 
neformāli informēt par dažādiem priekšlikumiem. Uzturēta regulāra komunikācija ar 
iedzīvotājiem gan klātienē, gan ar sociālo tīklu palīdzību.

2017. gadā bijušas 6 sabiedriskās apspriešanas:
•	2017. gada 31. oktobrī sabiedriskā apspriešana par ietekmes uz vidi novērtējumu 

SIA „eVan Group” paredzētajai darbībai;
•	2017. gada 24. oktobrī sabiedriskā apspriešana par paredzētās darbības „Pludmales 

un piekrastes teritorijas labiekārtošana un būvobjektu izveide saskaņā ar tematisko 
plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”” ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu;

•	No 2017. gada 8. – 18. jūnijam aicina izteikt viedokli par koku ciršanu Liedaga ielā 
saistībā ar plānoto slēgto tenisa kortu būvniecību un teritorijas labiekārtošanu;
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•	No 2017. gada 5. līdz 15. jūnijam aicina izteikt viedokli par koku ciršanu Brīvības ielā 
saistībā ar plānoto automašīnu stāvvietu ierīkošanu;

•	No 2017. gada 24. marta līdz 6. aprīlim aicina izteikt viedokli par koku ciršanu 
Vecajā ostmalā un Peldu ielā saistībā ar plānoto Vecās ostmalas labiekārtošanu 
un promenādes izbūvi;

•	No 2017. gada  6. – 16. martam aicina uz publisko apspriešanu par koku ciršanai 
VSIA “Piejūras slimnīca” teritorijas labiekārtošanai.

Tāpat pērn kopumā bijuši 10 publiski aicinājumi iesaistīties brīvprātīgo darbā.

Saņemto preses monitoringu skaits ir 260 (katru darba dienu). Kopumā pagājušajā 
gadā ir atlasītas 8849 publikācijas un sižeti, kuros pieminēts Liepājas vārds.

2017. gadā Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa organizēja:
•	svinīgo Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas pamatakmens 

iemūrēšanas pasākumu, 31. martā;
•	piedalījās Liepājas vasaras sezonas atklāšanas svētku un tūrisma sezonas 

atklāšanas pasākuma organizēšanā, 13. maijā;
•	svinīgo pirmā reisa sagaidīšanas pasākumu atjaunotajā lidostā, 16. maijā; 
•	Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas Spāru svētkus, 26. maijā;
•	piedalījās Liepājas Restorānu nedēļas organizēšanā, restorānu nedēļa norisinājās 

no 4. – 10. decembrim.  

Izdoto informatīvo izdevumu «Katram Liepājniekam» skaits – 8.
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vadības pilnveidošanai

Liepājas pilsētas dome 2017.gada 17.augustā apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.14. “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” un nolikumu Nr.21 “Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” nolikums”. Ar 
jaunajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir 
precizēta pašvaldības pārvaldes darba organizācija un lēmumu pieņemšanas kārtība, 
bet pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” nolikumā 
noteikti iestādes darbības mērķi, pienākumi un atbildība.

2017.gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekiem tika 
organizētas 328 apmācības (2016.gadā – 243), tas ir, darbinieki 328 reizes apmeklēja 
gan kursus, gan seminārus, gan piedalījās iekšējās apmācībās Liepājas pilsētas 
pašvaldībā. 2017.gadā tika apmācīti 94 darbinieks (2016.gadā – 81). 

Darbinieku apmācībās tika ieguldīti 11 575 eiro (2016.gadā – 13 654 eiro). 
2017.gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieki grupās (dažādas 

mērķauditorijas) tika apmācīti septiņās lekcijās, semināros, praktiskās apmācībās 
(2016.gadā - 4):
•	Pārmaiņu un stresa vadība organizācijā. Profesionālā izdegšana;
•	IT drošības apmācība;
•	Praktiskās apmācības ugunsdrošībā;
•	Prezentāciju veidošana ar MS powerpoint;
•	Sociālo mediju stratēģija;
•	Mārketings un sabiedriskās attiecības
•	Darbs programmā “Lietvaris”.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija kopš 2004.gada strādā atbilstoši 
Kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk tekstā – KVS) standarta LVS NE ISO 9001:2008 
prasībām. 2017.gada 20.aprīlī notika KVS uzraudzības audits, kurā netika konstatēta 
neviena neatbilstība standarta prasībām. KVS ietvaros ir izveidota un īstenota efektīva 
iekšējās kontroles sistēma, kuras procesus uzrauga KVS Konsultatīvā padome.

Kopš 2016.gada 4.jūlija pašvaldībā ir ieviests arī Energopārvaldības sistēmas 
standarts ISO 50001:2011. 2017.gada 12.maijā notika Energopārvaldības sistēmas 
uzraudzības audits, kurā netika konstatēta neviena neatbilstība standarta prasībām.
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7.1. Izglītības nozare

Liepājas pilsētas pašvaldības kompetenci izglītības jomā īsteno Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde (turpmāk LIP), kas ir Liepājas pašvaldības budžeta iestāde.

Liepājā ir 21 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk PII), kurā 
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. 

Trīs no pirmsskolas izglītības iestādēm ir speciālās, divas no speciālajām iestādēm 
ir izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un viena – bērniem ar somatiskām 
saslimšanām. Liepājas Speciālajā internātpamatskolā izglītojamie var apgūt 
izglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Liepājas PI iestādēs pieejams logopēds, 
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 ar šo 
mācību gadu ir iesaistījušās Junior Activement programmā. PII “Saulīte” ir aprobācijas 
iestāde Valsts izglītības satura centra ESF projektam “Kompetenču pieeja mācību 
saturā”.

2017. gada 1. septembrī Liepājā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
apmeklēja 3 425 bērni, tai skaitā 1 476 izglītojamie, kuri apguva 5 - 6 gadīgo 
obligāto sagatavošanu skolai. 1. septembrī pirmsskolas izglītības apguvi uzsāka 
778 jauni izglītojamie. Pirmsskolas izglītības 5 - 6 gadīgo obligāto sagatavošanas 
skolai programmu Liepājā īsteno arī J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola, 
savukārt speciālo pirmsskolas izglītības programmu īsteno Liepājas Speciālā 
internātpamatskola. 2017.gada 1.septembrī rindu uz pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēm gaidīja 1 714 bērni.

Liepājā pirmsskolas izglītību iespējams apgūt arī kādā no trīs privātajām pirmsskolas 
izglītības iestādēm, kurām tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums. 2017.gadā tas 
bija 163,02  eiro vienam bērnam līdz 5 gadu vecumam un 120,98 eiro bērniem pēc  
5 gadu vecuma sasniegšanas.

2017. gadā PII “Sauleszaķis” svinēja 10 gadu jubileju, savukārt PII “Delfīns” atzīmēja 
apaļo 30 gadu jubileju. 

2017. gadā Liepājas PII veikti šādi remontdarbi: 
•	PII “Margrietiņa” elektroinstalācijas avārijas atjaunošana un baseina demontāža 

16 817 eiro;
•	PII “Delfīns” elektroinstalācijas avārijas atjaunošana un telpu remonts 15 277 eiro;
•	PII “Liesmiņa” ietvju bruģēšana 5 898 eiro;
•	“Kristīgā” PII telpu remontdarbi 7 122 eiro;
•	PII “Stārķis” tualetes telpas atjaunošana 12 044 eiro;
•	PII “Dzintariņš” apgaismojuma avārijas atjaunošana ar griestu remontu 9 754 eiro;
•	PII “Dzintariņš” grīdas seguma avārijas atjaunošana 6 985 eiro;
•	PII “Liepiņa” elektroinstalācijas avārijas atjaunošana un kosmētiskais remonts       

8 873 eiro;
•	PII “Rūķītis” nojumes nojaukšana 7 312 eiro;
•	PII “Kriksītis” sagatavošanas darbi – projektēšana, topogrāfija, apsekošana 16 643 eiro;
•	SPII “Gulbītis” teritorijas labiekārtošana 5 740 eiro (valsts finansējums);
•	SPII “Cīrulītis” teritorijas labiekārtošana 2 470 eiro (valsts finansējums).
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Vispārējā izglītība
Liepājā ir 15 pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādes, no tām viena ir vakara 

maiņu vidusskola, kurā mācīties var klātienē, neklātienē un tālmācībā. Tālmācības 
programmas piedāvā arī citas Liepājas pašvaldības vispārizglītojošās skolas. Liepājā 
ir internātpamatskola un viena speciālā internātpamatskola, kā arī viena ģimnāzija. 
Liepājas Ezerkrasta sākumskola darbojas eko skolu programmā. Liepājas Raiņa  
6. vidusskola ir atzīta par “Microsoft Showcase School” (tādas ir tikai 150 pasaulē).

2017.gada 1.septembrī Liepājas skolās (vispārizglītojošās, internātskolā, vakarskolā 
un speciālajā internātskolā) mācījās 8 505 skolnieki.

Liepājā 2017. gadā darbojās arī divas privātskolas “Liepājas Katoļu pamatskola” un 
privātsākumskola “Varavīksne”. Kopumā šajās skolās 2017. gada 1. septembrī mācījās 
196 skolēni

2017. gadā Liepājas skolās veikti šādi remontdarbi: 
•	Liepājas Ezerkrasta sākumskola – telpu grupu – sanitārā mezgla pārbūve Lauku 

ielā 54, Liepājā – 80 650 eiro;
•	Liepājas Ezerkrasta sākumskolas jumta avārijas nomaiņa – 8 982 eiro;
•	Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola – NATO šķēršļu joslas un piecu šķēršļu 

“Virvju kāpnes”, “Lienamtīkls”, “Dubultbarjera”, “Lecamstieples” un “Purvs” izbūve 
(1.posms) O.Kalpaka ielā 96, Liepājā – 22 242 eiro; 

•	Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs – struktūrvienības “Vaduguns” ēkas 1.stāva 
pārseguma konstrukciju atjaunošana 2.stāva zāles robežās – 41 654 eiro;

•	Liepājas Speciālās internātpamatskolas remontdarbi – 56 535 eiro;
•	Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas durvju bloka nomaiņa foajē – 14 256 eiro;
•	Liepājas 3.pamatskolas koridoru grīdas seguma atjaunošana – 9 034 eiro;
•	Liepājas Raiņa 6.vidusskolas Klāva Ukstiņa ielā kosmētiskais telpu  

remonts – 12 450 eiro;
•	Liepājas 7.vidusskolas logu bloku nomaiņa – 6 170 eiro un elektroinstalācijas 

nomaiņa ēdināšanas zālē – 15 860 eiro;
•	Liepājas 3.pamatskolas fizikas un matemātikas kabinetu aprīkošana – 5 100 eiro 

(valsts finansējums);
•	Liepājas pilsētas 12.vidusskolas informātikas kabineta modernizācija – 4 990 eiro 

(valsts finansējums);
•	Liepājas 7. vidusskolai mēbeļu iegāde – 4 654 eiro (valsts finansējums);
•	Liepājas internātpamatskolai planšetdatoru iegāde – 5 005 eiro (valsts finansējums);
•	Liepājas Speciālā internātpamatskola teritorijas labiekārtošana – 56 535 eiro 

(valsts finansējums);
•	Liepājas Speciālās internātpamatskola pacelšanas platforma – 83 248 eiro (valsts 

finansējums).

Pašvaldības līdzfinansētajā Izglītības projektu konkursā 2017.gadā atbalstīti  
26 projekti par kopējo summu 25 000 eiro.

Visās izglītības iestādēs tiek sakārtoti un modernizēti IT risinājumi, tā piemēram:
•	1.klases reģistrācijas sistēmas izstrādes un ieviešana; 
•	optiskā interneta izbūve 11 pirmsskolas izglītības iestādēs; 
•	IP telefonijas ieviešana pirmsskolas izglītības iestādēs; 
•	iekšējā tīkla izbūve un uzlabošana pirmsskolas izglītības iestādēs;
•	informācijas sistēmu monitoringa sistēmas ieviešana.
•	Intranet (iekšējā tīkla) informācijas sistēmas izstrāde izglītības pārvaldes 

darbiniekiem.
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Sasniegumi skolēnu olimpiādēs
2017. gadā notika pavisam 38 pilsētas mēroga mācību priekšmetu olimpiādes. 

Kopā piedalījās 1 536 skolēni no 1.-12. klasei. Dalībai Valsts olimpiādē no Liepājas bija 
uzaicināti 67 skolēni, no kuriem 24 ieguvuši godalgotas vietas (t.i. 35,1%), kas ir par 
1,7% vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

Labākie rezultāti Liepājas skolēniem bijuši krievu valodā (dzimtā valoda) (sešas 
godalgotās vietas), ķīmijā (četras godalgotās vietas), franču valodā (četras godalgotas 
vietas), fizikā, vācu valodā katrā pa divām godalgotām vietām. 

Valsts izglītības satura centra (turpmāk- VISC) organizētajās olimpiādēs 1.vietas – 
4, 2.vietas – 5, 3.vietas – 8, atzinības – 7. 

Labākie rezultāti ir bijuši Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai – uzaicināti 16 skolēni, no 
kuriem 7 ieguvuši godalgotas vietas, Liepājas A. Puškina 2.vidusskolai – uzaicināti 
11 skolēni, no kuriem 7 ieguvuši godalgotas vietas, Liepājas pilsētas 12.vidusskolai 
uzaicināti 13 skolēni, no kuriem 4 ieguvuši godalgotas vietas.

Latvijas 41. skolēnu zinātniskajā konferencē Rīgā piedalījās 24 skolēni ar 22 darbiem. 
Labākie rezultāti Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai un Liepājas Raiņa 6.vidusskolai – pa 2 
godalgotām vietām. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai – 3.pakāpes cittautu valodniecībā un 
ārzemju literatūras zinātnes un vēstures un latviešu valodniecības sekcijās. Liepājas 
Raiņa 6.vidusskolai – 3.pakāpes fizikas un inženierzinātnes sekcijās. Liepājas pilsētas 
12.vidusskolas sasniegums – 3.pakāpe cittautu valodniecībā un ārzemju literatūras 
zinātnes un vēstures sekcijā, bet Liepājas vakara (maiņu) vidusskolai 2.pakāpe 
psiholoģijas sekcijā.

Balvas izglītībā
Ik gadu Liepājas pašvaldība pasniedz balvas izglītības darbiniekiem un skolniekiem.
Kvalitātes balvas mērķis ir motivēt skolas inovatīvai, kvalitatīvai darbībai, 

konkurētspējas veicināšanai un izcilības sasniegšanai Liepājas pilsētas, Kurzemes 
reģiona, valsts un starptautiskā mērogā. 

2017. gadā kvalitātes balvas izglītībā saņēma četras Liepājas skolas. Vistitulētākā 
bija Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, kura saņēma balvas pavisam četrās nominācijās, tajā 
skaitā – galveno balvu par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā.

Balvas saņēma:
•	par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā – Liepājas Valsts 

1.ģimnāzijai 1 500 eiro;
•	par sasniegumiem latviešu valodas centralizētajā eksāmenā – Draudzīgā 

aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolai 700 eiro;
•	par sasniegumiem angļu valodas centralizētajā eksāmenā – J. Čakstes Liepājas 

pilsētas 10.vidusskolai 700 eiro;
•	par sasniegumiem matemātikas centralizētajā eksāmenā – Oskara Kalpaka 

Liepājas 15.vidusskolai 700 eiro;
•	Par stabiliem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos – Liepājas Valsts 

1.ģimnāzijai 700 eiro;
•	par sasniegumiem dabaszinību (fizikas, ķīmijas, bioloģijas) centralizētajos 

eksāmenos – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai 700 eiro;
•	par sasniegumiem VISC organizētajās valsts mēroga olimpiādēs, skolēnu 

zinātniskajos lasījumos – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai 700 eiro.
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“Dzintara liepiņas” kvalitātes balvu pamatizglītībā saņēmušas Liepājas A. Puškina 
2. vidusskola, Liepājas Centra sākumskola, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija un Oskara 
Kalpaka Liepājas 15.vidusskola.

 Ikgadējā skolotāju sumināšanas pasākumā “Goda kliņģeris” tika sveikti labākie 
Liepājas skolotāji, kurus bija izvirzījušas skolu administrācijas. Kopumā sveikti 18 
skolotāji.

“Gada skolotājs 2017” balvai pieteikti 33 pedagogi. Visvairāk skolotāju bija ieteikts 
nominācijai “Foršākais skolotājs”, kurai, atšķirībā no citām nominācijām, kurām 
ieteikumu iesniedz skolas vadība, kandidātus iesaka un atsauksmes raksta paši skolēni 
no skolu pašpārvaldēm. Šajā nominācija bija izvirzīti deviņi kandidāti, no kuriem tika 
sumināts viens - Liepājas Raiņa 6.vidusskolas pedagogs Uldis Žaimis. Deviņi paši 
labākie katrā nominācijā saņēma Atzinības rakstu un piespraudi “Sudraba ābols”, ko 
darinājis mākslinieks Renarts Purmalis. 

Teicamnieku un izcilnieku sveikšana
Noslēdzot mācību gadu, koncertzālē “Lielais Dzintars” tika svinīgi sveikti  

9.-12. klašu teicamnieki. Apsveikumus un naudas balvas 140 EUR apmērā saņēma 
26 gudri un talantīgi jaunieši, kuri 2016/2017 mācību gada 1.semestri un 2. semestri 
beiguši tikai ar teicamu un izcilu vērtējumu.

Visvairāk teicamnieku bijis Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā – astoņi. Trīs teicamnieki 
bijuši Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā un Liepājas 
7.vidusskolā, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā – pieci teicamnieki un J. Čakstes 
Liepājas pilsētas 10.vidusskolā – četri teicamnieki. 

Teicamnieku TOP trijniekā – Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas 9.klases skolnieks ar 
vidējo vērtējumu 9.94, Liepājas 7.vidusskolas 11.klases skolniece ar vidējo vērtējumu 
9.75 un Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas 12.klases skolnieks ar vidējo vērtējumu 
9.75.

Par izciliem sasniegumiem obligātajos valsts centralizētajos eksāmenos Oskara 
Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas 12. klases absolventam piešķirta naudas balva 
1500 EUR apmērā, kurš valsts centralizētajos eksāmenos ieguvis vidējo procentuālo 
kopvērtējumu 88%.

Balvas skolēniem par sasniegumiem sportā:
•	par sasniegumiem Latvijas valsts finālsacensībās volejbolā meitenēm nelicencēto 

spēlētāju grupā un iegūto 3.vietu Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas 
komandai;

•	par sasniegumiem Latvijas skolu atlases sacensībās vieglatlētikā dalībai ISF  
J. Humberta kausa izcīņai jaunietēm un iegūto 1.vietu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 
komandai;

•	par sasniegumiem Latvijas skolu atlases sacensībās vieglatlētikā dalībai ISF  
J. Humberta kausu izcīņai jauniešiem un iegūto 1.vietu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 
komandai;

•	Latvijas valsts finālsacensībās florbolā 7.-9.kl. grupā atzinība – Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijas komandai.

Interešu izglītība
Pašvaldības iestāde Liepājas bērnu un jauniešu centrs (LBJC) – pašvaldības interešu 

izglītības iestāde, kas izkopj bērnu un jauniešu individuālās spējas un intereses, veicina 
aroda izvēli un nodrošina brīvā laika saturīgu pavadīšanu.
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Liepājas bērnu un jauniešu centrā ir četras struktūrvienības: “Laumiņa”, “Spārni”, 
“Vaduguns” un “Jauniešu māja”. 

Pēc apkopotiem datiem uz 2017. gada 15. oktobri LBJC vizuālās un lietišķās mākslas, 
dejas, mūzikas, teātra mākslas, tehniskās jaunrades un citus pulciņus apmeklēja  
3 583 dalībnieki. LBJC īstenoja 135 interešu izglītības programmas. 

Jaunas iespējas 2017. gadā - sāk strādāt jauns tehniskās jaunrades pulciņš „LittleBits 
moduļu elektronika un programmēšana”, turpinās Lego Mindstorms EV3 robotikas 
un citu tehnisko jaunrades pulciņu materiālo-tehniskās bāzes paplašināšana, tiek 
atbalstītas vairāk sporta programmas, t.sk. koriģējošā vingrošana pirmsskolas 
izglītības iestādēs. 

2017.gadā tiek paplašināts piedāvājums Karostas mikrorajona bērniem un 
jauniešiem, izveidojot rotaļu un attīstības centru 3.pamatskolā.

Liels darbs tik ieguldīts gatavojoties Latvijas skolu   jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem. 

2017.gadā Liepājas pirmsskolas iestādēs, skolās, LBJC, kultūras un citas iestādēs 
kopumā darbojās sekojoši bērnu un jauniešu kolektīvi: 25 kori, 37 tautas deju grupas, 
24 mazie mūzikas kolektīvi, 2 instrumentālo mūzikas kolektīvi, 16 teātru kolektīvi,  
37 mūsdienu deju grupas, 4 folkloras kopas, 61 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
pulciņš.  

LBJC realizēja vairāk nekā 60 nozīmīgus pilsētas un Kurzemes novada projektus 
Liepājā (svētkus, konkursus, skates, izstādes, sacensības, nometnes, seminārus un 
kursus) ar kopējo dalībnieku skaitu apmēram 14 500,  t.sk. sadarbībā ar Valsts izglītības 
satura centru organizējot atlases skates, gatavojās Latvijas skolu  jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem un citiem valsts nozīmīgajiem pasākumiem. Tika nodrošināta iespēja 
piedalīties pilsētas bērniem un jauniešiem vairāk nekā 30 nozīmīgajos projektos ārpus 
Liepājas.  

Lielākie starpnozaru pilsētas pasākumi 2017.gadā: 
•	1.septembra svētku svinības “Vēl viens jaunais gads” Rožu laukumā; 
•	“Ģimenes svētki Liepājā” mācību gada beigās ar Koru vakaru;
•	deju lielkoncerts; 
•	radošās darbnīcas, ielu koncerti, svētku gājienu Jūrmalas parkā; 
•	“Liepāja – jauniešu galvaspilsēta 2017” atklāšanas pasākums martā;
•	Starptautiskās jaunatnes dienas Vislatvijas svinības Liepājā - Jauniešu festivāls 

augustā.

Neformālā izglītība
LBJC “Jauniešu māja” piedāvā iespēju pilnveidoties dažādās neformālās mūzikas, 

valodu, teātra, video, radošās rakstniecības, kaligrāfijas un citās programmās. Aktīvi 
iesaistās brīvprātīgā darba koordinēšanā un popularizēšanā Liepājā un Eiropā, 
piedalās starptautiskajos projektos. LBJC “Jauniešu māja” sniedz atbalstu jauniešu 
iniciatīvu realizēšanā, rīkojot koncertus, teātra izrādes, izstādes, izglītojošas tikšanās 
un diskusijas ar politiķiem, uzņēmējiem u.c. nozaru ekspertiem. Tiek sniegts atbalsts 
karjeras izvēlē, CV rakstīšanā, projektu sagatavošanā. Tiek piedāvātas prakses vietas 
studentiem. Popularizējot neformālo izglītību, pašvaldības jaunieši tiek iepazīstināti 
ar neformālās izglītības metodēm skolās un dažādas nevalstiskās organizācijas. 

Jaunietim ir iespēja darboties: 
•	Liepājas Skolēnu domē;
•	Jauniešu mājas padomē;
•	Projektā “Proti un Dari”, kā arī citās jauniešu organizācijās. 
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LBJC struktūrvienība “Jauniešu māja” sadarbojas ar  jaunatnes jomu saistītām 
pašvaldības un valsts mēroga iestādēm,   aktīvi iesaistās brīvprātīgajā darbā 
pašvaldībā un citur Eiropā, tiek ņemta dalība starptautiskajos projektos. 2017. gadā 
LBJC struktūrvienību “Jauniešu māja” apmeklēja 6 188 jaunieši.

LBJC struktūrvienība “Jauniešu māja” Erasmus+ programmas ietvaros nosūtījusi 
vairākus jauniešus uz starptautiskajiem jauniešu apmaiņas projektiem:
•	“Seeds to plate” (Ungārija);
•	“Cultures on the road” (Itālija);
•	“Discover cultures through media” (Itālija);
•	“Connected3”(Dānija).

Erasmus+ programmas ietvaros Eiropas brīvprātīgā darba projekti:
•	“Learning Together” (Dānija);
•	“Footprints”(Portugāle);
•	“Capture Youth Reality” (Armēnija). 

Savukārt kā uzņemošā un koordinējošā organizācija Liepājas Jauniešu māja 
brīvprātīgā darba projektu ietvaros pie sevis uzņēmusi jauniešus no Igaunijas (“Es(t) in 
Fest”), Vācijas (“Create vs. Consume”), Spānijas un Itālijas (“Walk‘n’ Talk).

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:  
•	izglītības projektu konkurss – 25 350 eiro inovatīvu ideju atbalstīšanai (atbalstīti 

26 projekti);
•	15 bērnu un jauniešu atpūtas nometnes (34 074 eiro);
•	zinātniski pētniecisko darbu konference (1 300 eiro); 
•	starptautiskais izglītības līderu forums «Iespēju tilts» (7 569 eiro);
•	latviešu valodas kursi pieaugušajiem (2.vsk, 3.psk., 7.vsk 4 200 eiro);
•	«Draudzīgākā klase» (600 eiro);
•	«Lāčplēša balvas» izcīņa (300 eiro);
•	«Ģimenes svētki» (16 766 eiro);
•	«Latvijas jaunatnes dienas” (17 000 eiro);
•	jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā (10 566 eiro);
•	pašvaldības Kvalitātes balvas izglītības iestādēm (5 700 eiro);
•	izglītības pārvaldes balvas «Dzintara Liepiņa» sākumskolai (300 eiro);
•	nominācija «Gada Skolotājs» (2 800 eiro);
•	Goda kliņģeris interešu izglītības pedagogiem (250 eiro);
•	skolotāju sporta svētki (200 eiro);
•	konkurss skolotājiem “Darbs dara darītāju” (2 000 eiro).

Liepājas pilsētas 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.
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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.

7.2. Kultūras nozare

Par kultūrpolitikas veidošanu un realizāciju pilsētā atbildīga ir Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”.

Kultūras pārvaldes pārraudzībā ir šādas iestādes – Liepājas Centrālā zinātniskā 
bibliotēka, Liepājas Muzejs, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs. Kultūras 
pārvaldes uzturēšanai un nolikumā noteikto kultūras funkciju realizēšanai tika piešķirts 
964  170 eiro, kas ir par 24,5% vairāk kā 2016. gadā, kad tika piešķirts finansējums  
774 205 eiro apmērā.

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.

Liepājas Kultūras pārvaldes 2017. gadā organizētie nozīmīgākie pasākumi:
•	Goda un Gada liepājnieks;
•	Liepājas dzimšanas dienas pasākums;
•	Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena un simtgades 

ozola stādīšana Čakstes laukumā;
•	“Latvijas ekspresis simtgadei”;
•	Jūras svētki ar starptautisku ielas teātra mākslinieku kultūras programmu;
•	Lāčplēša diena;
•	Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
•	Pilsētas Lielās egles atklāšanas pasākums;
•	Vecgada koncerts baznīcā un Jaunā gada sagaidīšanas pasākums.

Nemainīgi notika tradicionālie festivāli – “Līvas ciema svētki”, “Starptautiskais 
pianisma zvaigžņu festivāls”, Starptautiskais gleznotāju un zīmētāju plenērs “Liepājas 
marīna”, festivāls “Summer Sound”, Krievijas labāko teātra izrāžu festivāls “Zelta 
maska”, “Starptautiskais bērnu balta festivāls”, ”Līvfest”, festivāls “VIA Baltica”, 
Starptautiskais Ērģeļmūzikas festivāls, “Muzeju nakts”; akadēmiskās mūzikas festivāls 
“Sensus”u.c., starptautisks sporta deju festivāls Grand prix Liepāja.
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Tradicionālie gadskārtu svētki, valsts svētki un piemiņas dienas – Jūras svētki,  
4. maija svētku programma, Lāčplēša diena, LR Proklamēšanas gadadiena, Jaungada 
sagaidīšana, Liepājas dzimšanas dienas pasākumi u.c.

Turpināta tradīcija – pasākumu cikls “Čakstes laukuma kultūras programma”.
Īpaši pasākumi – Ulda Marhilēviča 50 gadu jubilejas koncerts, Baltu vienības diena 

u.c.
Vasaras sezonas mazākumtautību kultūras programma pie Gulbju dīķīša.
Izcilības un autordarbu veicinoši pasākumi – “Goda un Gada Liepājnieks 2017”, 

Egona Līva piemiņas balva “Krasta ļaudis”, “Liepājas Kultūras gada balva 2016”;  
V. Caunes balva Gada bibliotekārs, Liepājas teātra sezonas balva, Liepājas autordarbu 
veicināšanas programma.

Atbalsta pasākumi – 2017. gada Kultūras projektu konkursā tika iesniegti 82 projektu 
pieteikumi, atbalstīti 27 projekti. Salīdzinot ar 2016. gadu, kad tika iesniegti 79 projektu 
pieteikumi, tika atbalstīti 34 projekti. Projektu atbalstam piešķirtais finansējums 
ir palicis nemainīgs un tas ir 40 000 eiro. Atbalstīto projektu skaita samazinājums 
skaidrojams ar to, ka tiek atbalstīti kvalitatīvi projekti ar lielāku finansiālu atbalstu;

Darbs pie radošo industriju centra D10 tehniskā projekta.
Atbalsts Liepājas nevalstisko kultūras organizāciju darbībai – Amatnieku nams, 

Folkloras centrs “Namīns”, cirka studijas “Beztemata”, Rakstnieku savienības Liepājas 
nodaļa, Liepājas teātra fonds, ceļojošais leļļu teātris “Maska” u.c.

Nodrošināts Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku sagatavošanas process.
Kultūras pārvalde radošo industriju nozarē turpinājusi veiksmīgu darbu. Turpināta 

dalība divos Eiropas Komisijas programmas “Radošā Eiropa” starptautiskos projektos:
•	CHIC – KOPĒJĀ KULTŪRAS HIBRIDIZĀCIJA (līdz 2017.gada beigām);
•	FUTURE DIVERCITIES (līdz 2020.gadam).

Liepājas muzejs:
2017.gadā:

•	Liepājas muzeju apmeklējuši 39 696 apmeklētāji;
•	muzeja darbinieki novadījuši 60 ekskursijas;
•	organizētas 157 muzejpedagoģijas nodarbības;
•	muzejs rīkojis 135 pasākumus;
•	sarīkotas 42 izstādes.

2017.gadā veikti 12 pētnieciskie darbi, no kuriem seši pētnieciskie darbi pabeigti:
•	Kara ārsta Jēkaba Alkšņa (1870 – 1957) ziņojums par situāciju Lejaskurzemē  

1920. gada 1. janvārī.”;
•	„Ūdenslīdēju darbība Kurzemes piekrastē 20. gadsimta pirmajā pusē;
•	“Imperatora Aleksandra III ostas vēsture 1890-1915.”;
•	„Bārtas sieviešu tautastērps Dienvidkurzemes kontekstā.”;
•	„Liepāja – mākslinieku iedvesmas avots.”;
•	„Bārtas pagasta sieviešu tautastērps.”

2017.gadā muzeja krājumā uzņemti 1 087 krājuma priekšmeti. No tiem  
730 priekšmeti pamatkrājumā.

Krājuma priekšmeti papildināti ar 62 pirkumiem.
Kā vienu no lielākajiem pirkumiem 2017. gadā var minēt kolekciju par liepājnieci, 

mūziķi un mūzikas pedagoģi Agati Regīnu Binderi (kopā 77 priekšmeti). Viņas ģimenei 
Pāvilostā piederēja kuģu būvētava un vairāki kuģi. No šī pirkuma Liepājas muzeja 
tekstiliju kolekcija papildināta ar divām greznām 20. gadsimta kleitām un vienu 
japāņu stila zīda kimono, komplektā ar saulessargu.
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Lielākā daļā no visiem jauniegūtajiem muzeja krājuma priekšmetiem ir saņemti 
kā dāvinājums. Viens no vērtīgajiem dāvinājumiem ir aptuveni 50 vienību lielais 
dāvinājums par Liepājā dzimušo arhitektu Fridrihu Šefelu.

Neskatoties uz bagātīgo dāvinājumu klāstu, 2017.gadā Liepājas muzejs iepircis 
lielu skaitu vērtīgu priekšmetu, kas papildina gan tekstīliju kolekciju, gan memoriālo 
priekšmetu kolekciju par liepājniekiem pagājušajā gadsimtā. Kā vienu no pirmajiem 
pirkumiem 2017.gadā, Liepājas muzejs iegādājās jūgendstila krāsns podiņus no 
Teodora Breikša ielas. Izteiktā jūgendstila krāsns ir pirmā šajā stilā ieturētā krāsns 
muzeja krājumā. 

Liepājas muzeja Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītājai Liai Monai 
Ģibietei Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2017.gada 
31.martā nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības 
krusta IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku. Apbalvojums tika pasniegts svinīgā 
ceremonijā 3. maijā Rīgas pilī.

Lia Mona Ģibiete šo valsts mēroga apbalvojumu saņem par ieguldīto darbu Latvijas 
kultūras mantojuma kopšanā un popularizēšanā, aktīvi strādājot pie sabiedrības 
izglītošanas par latviešu tautastērpu tradīcijām un to izkopšanas.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas domes Tautas mākslas un 
kultūras centrs” (Kultūras centrs)

Iestādes 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.

Nodrošinot Kultūras centra funkciju realizāciju, notiek ilgstoša, veiksmīga 
sadarbība ar Valsts institūciju “Latvijas Nacionālais kultūras centrs”, Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādi „Kultūras pārvalde”, SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”, 
pašvaldības kultūras un izglītības iestādēm, Liepājas Simfonisko orķestri, Liepājai 
pietuvināto novadu pašvaldībām un kultūras centriem (Aizputes, Grobiņas, Durbes, 
Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes), Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas, Ventspils, 
Kuldīgas pašvaldībām.

Sadarbībā valsts un pašvaldību institūcijām un kapitālsabiedrībām organizēti 
tradicionālie valsts svētku un tradīciju pasākumi, iesaistot tajās 25 dažādu žanru 
amatiermākslas kolektīvus.

Liepājniekiem piedāvāti 62 dažādu žanru sarīkojumi (27 no tiem bezmaksas), 
koordinēta amatiermākslas kolektīvu līdzdalība 101 norisē Liepājā ( 37 koncertos,  
12 izstādēs, 29 izrādēs, 6 festivālos, 4 konkursos/ skatēs, 13 konferencēs/ semināros), 
14 pašvaldības rīkotajos pasākumos, 6 labdarības pasākumos, 57 norisēs citur Latvijā 
(20 koncertos, 12 izstādēs, 7 izrādēs, 1 festivālā, 5 konkursos/ skatēs, 12 konferencēs, 
semināros), 17 Valsts un starptautiska mēroga pasākumos Latvijā un 19 notikumos 
ārvalstīs (Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Polijā, Izraēlā, Vācijā, Somijā), kuras apmeklējuši 
ap 59 513 cilvēku.

Saņemti nozīmīgi novērtējumi:
•	Jauktajam korim “Laiks” – Čempiona tituls 3.Eiropas koru olimpiādē Rīgā;
•	Liepājas kultūras balva 2016 – Kurzemes deju svētku radošajai komandai par 

vērienīgo deju lieluzvedumu “Pašā jūras vidiņā”.
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Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB)
2017. gada 1. maijā Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka ir uzsākusi īstenot 

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektu “Inovatīvu risinājumu attīstība 
bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”/”Development of 
innovative library solutions for diffrent generations in the border region”.

2017.gadā LCZB un tās filiālēs notikuši 286 pasākumi (tikšanās ar autoriem, 
rakstnieku jubileju pasākumi, grāmatu atvēršana, izstādes LCZB skatlogos, mākslas 
izstādes bibliotēkā “Libris”, Dzejas dienas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, Bērnu un 
jauniešu žūrija u. c.), kuras apmeklējuši 8 992 apmeklētāji.

LCZB un tās filiālēs organizētas 262 tematiskās literatūras izstādes, kuras 
pameklējuši 128 700 apmeklētāji.

Nozīmīgākie pasākumi:
•	“Dzejas dienas 2018”;
•	LCZB dibināšanas 240.gadskārta un konference “Laiks. Cilvēki. Bibliotēka” un 

Voldemāra Caunes balvas “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” 
pasniegšana (balvu nodibināja 2007. gadā);

•	9 izstādes LCZB skatlogos;
•	Liepājas mākslinieku un radošu personību – Veronikas Budreckas, Andras Pelnas, 

Roberta Reķa-Ritiga, Veronikas Skvorcovas un Liepājas tautas fotostudijas 
“Fotast” – izstādes bibliotēkā “Libris”;

•	“Lasītāju pēcpusdiena” Bibliotēku nedēļas laikā aprīlī;
•	Dalība izstādē “Ražots Liepājā”;
•	“Muzeju nakts” 5 pasākumi.

Atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 240 gadu jubileju, 14 LCZB un 
filiālbibliotēku darbinieki, saņēma Liepājas pilsētas domes “Pateicības”.

Liepājas teātris
SIA “Liepājas teātris” ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
Liepājas teātra galvenais uzdevums ir iestudēt izrādes un izrādīt tās publikai 

Liepājā un citur Latvijā.
2017. gadā ir iestudēti 8 jaunuzvedumi uz teātra pamatskatuves un 1 jauniestudējums 

koncertzāles “Lielais dzintars” eksperimentālajā zālē.
2017.gada laikā ir notikušas 212 izrādes, kuras noskatījušies 61 335 skatītāji:

•	177 izrādes ir notikušas Liepājas teātra telpās;
•	35 izrādes notikušas dažādās Latvijas pilsētās. 

Liepājas teātri ekskursijās apmeklējuši 1 010 interesenti.

Nacionālās teātra balvas “Spēlmaņu nakts “ skates vērtējums.
2016 / 2017 sezonā Liepājas teātrim ir 11 nominācijas, 9 balvas, tai skaitā GRAND 

PRIX un 2 skatītāju balsojuma balvas:
•	GRAND PRIX - izrāde “Precības”;
•	Skatītāju balsojumā gada izrāde: izrāde “Precības”;
•	Skatītāju balsojumā gada aktieris: EGONS DOMBROVSKIS;
•	Gada lielās formas izrāde – “PRECĪBAS” (režisors Sergejs Zemļanskis);
•	Gada režisors - SERGEJS ZEMĻANSKIS (“Precības”);
•	Gada scenogrāfs - MAKSIMS OBREZKOVS (“Precības”);
•	Gada kostīmu mākslinieks - MAKSIMS OBREZKOVS (“Precības”);
•	Gada gaismu mākslinieks  – MĀRTIŅŠ FELDMANIS (“Precības”);
•	Gada kustību mākslinieks - SERGEJS ZEMĻANSKIS (“Precības”);
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Sabiedrisko mediju balva “Kilograms kultūras” izrādei “PRECĪBAS”;
Liepājas kultūras gada notikums un galvenā balva 2017 – izrāde “PRECĪBAS;
Dalība starptautiskā   festivālā (festivāla atklāšana) „TEART 2017” ar izrādi 

“PRECĪBAS” Minskā (Baltkrievija);
Dalība starptautiskā teātra festivālā „TheATRIUM” ar izrādi “STAVANGERA” (Pulp 

People) Klaipēdā (Lietuva);
 2017. gada 31. martā Liepājas teātra valdes loceklis Herberts Laukšteins par 

nopelniem Latvijas valsts labā tiek iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku.
Rūpējoties par teātra nākotni, svarīgākais uzdevums 2017. gadā bija uzsākt darbu ar 

jaunu Liepājas teātra aktieru kursu. Rezultātā tika izstrādāta un sertificēta patstāvīga 
bakalaura apmācības programma 4 gadiem Liepājas Universitātē, kā rezultātā  
2017.gada septembrī studijas uzsāka 16 studenti.

Kopš septembra Liepājas teātra mazās zāles SIA “Lielais dzintars” telpās notiek 
arī LiepU aktierkursa nodarbības, kā rezultātā telpas tiek noslogotas 12 un vairāk 
stundas diennaktī. 

2017. gada beigās zāle tika aprīkota ar pastāvīgu gaismas un skaņas aprīkojumu, 
mobilu amfiteātra podesturu, kā arī ar 110 pārvietojamiem skatītāju krēsliem. Podestūru 
un krēslus teātris iegādājās par divu gadumijas papildkoncertu “Pieskāriena mirklis” 
ienākumiem.

Ar Liepājas pilsētas domes finansiālu atbalstu 2017. gadā tika veikta skatuves 
gaismas rekonstrukcijas otrā kārta, kā rezultātā tika iegādāti un uzstādīti 70 moderni 
prožektori un gaismas pults “GrandMA-2”.

Liepājas Leļļu teātris
SIA “Liepājas Leļļu teātris” ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
2017.gadā nospēlētas 140 izrādes:

•	99 izrādes Leļļu teātra telpās;
•	41 izrāde izbraukumos.

Izrādes apmeklējuši 8 046 skatītāji:
•	3 432 skatītāji Leļļu teātra telpās;
•	4 614 skatītāji izbraukuma izrādēs.

Novadīti 72 pasākumi:
•	47 ekskursijas “Atklāj noslēpumus leļļu valstībā”;
•	4 bērni rīti Jūrmalas parkā;
•	16 Ziemassvētku pasākumi;
•	5 tematiskie gadskārtu pasākumi.

Liepājas simfoniskais orķestris
Liepājas simfoniskais orķestris 2017. gadā kopumā piedalījies 61 pasākumā, kur 

astoņi bija bērnu un jauniešu auditorijai. Septiņi koncerti norisinājušies ārpus Latvijas. 
Kopumā koncertus apmeklējuši 25 090 klausītāju. LSO organizētos koncertus Liepājā 
apmeklējuši 11 606 apmeklētāji. 

Nozīmīgākie LSO realizētie notikumi un pasākumi:
•	25. Liepājas Starptautiskais Zvaigžņu festivāls;
•	dalība Cēsu Mākslas festivālā flamenko operas “Ainadamar” atskaņojumā;
•	maestro Gintara Rinkeviča debija kā LSO galvenajam diriģentam 16. septembrī 

koncertzālē Lielais dzintars ar Karla Orfa “Carmina Burana”;
•	sadarbība ar indiešu vijolnieku un komponistu dr. L. Subramanjamu un viņa 

Latvijas simfonijas pirmatskaņojums (koncerts 22. septembrī Liepājā);
•	koncerttūre Vācijā 13.10. – 18.10.2017.;
•	dalība Kurzemes Gredzena lielkoncertā “Pūt, Vējiņi!”;
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•	divu LSO pasūtināto Simtgades cikla simfoniju pirmatskaņojums – Andra 
Vecumnieka Sinfonia C un Jāņa Lūsēna Romantiskā simfonija;

•	pirmatskaņoti visi LSO ierosinātā monumentālā 12 Liepājas koncertu cikla 
skaņdarbi.

Liepājas simfoniskā orķestra panākumi 2017.gadā:
•	Latvijas Lielā mūzikas balva 2017 kategorijā “GADA KONCERTS” par 25. Liepājas 

Starptautiskā zvaigžņu festivāla atklāšanas koncertu;
•	Latvijas Lielās mūzikas balva 2017 kategorijā “Gada uzvedums” Osvaldo Golihova 

operas Ainadamar iestudējums Cēsu pils parka estrādē (rīkotājs - Cēsu Mākslas 
festivāls);

•	Liepājas Kultūras balva 2017 par koncertdarbības un ierakstu augstu 
starptautisku novērtējumu;

•	Nominācija Latvijas ierakstu gada balvas “Zelta mikrofons” 2018 kategorijā 
Akadēmiskās mūzikas albums ar CD Lūcija Garūta. Klaviermūzika.

Liepājas Olimpiskais centrs
SIA “Liepājas olimpiskais centrs” ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
2017. gadā Liepājas Olimpiskajā centrā kopā notikuši 214 pasākumi, no tiem 78 

publiski kultūras pasākumi, kurus apmeklējuši vairāk nekā 66 tūkstoši skatītāji.
Nozīmīgākie 2017.gada pasākumi – izstāde “Ražots Liepājā”, deju festivāls “Grand 

Show Liepāja”, TV3 Jaungada šovs, dažādi latviešu mūzikas koncerti – Viktora 
Lapčenoka 70 gadu jubilejas koncerts, koncertuzvedums “Dod dieviņi”, Sound Poets, 
Laura Reinika, Tautumeitu, Liepājas Pop Rock skolas, Žorža Siksnas un citi. 

Liepājas Olimpiskais centrs priecējis skatītājus arī ar tādiem ārzemju mūzikas 
māksliniekiem kā Makss Koržs, Sergejs Penkins, Uwe Kaa, grupu Royce un citiem.

 Neizpaliek arī dažādas teātra izrādes, humora šovi, deju uzvedumi un balets, kā arī 
mūsdienu deju skates un sacensības.

Liepājas Olimpiskais centrs 2017. gadā veicis investīciju Rožu zāles apskaņošanas 
sistēmā, papildinot to ar četriem Meyer Sound Melodie Line Array elementiem pa 
diviem katrā skaļruņu masīvā, tā nodrošinot kvalitatīvu un ideālu skaņas pārklājumu 
klausītāju zālē jebkurā sēdvietā atbilstoši telpas apjomam.

Savu atzinību izteikusi arī LaPPa (Latvijas pasākumu producentu asociācija), 
piešķirot Liepājas Olimpiskajam centram titulu “Kvalitatīvs nozares piegādātājs 2017”.

Liepājas Latviešu biedrības nams
SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” ir Liepājas pašvaldības kapitālsabiedrība.
SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” veiksmīgi izpildījis visus uzņēmuma stratēģijā 

iekļautos finanšu un nefinanšu mērķus, tanī skaitā attīstot kultūras infrastruktūru un 
tehniskos būvprojektus trīs objektos:
•	Liepājas Latviešu biedrības namā;
•	Koncertestrādē “Pūt, Vējiņi”;
•	Kungu ielas 24 vēsturisko ēku kompleksā.

Kopā 2017.gadā Liepājas Latviešu biedrības namā norisinājušies 224 pasākumi 
un 2 662 nodarbības. Pasākumus un nodarbības Liepājas Latviešu biedrības namā 
apmeklējuši 114 292 apmeklētāji.

Liepājas Latviešu biedrības namā 2017.gadā norisinājušies 26 pašu organizētie 
pasākumi – svētku balles, mākslas izstādes, ziedu un dekoratīvo dzīvnieku izstādes, 
dokumentālo filmu demonstrēšana, Kungu ielas kvartāla radošie pasākumi.

2017.gadā pabeigts tehniskais projekts: restaurācijas - rekonstrukcijas būvprojekts 
minimālā sastāvā “Dzīvojamās ēkas restaurācija un rekonstrukcija (pārbūve) par 
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muzeja ēku, kafejnīcas un administratīvās ēkas restaurācija un rekonstrukcija par 
pašizklaides pasākumu ēkām, saimniecības ēkas rekonstrukcija- pārbūve Kungu ielā 
24, Liepājā”.

Koncertzāle Lielais Dzintars
SIA “Lielais Dzintars” ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
2017. gadā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” notika 204 pasākumi, kas ir 

par vienu mazāk nekā 2016. gadā (205 pasākumi). Palielinājies rezidentu pasākumu 
skaits, kā arī SIA “Lielais Dzintars” producētie pasākumi. Nedaudz ir samazinājies 
ārējo producentu skaits, kā arī ir novērots straujš kritums korporatīvajā sektorā. 

2017. gadā koncertzālē notikušas 252 ekskursijas gida pavadībā un apkalpoti 
213 117 apmeklētāji.

2017.gads Liepājas koncertzālē iezīmējās ar daudziem spilgtiem notikumiem, 
ko piedāvāja klausītājiem gan SIA “Lielais Dzintars”, gan ilgtermiņa un īstermiņa 
nomnieki. Spilgtākie mākslas notikumi, kas ieguva plašu rezonansi sabiedrībā bija:
•	Koncertu sērija Pasaule Lielajā dzintarā;
•	Liepājas Mākslas forums;
•	Festivāls Sensus;
•	Lielkoncerts “Kurzemes gredzens”;
•	Islandes nedēļas nogale;
•	Koncertzāles jubilejas koncerts ar Berlīnes Filharmoniķu oktetu “Scharoun 

Ensemble”;
•	LSO sezonas atklāšanas koncerts ar jaunu māksliniecisko vadītāju Gintaru 

Rinkeviču. 

2017. gadā koncertzālē iezīmējās ar spilgtiem vietējiem un starptautiska mēroga 
notikumiem, kuri piesaistīja publikas, kā arī mediju uzmanību. Mūsdienās kultūru 
nevar pārdot bez skaidras mārketinga stratēģijas, darba ar medijiem, sociālajiem 
tīkliem, sadarbības partneriem.

2017. gadā koncertzālē “Lielais dzintars” ir uzsākta Energopārvaldības sistēmas 
LVS NE ISO 50001:2012 ieviešanas procedūra, kuras ieviešanas mērķis ir efektīva 
resursu pārvaldība un ir būtisks nosacījums izdevīgā ēkas apsaimniekošanā. SIA 
“Lielais Dzintars” veic ēkas apsaimniekošanu un iekārtu uzturēšanu īrniekiem un 
apmeklētājiem optimālā veidā, ievērojot ekonomiskos, sociālos un vides aizsardzības 
apsvērumus. 

Koncertzāles “Lielais Dzintars” sasniegumi un iegūtie apbalvojumi 2017. gadā:
•	Liepājas Kultūras balvas 2017 statuete par koncertu sēriju “Pasaule Lielajā dzintarā”;
•	“Kilograms kultūras” 2017. gada balvu kategorijā “Mūzika” ieguva starptautiskā 

klasiskās mūzikas festivāla “Sensus” simfoniskās mūzikas koncerts “Rožu kavalieris”;
•	“Lielo mūzikas balvu 2017”   kategorijā “Gada koncerts” saņēma koncertzālē 

īstenotais 25. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla atklāšanas koncerts.
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7.2. Sociālā drošība

Liepājas pilsētas domes 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 
krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu 
to pamatvajadzības un veicinātu spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 
uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus, 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 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.

Stabilizējoties ekonomiskai situācijai valstī, kā arī, samazinoties iedzīvotāju skaitam, 
un ņemot vērā arī to, ka Sociālajam dienestam pieejama arvien plašāka informācija 
par klientiem valsts un pašvaldības informācijas sistēmās, 2017.gadā turpināja 
samazināties personu skaits, kurām noteikts trūcīgas personas statuss (2016.gadā 
Liepājā trūcīgs statuss vismaz vienu dienu bija noteikts 1 959 personām, attiecīgi  
2017.gadā – 1 786 personām). Attiecīgi samazinājās arī personu skaits, kurām tika 
piešķirta sociālā palīdzība, tajā skaitā dzīvokļa pabalsts. Ja 2016.gadā vismaz viens 
sociālās palīdzības pabalsts bija izmaksāts 7 189 liepājniekiem, tad 2017.gadā attiecīgi 
6 987 personām. Līdz ar to budžeta līdzekļi, kas tika plānoti sociālajiem pabalstiem, 
netika pilnībā izlietoti. 

Vienlaicīgi 2017.gadā tika novērots, ka turpina pieaugt to personu skaits, kas 
pieprasīja veselības aprūpes pabalstu. 2017.gadā veselības aprūpes pabalsta 
izmaksām tika izlietoti  195 825 eiro. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942 “Kārtība, 
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”, Sociālais dienests 
pieprasīja un 2017.gadā saņēma no valsts budžeta līdzekļus asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanai par kopējo summu 717 425 eiro. Bez tam valsts finansējums saņemts 
arī vardarbībā cietušo personu rehabilitācijai gan bērniem, gan pieaugušajiem par 
kopējo summu 44 668 eiro.

Sociālais dienests 2017.gadā organizējis arī iepirkumus, kuru rezultātā sociālie 
pakalpojumi tika iepirkti gan no NVO (piemēram, Liepājas Neredzīgo biedrība nodrošina 
sociālo rehabilitāciju lauku vidē), gan no nodibinājumiem (piemēram, nodibinājums 
“Sociālo pakalpojumu aģentūra” nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumus), gan 
citu pašvaldību institūcijām (piemēram, Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams 
“Valtaiķi” nodrošina vientuļo personu aprūpi). 

2017.gadā Sociālais dienests turpināja darbus, lai uzlabotu sociālo iestāžu 
infrastruktūru un būtiskākie izdevumi bija saistīti ar telpu remontu Nakts patversmē, 
Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem un Sociālā dzīvojamā 
mājā Viršu ielā 9/11.

Sociālie pabalsti.
2017.gadā dažāda veida pabalstus saņēmuši 6  987 liepājnieki un sociālajiem 

pabalstiem izlietoti 1 895 200,95 eiro. Gada laikā dažādus sociālos pabalstus saņēmušo 
personu skaits samazinājies par 202 personām.
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Sociālie pakalpojumi.
2017.gadā nodrošināti sociālie pakalpojumi šādā apjomā:

•	“Aprūpe mājas” pakalpojumu saņēmušas 587 personas;
•	sociālos pakalpojumus par pašvaldības budžeta līdzekļiem saņēmuši 484 bērni 

(t.sk., kuriem noteikta invaliditāte);
•	ģimenes asistenta pakalpojumu saņēmušas 59 ģimenes;
•	īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu ārstniecības iestādē (sociālās gultas) 

saņēmusi 261 persona.
2017.gadā Sociālais dienests organizēja atbalsta programmas audžuģimenēm 

izstrādi pašvaldības līmenī un Liepājas pilsētas Dome 2017.gada 14.septembrī 
apstiprināja “Liepājas pilsētas Audžuģimeņu atbalsta plānu 2018.-2019.gadam”.

Sociālais dienests visa gada garumā aktīvi sadarbojies ar Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldi, aktualizējot Liepājas pilsētas 
attīstības dokumentus. 

2017.gada laikā Sociālais dienests piedalījies 5 projektos:
•	Sociālais dienests aktīvi iesaistījās Kurzemes plānošanas reģionu projekta “Kurzeme 

visiem” realizācijā, kas prasīja papildus personālresursus. Projekta ietvaros ir uzsākta 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršana projekta ietvaros izvērtētajām 
personām. Kā ļoti labu iedzīvotāji novērtējuši “Atelpas brīža” pakalpojumu, kuru 
iespējams saņemt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem. Sadarbībā ar 
Attīstības pārvaldi, Sociālais dienests piedalījies Kurzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna izstrādē. Plāna izstrādē ieguldīts ļoti liels darbs, tas 
gatavots visa 2017.gada laikā, un, pamatojoties uz šo plānu, Liepājas pilsētai 
būs iespēja saņemt nozīmīgus līdzekļus sociālo pakalpojumu uzlabošanai un 
dažādošanai. Viens no lielākajiem izaicinājumiem Sociālam dienestam bija un 
būs ES projektu plānošana periodā noteiktais deinstitucionalizācijas process 
(deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir 
ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās 
vai ģimenē). 

•	Sociālais dienests 2017.gadā kā sadarbības partneris kopā ar resursu centru “Marta” 
ir iesaistījies projekta “Sievietes un bērni - pasargāti savā pilsētā” realizēšanā 
(projekts atbalstīts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā). Projekta 
ietvaros plānota situācijas analīze Liepājas un Klaipēdas pašvaldībās par atbalsta 
sniegšanu vardarbībā cietušām sievietēm un uzlabojumu ieviešana. Projekta 
realizācijas fāze uzsāksies 2018.gadā. 

•	Kā sadarbības partneris, Sociālais dienests kopā ar Liepājas Diakonijas centru 
aktīvi piedalās starptautiskā Interreg programmas projektā “SEMPRE”, kura mērķis 
ir veicināt un aktivizēt sociālo pakalpojumu saņēmēju (piemēram, senioru vai 
cilvēku ar īpašām vajadzībām) iesaistīšanu sociālo pakalpojumu veidošanā un 
realizācijā. Kā arī spēcināt iedzīvotāju līdzdalību sociālo pakalpojumu sniegšanā, 
sadarbībā ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem (valsts un pašvaldību sociālajiem 
darbiniekiem, NVO, sociālajiem uzņēmumiem u.c.) lauku apvidos Baltijas jūras 
reģionā.

•	2017.gadā Sociālais dienests turpināja dalību Labklājības ministrijas realizētajā 
projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, kur paredzēta sociālā 
darba speciālistu apmācība un supervīzijas.

 Darbība turpinās arī projektā “PROTI un DARI”, kur Sociālais dienests iesaistīts kā 
stratēģiskais partneris.
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7.4. Veselības aprūpe

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

SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” pārskata periodā turpinājis 
darbus pie 1895.gadā celtās ēkas un palīgēku kapitālajiem un tekošajiem remontiem:
•	veikti ēkas iekšējie remonta darbi;
•	veikti remonta darbu ēkas pagrabā, lai atjauno ēkas pamatu sienas un grīdas 

hidroizolāciju; 
•	veikts kapitālais remonts 6 ārstu kabinetiem; 
•	veikta elektroinstalācijas rekonstrukcija visā ēkā; 
•	veikts 1., 2. un 3.stāva gaiteņu kapitālais remonts; 
•	veikti kanalizācijas izvadu no pagraba līdz Liepājas pilsētas pieslēgumam 

kapitālie darbi; 
•	veikti ugunsdrošības hidrantu rekonstrukcijas darbi visā ēkā;
•	izstrādāts ēkas rekonstrukcijas projekts. 

Laboratorijai veikta akreditācija, pamatojoties uz LVS EN ISO 15189:2013 standarta 
prasībām. Iegādāta jauna rentgendiagnostiskā iekārta VVILLA SM MOVIPLAN IC, 
kā arī rentgeniekārtas darba stacija un programmatūra. Izveidots papildus kabinets 
fizioterapijā. Veikti pasākumi e-veselības ieviešanai, iegādājoties jaunus datorus un 
datorpogrammas. Centrā turpina darboties 42 ārstu prakses, turpinās jauno ģimenes 
ārstu apmācība.

SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” strādā 11 ārsti un 25 ārstu un 
speciālistu prakses. 

2017.gadā piesaistīts viens ārsts – osteorefleksoterapeits. Iegādāta jauna rentgena 
digitalizācijas sistēma EXAMION ar diviem deketoriem, elektriski regulējams 
ginekoloģiskais izmeklējuma krēsls, trīs jauni datori un divas datorprogrammas. 
Veikti remontdarbi fizioterapijas kabinetā, jumta seguma remontdarbi, nomainīta 
1.stāva automātiskā ugunsgrēka signalizācijas sistēma, atbilstoši ugunsdrošības 
noteikumiem. Turpinās e-veselības ieviešana. Izveidots rehabilitācijas kabinets ar 
jauniem rehabilitācijas pakalpojumiem. 

SIA “Liepājas Reģionālā slimnīca” ir viena no 7 reģionālām daudzprofilu 
ārstniecības iestādēm Latvijā, kurā sniedz stacionāro un sekundāro ambulatoro 
palīdzību, galvenokārt, Liepājas pilsētas un Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, 
neatliekamo medicīnisko palīdzību un dažāda veida veselības aprūpes maksas 
pakalpojumus, sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus pašvaldībai, kā ari veic ārstu 
- rezidentu praktisko apmācību. Sabiedrība veic arī cita veida saimniecisko darbību, 
t.sk. nekustamā īpašuma iznomāšanu, ārstniecības personāla apmācību u.c

Pārskata gadā iegādāta aparatūra un uzsāktas mazinvazīvas laparaskopiskas 
operācijas mazā iegurņa orgānu noslīdējumu un bojājumu likvidēšanai.

2017.gadā slimnīcā, vienīgajā vietā ārpus Rīgas, sirds un asinsvadu veselības 
pārbaudei sāka pielietot mūsdienīgu un modernu izmeklēšanas metodi – neinvazīvo 
kardiālo sistēmu. Pārbaudes notiek nesāpīgi un bez iejaukšanās cilvēka organismā. 
Pielietojot modernu tehnoloģiju sirds mazspējas un paaugstināta asinsspiediena 
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pacientu veselības mērījumu kontrolei, ir iespējams noteikt un piemērot katram 
pacientam individuālu un precīzu ārstēšanas plānu un medikamentu lietošanu. 
Papildus tam, ir uzsāktas sirds stimulatoru pārbaudes un programmēšanas, ko iepriekš 
bija iespējams veikt tikai Rīgā.

Slimnīca 2017.gadā turpināja jauno ārstniecības personu piesaisti. Pārskata gadā 
rezidentūrā mācās 16 ārsti - rezidenti, no kuriem 7 mācības ir uzsākuši 2017. gada 
rudenī. Bez tam, ir noslēgti 6 nodomu līgumi ar ārstiem, kuri 2017./2018. mācību gadā 
uzsākuši studijas rezidentūrā un pēc rezidentūras beigšanas plāno turpināt darbu 
slimnīcā. Pārskata gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Stradiņa universitāti, 
kas nodrošina daudz plašākas iespējas un paredz veidot kopīgas programmas 
medicīnas studentu un rezidentu teorētiskajā un praktiskajā apmācībā Liepājas 
Reģionālajā slimnīcā. 

Investējot Slimnīcas pašu līdzekļus jaunā medicīniska aparatūrā, aprīkojumā 
un jaunās tehnoloģijās, 2017.gadā iegādātas divas jaunas anestēzijas iekārtas, 
elektroencefalogrāfijas iekārta, jaundzimušo reanimācijas un intensīvas terapijas 
nodaļas vajadzībām, operāciju nodaļas instrumenti un aprīkojums - spēka instrumentu 
komplekti, universāls endoskopiskās aparatūras komplekts (laparaskops), motorizēts 
morcelators ginekoloģijas operācijām, premium klases ultrasonogrāfijas iekārta, 
veloergometrijas iekārta ar EKG arhivācijas programmu, datorprogramma kognitīvo 
spēju rehabilitācijai, pilnveidots operāciju galdu aprīkojums traumatoloģijas un 
ginekoloģijas operāciju vajadzībām. Papildus tam, iegādāta arī jauna zemas 
temperatūras sterilizācijas iekārta, sekmējot sarežģīto operācijas instrumentu 
apstrādes kvalitāti un to aprites līmeni.

2017.gadā notika intensīvs darbs pie iepirkumu, līgumu kontroles un inventāra 
uzskaites sistēmas sakārtošanas un pilnveidošanas operāciju blokā. Papildus tam, ir 
ieviesta preču elektroniskā pasūtījumu sistēma starp nodaļām, noliktavu un aptieku, 
ka arī ieviesta elektroniska pacientu ēdināšanas pakalpojumu sistēma starp nodaļām 
un ēdināšanas bloku, tādējādi, optimizējot un atvieglojot darbu, kā arī nodrošinot 
pārskatāmību, kontroli un izdevumu samazināšanu.

7.5. Sporta nozare

2017.gadā Sporta pārvalde Liepājas pilsētas Domē virzījusi izskatīšanai vairākus 
nozīmīgus lēmuma projektus, kas sekmējuši sporta nozares darbību un attīstību, 
pieņemti lēmumi, lai nodrošinātu lielu sporta pasākumu norisi Liepājas pilsētā. Veikti 
atsevišķi grozījumi pašvaldības lēmumos, lai nodrošinātu normatīvo aktu atbilstību 
jaunākajiem likumu grozījumiem un uzlabotu sporta infrastruktūras vispārējo attīstību. 
2017.gadā Liepājas pilsētas pašvaldības dibinātajām profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādēm — Liepājas Sporta spēļu skolai, Liepājas Kompleksais sporta skolai, 
Liepājas Tenisa sporta skolai, Liepājas Futbola skolai — apstiprināti jauni nolikumi, 
lai nodrošinātu aktuālu redakciju, kas saistīta ar grozījumiem dažādos likumos un 
normatīvajos aktos, kuri regulē sporta skolu darbību. 2017.gada 13.jūlijā Liepājas 
pilsētas Dome pieņēmusi lēmumu Nr.244 “Par Liepājas Sporta spēļu skolas direktoru”, 
kas paredz, ka no 2017.gada 8.augusta Liepājas Sporta spēļu skolai tiek iecelts 
jauns direktors. 2017.gada 14.decembrī Liepājas pilsētas dome pieņēmusi lēmumu 
Nr.476 “Par Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītāju”, kas paredz, ka no  
2018.gada 3.janvāra Sporta pārvaldei mainās vadītājs. 2017.gadā notikuši vairāki 
ārzemju komandējumi saistībā ar Liepājas dalību projektā “URBACT Vital Cities” .
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2017.gadā Sporta pārvaldes vadība nav konstatējusi būtiskus riskus vai apstākļus, 
ar kuriem saskaroties varētu tikt mainīta iestādes vadības sistēma vai neparedzēti 
finanšu riski. Iestāde neveic pētniecības darbu. Kā arī iestādē nav ieviesti būtiski 
finanšu instrumenti, nav noteikti finanšu riska vadības mērķi un politika, jo iestādes 
vadība neredz nepieciešamību šādu instrumentu ieviešanai. Sporta pārvalde ir 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde, kas izstrādā sporta nozares pamatprogrammas 
un sagatavo priekšlikumus un kritērijus par dotāciju piešķiršanu šo programmu 
realizācijai. 2017.gadā sporta nozarei piešķirtie budžeta līdzekļi tika sadalīti atbilstoši 
sporta programmām: dotācijas lielajiem projektiem (ETA turnīrs tenisā; rallijs „Kurzeme”, 
„Šaha rokāde”, pasākuma „Sporta laureāts” u.c.); dotācijas masu sporta projektiem 
(masu sporta pasākumu organizēšana); dotācijas dalībai Pasaules un Eiropas 
čempionātos (sportisti; kuri gatavojas dalībai Pasaules un Eiropas čempionātos, kā 
arī sportistiem; kuri iekļauti „Elites sportistu programmā”); dotācijas Liepājas sporta 
spēļu komandām (Futbola Klubs ”Liepāja”; Biedrība „Basketbola Klubs Liepājas 
Lauvas”; Biedrība „Florbola Klubs Kurši”; Hokeja klubs ”Liepāja”, vindsērfinga klubs 
„Rietumkrasts” u.c.); dotācijas cilvēku ar īpašām vajadzībām un senioru sportam u.c. 
programmās. 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.

7.6. Komunālā saimniecība

Liepājas pilsētas komunālo saimniecību un administratīvās teritoriju labiekārtošanu 
un uzturēšanu pārzina un koordinē Liepājas pilsētas 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, ceļi, stāvlaukumi 

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
EUR

1.
Asfaltbetona segumu uzturēšana/
atjaunošana t.sk. Atmodas 
bulvāra atjaunošana

Darbu kopējais apjoms 1 272 182

2. Grants seguma ielu uzturēšana 
t.sk. atputekļošana Darbu kopējais apjoms 159 653

3. Iekšpagalmu piebraucamo 
ceļu uzturēšana/atjaunošana Darbu kopējais apjoms 473 672

4. Ietvju seguma uzturēšana/
atjaunošana Darbu kopējais apjoms 101 856

5. Dabīgā akmens bruģa segumu 
uzturēšana/atjaunošana Darbu kopējais apjoms 60 829

6.
Ziemas dienests (sniega tīrīšana, 
izvešana, virsmu kaisīšana 
ar pretslīdes materiāliem)

Darbu kopējais apjoms 362 622

7. Ielu brauktuvju mehanizētā tīrīšana 78 643 600 m2 540 107

8. Ielām piegulošo zaļo zonu 
pļaušana vasarā 452 ha 82 574

9.

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

Veloceļi - 235 244 m2

Ietves - 25 022 m2

Zaļā zona - 267 658 m2
392 795

KOPĀ 3 446 290
   

Satiksmes drošības infrastruktūras uzturēšana un luksoforu darbības nodrošināšana

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
EUR

1. Luksoforu ikdienas uzturēšanas darbi, 
t.sk. iekārtu nomaiņa/atjaunošana

Darbu kopējais 
apjoms 33 735

2. Ceļu satiksmes zīmju un ielu norobežojošo 
margu uzturēšana/jaunu uzstādīšana

Darbu kopējais 
apjoms 67 774

3. Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana. Darbu kopējais 
apjoms 69 138

4. Videonovērošanas sistēmu 
uzturēšana/atjaunošana

Darbu kopējais 
apjoms 30 617

5. Luksoforu ikdienas uzturēšanas darbi, 
t.sk. iekārtu nomaiņa/atjaunošana

Darbu kopējais 
apjoms 33 796

6.
Ielu norobežojošo margu un sabiedriskā 
transporta pieturvietu paviljonu 
remonts (apdrošināšanas gadījumi) 

48 gadījumi 25 474

KOPĀ 260 534
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Hidrotehniskās būves 

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
EUR

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

Darbu kopējais 
apjoms 258 637

2. Strūklaku apsaimniekošana
5 strūklakas +
Dzintaru 
pulkstenis

27 168

KOPĀ 285 805

Pilsētas apgaismojuma uzturēšana/attīstība

Nr.p.k. Paveiktie darbi Izmaksas 
EUR

1. Ielu apgaismojuma uzturēšana t.sk. apgaismojumu 
līniju atjaunošana/gaismekļu un iekārtu nomaiņa 42 074

2. Maksa par patērēto elektroenerģiju ielu 
un komunālo objektu apgaismošanai 648 663

KOPĀ 690 737
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Pilsētas teritoriju labiekārtošana

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
EUR

1. Pašvaldības zaļo platību (parki, laukumi, 
zaļās zonas) ikdienas uzturēšana t.sk.

Darbu kopējais 
apjoms 959 766

2. Dobju (ziemcietes, vasaras puķes, 
krūmi) apstādīšana un uzturēšana 7 393 m2 34 950

3. Dekoratīvo puķu podu un piramīdu 
apstādīšana un uzturēšana 71 gab. 23 400

4. Koku vainagu kopšana, veidošana, 
zaru un atvašu izzāģēšana 3 040 gab. 51 876

5. Bīstamo, nokaltušo, bojāto un 
traucējošo koku izņemšana 140 gab. 6 594

6. Celmu izfrēzēšana parkos un ielu zonā 132 gab. 9 251

7.
No jauna stādīto koku kopšana 
(laistīšana, apdobju ravēšana, 
stādījumu atjaunošana

1482 gab. 12 325

8.
Apstādījumu paplašināšana 2017.
gadā saskaņā ar Apstādījumu 
koncepciju 2016.-2019. gadam

EDGE vertikālie 
podi 15 gab. 
“Zirņu dārzs” 
90 m2, “Puķu 
upe” 150 m2

22 624

9.
Uz apgaismojuma balstiem 
stiprināmo puķu trauku izvietošana, 
apstādīšana un kopšana

97 gab. 22 853

10.
Uz norobežojošām barjerām 
stiprināmo puķu kastu izvietošana, 
apstādīšana un kopšana

108 gab. 12 848

11. Rotaļu un vingrošanas 
laukumu uzturēšana 28 gab. 54 894

12.

Pludmales labiekārtošana un 
inventāra uzturēšana/remonts 
vasaras sezonā t.sk. atkritumu un 
jūraszāļu savākšana pludmalē

Darbu kopējais 
apjoms 112 534

13. Sabiedriskā transporta pieturvietu 
ikdienas uzturēšana 254 gab. 101 619

14. Jaunu soliņu uzstādīšana promenādē 22 gab. 9 944

15. Soliņu nomaiņa bērnu rotaļu 
laukumā Liepājā, Jūrmalas parkā 41 gab. 22 083

16. Dažādu velostatīvu izgatavošana 
un uzstādīšana Liepājā 78 gab. 11 422

KOPĀ 1 468 983
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Mežu apsaimniekošana

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
EUR

1. Uzstādīti masīvkoka galdi atpūtas vietās 3 gab. 1 525
2. Jaunaudžu kopšana 10,9 ha 1 689

KOPĀ 3 214

Būvprojektu izstrādes organizēšana/saskaņošana

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
EUR

1.
Ēku projektu, tehnisko apsekošanu, 
ekspertīžu, topogrāfisko uzmērījumu 
organizēšana un vadīšana

54 gab. no tiem: 
pabeigti - 34 gab.; 
uzsākti un 2017.g. 
turpinās – 20 gab.

592 740

2.

Ceļu, laukumu un ar tiem saistīto 
inženiertīklu projektu, satiksmes 
organizācija pētījumu, tehnisko 
apsekošanu, ekspertīžu, topogrāfisko 
uzmērījumu organizēšana un 
vadīšana

55 gab. no tiem: 
pabeigti - 43 gab.; 
uzsākti un 2017.g. 
turpinās - 12 gab.

225 621

3. Pašvaldības teritorijās izstrādāto 
projektu saskaņošana 354 -

4. Pašvaldības teritorijās notiekošo 
rakšanas darbu saskaņošana 298 -

KOPĀ 818 361 

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:
•	diennakts mobilo telefonu: 22011963;
•	e-pastu: komunala.parvalde@liepaja.lv;
•	sociālā tīkla kontu: twitter.com/kpliepaja.
•	Facebook lapu: LPPI Komunālā pārvalde, Liepāja.

Iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar Komunālo pārvaldi saistībā ar dažādiem 
pilsētas infrastruktūras ekspluatācijas un saimnieciskiem jautājumiem, kas ir pārvaldes 
kompetencē: 
•	pilsētas apgaismojums;
•	ielu/ceļu kopšana un uzturēšana;
•	lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšana;
•	zaļo zonu – parku, skvēru, pilsētas mežu, kā arī pludmales kopšana un uzturēšana;
•	ceļu satiksmes zīmju stāvoklis;
•	luksoforu darbība;
•	ielu kaisīšana, sniega un apledojuma tīrīšana ziemas sezonā
•	u.c. 
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7.7.  Sabiedriskais transports

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

Sabiedriskajam transportam ir būtiska nozīme ikvienas pilsētas sociālekonomiskajā 
attīstībā un maršruta tīkla efektivitāte var kalpot gan kā šīs attīstības veicinātāja, 
gan, pilnīgi pretēji, attīstības bremzētāja. Tā, 2017.gada nogalē, aģentūrā noritēja 
intensīvs darbs pie aģentūras vidējā termiņa (2018-2020) stratēģijas izstrādes, 
lai sabiedriskā transporta attīstība Liepājas pilsētā arī turpmāk ietu roku rokā 
ar pilsētas kopējo attīstību. Aģentūras vidējā termiņa stratēģija tiek balstīta ne 
tikai uz mūsdienīgu elektroniskās uzskaites un norēķinu sistēmas ieviešanu, bet arī 
uz jaunu, laikmetam atbilstošu, pakalpojumu izstrādi, videi draudzīga transporta 
izmantošanas veicināšanu, kā arī maršruta tīkla optimizāciju atbilstoši pieprasījumam 
un pieejamajiem finansiālajiem līdzekļiem. 

Vērtējot likumdošanās balstītās prasības attiecībā uz sabiedrisko transportu, 
analizējot sabiedriskā transporta pieprasījuma datus un pasažieru paradumus, kā 
arī pieejamo finansējumu, aģentūrā tika pieņemti vairāki lēmumi par maršruta tīkla 
optimizācijām, kuri tiek ieviesti sākot ar 2018.gadu un kuriem būs tālejošas pozitīvas 
sekas uz sabiedriskā transporta efektivitāti un aģentūras finansiālajiem rādītājiem. 

2017.gadā ļoti lielu ietekmi uz sabiedriskā transporta kustību atstāja uzsāktie 
Grīzupes ielas remontdarbi kā arī oktobrī uzsāktā Tramvaju tilta un Lielās ielas 
rekonstrukcijas. Rekonstrukcijas laikā noteikto satiksmes ierobežojumu rezultātā, 
praktiski tika mainīta visa sabiedriskā transporta plūsma pilsētā, kā arī ievērojami 
pieaudzis apbraucamo kilometru skaits. Neapšaubāmi, remontdarbu dēļ, pasažieriem 
ir radušās pagaidu neērtības kā izmaiņas maršrutos un iespējama sabiedriskā 
transporta kavēšanās. Remontdarbu un rekonstrukcijas radītās neērtības turpināsies 
arī 2018.gadā līdz remontdarbu pabeigšanai vēlā rudenī.

Neskatoties uz apstākli, ka 2017.gadā, attiecībā pret 2016.gadu, sabiedriskā 
transporta nobraukto kilometru skaits gan autobusu gan tramvaja maršrutos 
samazinājās, ievērojami ir pieauguši Aģentūras izdevumi pārvadātājiem. Tas 
skaidrojams ar indeksācijas rezultātā radušos cenu pieaugumu par vienu kilometru 
degvielas cenas un inflācijas pieauguma dēļ.

2017.gadā pasažieru pārvadājumus pilsētas administratīvajā teritorijā turpināja 
veikt A/S “Liepājas autobusu parks” un SIA “Liepājas Tramvajs”. Pēc Aģentūras esošās 
pasažieru uzskaites sistēmas, lielākā iedzīvotāju daļa izmanto autobusu pārvadājumu 
veidu, sastādot 84% no pārvadātajiem pasažieriem.

2017.gadā Liepājas sabiedriskajā transportā pārvadāti vairāk kā 13 milj. pasažieru. 
Salīdzinot pārvadāto pasažieru skaitu 2017.gadā ar pārvadāto pasažieru skaitu  
2016.gadā, pārvadāto pasažieru skaita nav būtiski samazinājies.

Pasažieru pārvadājumus ar tramvaju pilsētā nodrošina pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Liepājas tramvajs”.

2017. gadā tika uzsākti būvniecības darbi ES Kohēzijas fonda un Liepājas pašvaldības 
līdzfinansētā projekta “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve 
Liepājā” ietvaros. Projekts paredz Lielās ielas un Tramvaju tilta pārbūvi, tai skaitā, 
izbūvējot jaunu tramvaja infrastruktūru, pazemes un virszemes komunikācijas, kā arī 
ielas un ietves. 2017. gadā tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar uzņēmumu 
SIA „Rīgas tilti” par kopējo līgumcenu 5 173 139,62 eiro, neskaitot PVN.

Projekta „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija 
Liepājā” ietvaros noslēgts līgums par autoruzraudzības pakalpojumiem ar SIA „REM 
PRO” par kopējo līgumcenu 8000,00 eiro, neieskaitot PVN.
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Iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Tramvaja līnijas un piegulošās 
teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā” (LT 2017/3) rezultātā līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas SIA “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” par kopējo līgumcenu 195 499,00 eiro, 
neskaitot PVN.

Projekta ietvaros uzsākts vēl viens projekts, sarunu procedūra „Tramvaja vagonu 
iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā”, 
lai tuvākajā laikā iegādātos sešus vai septiņus zemās grīdas tramvaja vagonus.  
2017. gadā tika veikta potenciālo jauno tramvaju vagonu piegādātāju izpēte, 
apmeklējot vairākus tramvaju ražošanas uzņēmumus Polijā, Ukrainā, Horvātijā u.c. 

Paralēli vagonu iepirkumam 2017. gadā tika izstrādāts būvprojekts minimālā 
sastāvā “Tramvaja depo jaunbūve un esošā tramvaja depo ēkas daļas pārbūve 
Liepājā, Rīgas ielā 54A”.

2017. gadā ir izpildīti būvdarbi par kopējo summu 1 110 719 eiro un saņemts ES 
Kohēzijas fonda finansējums 1 686 300 eiro, t.sk., avanss 1 034 628 eiro. 

Lielās ielas un Tramvaju tilta rekonstrukcijas darbus ir plānots pabeigt līdz  
2018. gada beigām, savukārt jauno tramvaju vagonu iepirkuma procedūru ir plānots 
pabeigt 2018. gada vidū un jaunos vagonus iegādāties līdz 2022. gada beigām.

7.8. Ūdens saimniecība

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

2017. gadā pakalpojumu realizācijas apjomi ūdensapgādē un kanalizācijā attiecībā 
pret iepriekšējo gadu un arī pret plānoto ir nedaudz samazinājušies. Tomēr SIA 
“Liepājas ūdens” darbība gada griezumā ir vērtējama kā sekmīga.

2016 2017
Kopējā dzeramā ūdens realizācija (m3) 2 649 519 2 610 322
Dzīvojamās mājas, kam ir iespēja pievienoties 
centralizētajiem kanalizācijas tīkliem (m3) 2 978 725 2 967 106

2017. gadā Liepājas pilsētā centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums 
ir sasniedzis 99,61%, savukārt centralizēto kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums 
ir 99,19%. Šie rādītāji ir vieni no augstākajiem Latvijā. Pilsētā vēl ir atsevišķi ielu posmi 
un vietas, kur būtu nepieciešams izbūvēt ielu cauruļvadus un dot iespēju iedzīvotājiem 
uzlabot dzīves apstākļus. 

Infrastruktūra
Jau 2016. gadā SIA “Liepājas ūdens” sagatavoja un Centrālajai līgumu un finanšu 

aģentūrai iesniedza jauno projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta”, 
kuram paredzēts piesaistīt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējās 
izmaksas bez PVN ir 2 325 400 eiro, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums ir 1 691 100 eiro (72,72%) un Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 
ir 634 300 eiro (27,28%) apmērā. Projekta mērķis ir turpināt attīstīt sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un izmantošanu, nodrošināt kvalitatīvu 
dzīves vidi Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.

Būvdarbus projekta ietvaros uzsāka 2017. gada otrajā ceturksnī. Atskaites periodā 
ir izbūvēti 5,34 km centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi dažādās Liepājas 
pilsētas ielās un ielu posmos, pieslēgumi nekustamiem īpašumiem 1,1 km, izbūvētas 
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divas jaunas notekūdens pārsūknēšanas stacijas. Līdz 2017. gada beigām ekspluatācija 
pieņemti pieci objekti. Kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbus pabeidza Rojas, 
Vaiņodes, Gaujas prospektā, Saldus, Nidas, Jāņa Asara, Skuju, Rubeņu, Namdaru, 
Upmalas, Krūmu un Kviešu ielās, kā arī Brīvības un Sabiles ielu rajonā (Jaunā 
pasaule). Būvdarbu apjomā tika izbūvētas divas jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas 
stacijas – Brīvības ielā un Sabiles ielā. Tās nodrošina, ka no “Jaunās pasaules” savāktie 
notekūdeņi tiek pārsūknēti tālāk uz pilsētas centralizēto notekūdeņu sistēmu un attīrīti 
NAI. Faktiski realizēti jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbu apjomi ir saskaņā 
ar būvuzņēmēja iesniegtām darbu izpildes atskaitēm par attiecīgo laika periodu.

Paralēli Projekta 6.kārta aktivitātēm, 2017. gadā SIA “Liepājas ūdens” veica 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas jaunu cauruļvadu izbūvi, lai iedzīvotāji varētu 
saņemt kompleksus pakalpojumus. Ūdensapgādes jaunu cauruļvadu izbūves darbu 
apjoms bija atkarīgs no uzņēmuma finansiālām iespējām. Izpildes rādītāji ir lielāki par 
plānoto, jo SIA “Liepājas ūdens” izdevās labi saplānot finanšu plūsmu, kas attiecīgi 
deva iespēja 2017. gadā ieguldīt līdzekļus jaunu cauruļvadu izbūves darbos. 

Tāpat 2017. gadā 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. 

2017. gadā ūdensapgādes sistēmas tīklu garums Liepājā ir 214 km, kanalizācijas 
sistēmas tīklu garums 211 km.

SIA “Liepājas ūdens” jau vairākkārt ir aicinājis Liepājas pilsētas iedzīvotājus 
pievienot savus īpašumus centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām. 
Iedzīvotāji ir informēti, ka 2016. un 2017. gadā tika pieņemti un stājušies spēkā vairāki 
normatīvie akti, kas tieši vērsti uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un 
kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanu.

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

testēšanas laboratorija (turpmāk CTL). Liepājas pilsētas centralizētās ūdensapgādes 
tīklos padotā dzeramā ūdens kvalitāte kopš 2000. gada ir atbilstoša LR  
MK 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. LU plāno šādu atbilstību nodrošināt arī laika 
periodā līdz 2019. gadam un arī tālāka laika periodā.

2017. gada 25.-26. 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 IS/IEC 17025: 2005 un Ministru 
Kabineta noteikumu prasībām reglamentētajā sfērā.

2017. 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. Uzņēmuma Centrālās testēšanas laboratorijas 
veikto pārbaužu rezultāti apliecināja, ka Liepājas pilsētā padotā dzeramā ūdens 
kvalitāte ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām un nekādas novirzes no normām 
netika konstatētas.

Lai dzeramā ūdens kvalitāte ceļā līdz patērētājam nepasliktinātos centralizētās 
ūdensapgādes cauruļvados, SIA “Liepājas ūdens” veic ūdensapgādes cauruļvadu 
skalošanu un 2017. gadā tika izskaloti 3,4km. 
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Kanalizācija
2017. gadā NAI ir attīrīti 6 308 643 m3 Liepājas pilsētas notekūdeņu. Salīdzinoši 

2016. gadā – 6 045 187 m3. Notekūdeņu apjoma palielinājums ir nokrišņu notekūdeņu 
apjoms, kas nonāk NAI un kas pēc meteroloģijas datiem 2017. gadā bija ļoti augsts. 

2017. gadā kanalizācijas cauruļvadu skalošana notika saskaņā ar izstrādāto 
cauruļvadu skalošanas un video inspekcijas plānu, kurā ir noteiktas tās ielas/ielu posmi, 
kuros nepieciešams veikt darbus. Kopā 2017. gadā tika izskaloti 4,9 km kanalizācijas 
cauruļvadu. Tāpat tika veikti neplānoti darbi posmos, kur tika konstatētas pārplūdes, 
vai nepietiekama caurplūde un aizsprostojumi. Iegūtie dati tika apstrādāti un, attiecīgi 
sagatavoti konkrēto ielu/ielu posmu plānotie remontdarbi – pārbūve/atjaunošana vai 
papildus skalošana. 

Avārijas centralizētajos ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvados galvenokārt 
notika ziemas – pavasara periodā, kad zeme sasala un pēc atkušanas bija vērojama 
grunts sēšanās, attiecīgi ietekmējot cauruļvadu tehnisko stāvokli un tie vietām pārlūza, 
radās bojājumi savienojuma vietās utt. SIA “Liepājas ūdens” darbības ir vērstas uz to, 
lai avāriju skaits uz visu tīklu garumu tiektos uz minimumu.

2017. gada sākumu SIA “Liepājas ūdens” atbildībā bija 1 011 hidranti, kuru 
ekspluatācija tiek nodrošināta Liepājas pilsētas ūdensapgādes sistēmā. 2017. gadā 
tika pārbaudīti 951 ugunsdzēsības hidrants.

Abonentu apmierinātība
2017. gadā, ņemot vērā, ka tika pieņemti Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi 

Nr.12 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtību Liepājas pilsētā”, Abonentu daļa uzsāka līgumu ar abonentiem pārslēgšanas 
procesu – tika sagatavoti jauni līguma paraugi, pieteikumu formas u.c. dokumenti, 
kuri saistīti ar līgumiem un kuros bija nepieciešams veikt izmaiņas, ņemto vērā jaunos 
normatīvos aktus.

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

Lai vairotu izpratni par SIA “Liepājas ūdens” darbu un veicinātu atpazīstamību, 
2017. gadā uzņēmums sadarbojās ar dažādiem masu medijiem, 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. Arī 
2018. gadā uzņēmums plāno veikt visas šīs aktivitātes.

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

A/S Akciju sabiedrība
CFLA Centrālā finanšu līgumu aģentūra
CSN Ceļu satiksmes negadījums
CSP Centrālā statistikas pārvalde
CTL Centrālā testēšanas laboratorija
KFESF Eiropas Sociālais fonds
ELFLA Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai
ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds
ES  Eiropas Savienība
EUR Eiro jeb eira ir kopējā valūta Eiropas Savienības valstīm,  
 kas veido Monetāro savienību
Ha hektāri
IIN Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
ISO  Starptautiskā standartizācijas organizācija
KF Kohēzijas fonds
KVS Kvalitātes vadības sistēma
Km kilometri
NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
LATAK Latvijas Nacionālais akreditācijās birojs
LBJC Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs
LCZB Liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka
LIP Liepājas izglītības pārvalde
LiepU Liepājas Universitāte
LOC Liepājas olimpiskais centrs
LR Latvijas Republika
LSEZ Liepājas Speciālās ekonomiskā zona
LSO Liepājas simfoniskais orķestris
MK Ministru kabinets
NVO Nevalstiskās organizācijas
PA Pašvaldības aģentūra
PII Pirmskolas izglītības iestāde
PIKC Profesionālās izglītības kompetences centrs
SAMD Liepājas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
VSK Vidusskola
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Pielikumi

Liepājas pilsētas Domes lēmums par Liepājas pilsētas pašvaldības 2016.gada 
pārskatu
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Pielikumi



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 96

Pielikumi

Revidenta atzinums par pašvaldības 2017.gada saimniecisko gadu



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 97

Pielikumi
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Pielikumi
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Pielikumi


