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Domes priekšsēdētāja uzruna

Latvijas simtgade – 
stabilas izaugsmes gads 
Liepājai
Jānis Vilnītis  
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs

2018. gads Latvijai pagāja simtgades zīmē, un šis zīmīgais notikums ļāva palūkoties 
ne tikai uz valstiskajām izmaiņām simts gadu laikā, bet atskatīties arī uz Liepājas 
pārmaiņām pēdējās desmit dekādēs. Jāsecina – lai gan pilsētai bijuši gan strauji 
izaugsmes lēcieni, gan attīstības kritumi, tai vienmēr bijusi ietekme un nozīmīga loma 
Latvijas mēroga notikumos – valsts neatkarības veidošanā un tās nosargāšanā, 
militārajās norisēs, rūpniecības un ražošanas jomā, izglītības, kultūras un sporta 
attīstībā, Liepāja bijusi šūpulis izcilām personībām un izcilas personības izvēlējušās 
Liepāju par savām mājām. Arī daži pēdējie gadi ir bijis atspēriena punkts pilsētas 
turpmākai izaugsmei, tādēļ 2018. gadu varētu dēvēt par stabilas izaugsmes gadu.

Jebkurai attīstībai nepieciešams labs pamats, tādēļ arī 2018. gadā pilsētā turpinājās 
vērienīgi infrastruktūras un teritoriju labiekārtošanas darbi, tā, piemēram, aizvien 
pilnīgākas aprises ieguvusi viena no pilsētas maģistrālajām ielām – Grīzupes iela; arī 
mazākas nozīmes ielas un ielas ar grantētu segumu aizvadītajā gadā atjaunotas, bet 
nozīmīgākās pārmaiņas piedzīvojusi Lielā iela un Tramvaja tilts. Vairāk nekā gada 
garumā noritēja vērienīgākie rekonstrukcijas darbi, kas, protams, arī iedzīvotājiem 
nozīmēja sava ikdienas ierastā maršruta pārplānošanu, tomēr, darbiem ritot raitāk kā 
iecerēts, tilts satiksmei tika atvērts valsts simtgadē. Pārskatāmā nākotnē plānoti arī 
jauni tramvaji, lai pilsētniekiem pārvietošanās būtu patīkamāka un ērtāka. 

Ceļi, kas ikdienā nodrošina pilsētnieku pārvietošanos dažādos virzienos, uzskatāmi 
arī par vienu no pilsētas vizītkartēm. Augošu popularitāti aizvadītajā gadā ieguvis 
tieši gaisa ceļš uz Liepāju – pērn Liepājas lidostā apkalpoti 9 325 pasažieri, kas ir 
par 56,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Turklāt, 2019. gadā, pieaugot regulāro reisu 
skaitam starp Liepāju un galvaspilsētu, paredzams, ka apkalpoto pasažieru skaits 
tikai palielināsies. Gaisa ceļu savienojamība starp Liepāju, Rīgu un lielākajām Eiropas 
pilsētām, ļauj dažu stundu laikā sasniegt izvēlēto biznesa vai atpūtas galamērķi; 
tādējādi Liepāja kļūst arī par arvien iecienītāku tūristu galamērķi. Un tūristi atzinīgi 
novērtē mazās Liepājas plašās iespējas – 2018. gadā tūristu skaits attiecībā pret  
2017. gadu pieaudzis par 10%, vēl vairāk – statistikas dati liecina, ka pieaug arī to 
Liepājas viesu skaits, kas mūsu pilsētu kā atpūtas vietu izvēlas arī ārpus gada siltākā 
laika perioda – vasaras.

Un tas nav pārsteidzoši, jo Liepājas piedāvātā sporta un kultūras pasākumu 
programma ir vairāk nekā plaša – aptuveni 2000 kultūras pasākumu un teju tikpat 
ar sporta jomu saistītu norišu priecējuši liepājniekus un viesus aizvadītajā gadā. Par 
vienu no spilgtākajiem un atzinību  guvušiem kultūras jomas notikumiem jāizceļ 
Latvijas simtgadei veltīto lielkoncertu “Liepāja izAICINA” – koncerta organizēšana un 
īstenošana apliecināja Liepājas jauniešu vēlmi iesaistīties un spēju realizēt augstas 
klases produktu ar plašu rezonansi. Savukārt sportā aizvadīto gadu atcerēsimies 
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ar būtisku pienesumu Liepājas sporta infrastruktūrai – pilsētas dzimšanas dienā 
atklāšanu piedzīvoja Liepājas Olimpiskā centra manēža, bet gada nogalē būvniecības 
finiša taisni sasniedza arī Tenisa halle, kas publiski savu darbību uzsāka 2019. gada 
aprīlī. Tāpat pilsētnieki un tās viesi ieguvuši vēl vienu lielisku un labiekārtotu atpūtas 
vietu visai ģimenei – Zirgu salas pastaigu takas. Šo teritoriju ar Eiropas Savienības 
fondu atbalstu plānots attīstīt arī nākamajos gados, izbūvējot Dabas māju, kas būs 
izglītības un pētniecības centrs, kā arī piepildot apkārtējo teritoriju ar saturīgām laika 
pavadīšanas iespējām – BMX trasi un minigolfa laukumu.

Pilsētas piedāvājums ir svarīgs, tomēr tas nebūtu iespējams bez pašiem liepājniekiem, 
kuri veido šo pilsētu tieši tādu, kāda tā mums ir – plaukstoša. To apliecina arī vairāki 
tautsaimniecības un ražošanas rādītāji. Bezdarba līmenis pilsētā pērn samazinājies līdz 
6%, savukārt darba vietu skaits pieauga par vairāk nekā 800 vienībām, galvenokārt, 
būvniecības nozarē, naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu nozarē, administratīvo 
un apkalpojošo dienestu darbības nozarē un veselības un sociālas aprūpes nozarē. Arī 
atalgojuma ziņā pilsētai 2018. gads nesis pozitīvu pienesumu, vidējai darba samaksai 
sasniedzot 776 eiro, kas ir par 7,9% vairāk nekā 2017. gadā. Savs nopelns tam ir 
esošo uzņēmumu paplašināšanās, kā arī jaunu uzņēmumu izveide, tai skaitā pilsētas 
industriālajās teritorijās. Jaunu elpu iegūst arī bijušā “Liepājas metalurgs” teritorija, kur 
jau šobrīd vienu ēku apsaimnieko LSEZ SIA “Caljan Rite-Hite”, un apzināti vēl vairāk 
nekā desmit investīciju projekti, kurus nākotnē iespējams realizēt 120 hektāru lielajā 
platībā. Šis ir sākums, lai milzīgā un smagnējā metalurģijas uzņēmuma vietā pilsētai 
augstvērtīgu pienesumu sniegtu stabili, inovatīvi un perspektīvi uzņēmumi.

Būtiskas pārmaiņas 2018. gadā piedzīvojusi arī Liepājas izglītības nozare, 
kur, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, īstenota skolu modernizācijas 
programma. Kopumā divos gados 10 Liepājas izglītības iestāžu modernizācijā 
un mācību vides uzlabošanā paredzēts ieguldīt 10 miljonus eiro, un jāpiebilst, ka 
Liepāja ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur izglītības iestāžu modernizācijas process skar 
vienlaicīgi tik daudz izglītības iestādes. Par to patiess gandarījums, jo arī atbilstoša 
vide ir nozīmīgs aspekts, lai rosinātu bērnus un jauniešus apgūt daudzpusīgāku un 
kvalitatīvāku mācību saturu.

Neskatoties uz lielākiem un mazākiem veikumiem, kas 2018. gadā būtiski 
pilnveidojuši pilsētu, tiek meklēti risinājumi arī problemātiskiem jautājumiem, 
piemēram, kā paaugstināt bērnudārzu pieejamību, kā uzlabot izglītības kvalitāti un 
sakārtot skolu tīklu, kā nodrošināt trūkstošo ārstu, pedagogu un citu profesiju deficītu 
pilsētā, kā paaugstināt atbalstu dažādām sociālajām grupām, un galu galā, kā 
paaugstināt pilsētas attīstības tempu, lai Liepājā vienlīdz labi justos kā tās iedzīvotājs, 
tā pilsētas viesis.
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1. Pamatinformācija
1.1. Liepājas pilsētas pašvaldības prioritātes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Attīstības virziens – Liepājas sasniedzamība un pilsētas atpazīstamība, mērķis ir 
līdz 2020. gadam nodrošināt to, ka Liepāja ir daudzveidīgi sasniedzama Baltijas 
jūras reģionā īstenojot sekojošas rīcībpolitikas: 
4.1.  Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība.
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1.2.  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

JĀNIS VILNĪTIS Domes priekšsēdētājs Latvijas Reģionu 
apvienība

GUNĀRS ANSIŅŠ Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Partija “Liepājas partija”

ATIS DEKSNIS Domes priekšsēdētāja 
vietnieks

Latvijas Reģionu 
apvienība

ULDIS SESKS Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Partija “Liepājas partija”

HELĒNA GERILOVIČA Domes deputāte Partija “Saskaņa”

LINDA MATISONE Domes deputāte Latvijas Reģionu 
apvienība

LUDMILA RJAZANOVA Domes deputāte Partija “Saskaņa” 

GINTS ROČĀNS Domes deputāts Latvijas Reģionu 
apvienība

PĀVELS SEREDA Domes deputāts Partija “Saskaņa”
GAĻINA SKOROBAGATOVA Domes deputāte Partija “Saskaņa”
EDVĪNS STRIKS Domes deputāts Partija “Liepājas partija”

MODRIS ŠVEIDUKS Domes deputāts Latvijas Reģionu 
apvienība

HELVIJS VALCIS Domes deputāts Partija “Liepājas partija”
MĀRIS VERPAKOVSKIS Domes deputāts Partija “Liepājas partija”
VILNIS VITKOVSKIS Domes deputāts Partija “Liepājas partija”

Lai nodrošinātu savu darbību un 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 Jānis Vilnītis);
•	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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1.3. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes un 
kapitālsabiedrības

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 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 18 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

2.1. Iedzīvotāji

2018. gada beigās pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Liepājas 
iedzīvotāju skaits bija 68 945. Gada laikā iedzīvotāju skaits pilsētā samazinājies par  
235 iedzīvotājiem jeb par 0,3%. 

Pēdējo septiņu gadu laikā iedzīvotāju skaits pilsētā samazinājies par  
4 524 iedzīvotājiem jeb par 6,2%.

Pēdējos gados vērojams lēnāks iedzīvotāju skaita samazināšanās temps.
2018. gadā bijis mazākais iedzīvotāju skaita samazinājums kopš 1989.gada.

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

2018. gadā Liepājā piedzimuši 769 bērni, kas ir par 39 bērniem jeb par 4,8% 
mazāk nekā 2017. gadā. Pēdējo septiņu gadu laikā pērn ir bijis viens no zemākajiem 
dzimstības rādītājiem.

 

2.attēls Dzimstība, mirstība un dabiskais pieaugums Liepājā (skaits)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

2018. gadā miruši 1083 liepājnieki, kas par 60 personām jeb par 5,9% vairāk nekā 
2017. gadā.

Samazinoties dzimstībai un pieaugot mirstībai, pieaug negatīvais dabiskā 
pieauguma saldo.
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

Dabiskā pieauguma ietekmē iedzīvotāju skaits samazinājies par 314 iedzīvotājiem. 
Savukārt migrācijas plūsma 2018. gadā Liepājā bijusi pozitīva. Migrācijas ietekmē 
Liepājas iedzīvotāju skaits palielinājies par 79 iedzīvotājiem.

Iekšzemes migrācijas rezultātā liepājnieku skaits palielinājies par 344 iedzīvotājiem, 
bet starptautiskās migrācija rezultātā liepājnieku skaits samazinājies par 265 
iedzīvotājiem.

3.attēls Liepājas iedzīvotāju skaits izmaiņas ietekmējošie faktori (cilvēki skaits)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

2019. gada sākumā latviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā 
bija 59%, krievu tautības iedzīvotāju īpatsvars bija 28%, ukraiņu tautības iedzīvotāju 
īpatsvars bija 4%, lietuviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars bija 3%, baltkrievu tautības 
iedzīvotāju īpatsvars bija 3% un pārējo tautību iedzīvotāju īpatsvars bija 3%.

4.attēls Liepājas iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2019. gada sākumā
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

latvieši 59% 

krievi 28%

lietuvieši 3%
baltkrievi 3%

ukraiņi 4% pārējie 3%

Iedzīvotāju skaita
pārmaiņas

Migrācijas saldo

Dabiskais pieaugums

 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

 -331 -332 -155 -122 -229 -215 -314

 -1012 -1211 -646 -373 -958 -48 79

 -1343 -1543 -801 -495 -1187 -263 -235

0
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

2.2. Ekonomiskais raksturojums

2.2.1.  Nodarbinātība un bezdarbs
2018. gada beigās darbspējas vecumā bija 40 798 liepājnieki. Strādāja 29 456 

liepājnieki (deklarētā dzīvesvieta Liepāja). Gada laikā strādājošo liepājnieku skaits 
palielinājies par 807 personām jeb par 2,8%. Bezdarbnieka statuss bija 2 475 
liepājniekiem.

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

2018. gada beigās Liepājā reģistrētajos uzņēmumos bija 28 273 darba vietas. 
Salīdzinot ar 2017. gada decembri, darba vietu skaits palielinājies par 627 darba 
vietām.

6. attēls Darba vietu skaits Liepājā reģistrētajos uzņēmumos. 
Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Darbspējas vecuma 
iedzīvotāji

Strādājošo
liepājnieku skaits

Reģistrēto
bezdarbnieku skaits

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 46060 44800 43334 42364 41715 41335 41023 40798

 4868 3561 4696 4172 3804 3568 2582 2475

 28003 28725 27553 28041 27908 27954 28649 29456

27613

26799
26925

26826

27758

12.2013. 12.2014. 12.2015. 12.2016. 09.2017.

27646

12.2017.

28273

12.2018.
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

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”;
•	SIA “Dzelzsbetons MB”;
•	SIA “V.O.V.A.”;
•	SIA “Lauma Lingerie”.

•	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”;
•	SIA “A-Land”;

•	transporta un uzglabāšanas nozare. Nozares lielākie darba devēji:
•	AS “Liepājas autobusu parks”;
•	LSEZ SIA “Liepāja Bulk Terminal Ltd”;
•	SIA “Ekers Stividors Serviss”.

7. attēls Darba vietu sadalījums pa tautsaimniecības nozarēm Liepājā reģistrētajos 
uzņēmumos 2018. gada decembrī. Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Zivsaimniecība, mežsaimniecība 2% 

 

Rūpniecība 22% 

Būvniecība 10% 

Siltumapgāde,
ūdens apgāde 2% 

Tirdzniecība, 
auto un moto 
remonts 12% 

 Izmitināšana un 
ēdināšanas pakalpojumi 5%  

Transports un
uzglabāšana 8% 

  Veselība un soc. aprūpe 7% 

Izglītība 13% 

Valsts pārvalde 4% 

 Operāc. ar nekust. īpaš. 3%  

Profesionālie,
zinātniskie pakalpojumi 3% 

Citi pakalpojumi 9% 
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

2018. gada beigās bezdarba līmenis (reģistrēto bezdarbnieku skaits attiecināts  
pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu)  Liepājā bija 6,0%, reģistrēto bezdarbnieku 
skaits 2 475. Salīdzinot ar 2017. gadu, bezdarba līmenis samazinājies par 0,2 
procentpunktiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 107 personām jeb 
par 4,2%.

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

Salīdzinot deviņas republikas nozīmes pilsētas, augstākais bezdarba līmenis ir 
Rēzeknē un Daugavpilī, bet zemākais bezdarba līmenis ir Rīgā. Gada laikā reģistrētais 
bezdarba līmenis samazinājies gandrīz visās republikas nozīmes pilsētās. 

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

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017
8.0 7.3 6.6 6.6 6.5 5.2 

7.6 10.5 9.6 9.0 8.6 6.2

2018
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

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

Jauniešu (15–24 gadi) bezdarbnieku skaits 2018. gada beigās bija 155 bezdarbnieki, 
kas ir par 52 personām jeb par 25,1% mazāk nekā 2017. gada beigās.

Bezdarbnieka profils 2018. gada beigās reģistrētajiem bezdarbniekiem:
•	1 375 sievietes;
•	1 100 vīrieši;
•	331 persona ar invaliditāti;
•	432 personas pirmspensijas vecumā;
•	457 bezdarbnieki ar augstāko izglītību;
•	994 bezdarbnieki ar profesionālo izglītību;
•	586 bezdarbnieki ar vispārējo vidējo izglītību.
Bezdarbnieku skaits pēc bezdarba ilguma:
•	līdz 6 mēnešiem – 1 428 personas jeb 57,7% no kopējā bezdarbnieku skaita;
•	no 6 -12 mēnešiem – 479 personas jeb 19,4% no kopējā bezdarbnieku skaita;
•	no 1 – 3 gadiem – 345 personas jeb 13,9% no kopējā bezdarbnieku skaita;
•	3 gadi un vairāk – 223 personas jeb 9,0% no kopējā bezdarbnieku skaita.

2.2.2. Iedzīvotāju ieņēmumi
2018. gadā vidējā bruto darba samaksa Liepājā bija 776 eiro1 , kas ir 87,5% no Latvijas 

vidējās bruto darba samaksas. Salīdzinājumā ar 2017. gadu vidējā darba samaksa 
Liepājā palielinājusies par 57 eiro jeb par 7,9%. Valstī vidējā alga palielinājusies par 
74 eiro jeb par 9,1%.

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

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 3561 4696 4172 3804 3568 2582 2475

 1504 1021 1462 1136 1123 773 568

 398 448 409 332 290 207 155
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

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

 

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

Salīdzinot republikas nozīmes pilsētas, augstākā vidējā bruto darba samaksa 
2018.  gadā bijusi Rīgā (984 eiro) un Jūrmalā (977 eiro), bet zemākā vidējā bruto darba 
samaksa bijusi Daugavpilī (702 eiro) un Rēzeknē (724 eiro). 

Sabiedriskajā sektorā strādājošiem lielākā darba alga bijusi Rīgā (1204 eiro) un 
Ventspilī (983 eiro).

Privātajā sektorā strādājošiem lielākā darba alga bijusi Rīgā  (1221 eiro) un Valmierā 
(1112 eiro).

Visstraujāk vidējā bruto darba samaksa pieaugusi Jēkabpilī (par 9,7%), Valmierā 
(par 9,6%) un Jelgavā (par 9,1%).

Privātajā sektorā visstraujāk vidējā bruto darba samaksa palielinājusies Rēzeknē  
(par  10,0%), Liepājā (par 9,8%) un Daugavpilī  (par 9,7%). 

Straujākais darba samaksas pieaugums sabiedriskajā sektorā strādājošajiem bija 
Daugavpilī (par 11,6%) un Jelgavā (par 11,3%) un Valmierā (par 9,4%). 

Vidējā piešķirtā vecuma pensija Liepājā 2018. gadā bija 314 eiro, kas ir par 5 eiro  
vairāk nekā 2017. gadā piešķirtā vecuma pensija.

12. attēls. Vidējā darba samaksa 2018.gadā (eiro)
Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Centrālā statistikas pārvalde

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 562 566 592 624 660 719 776

 612 662 684 725 760 823 873

 738 693 783 890 946 977 1073Vidējā alga
privātajā sektorā

Vidējā alga
sabiedriskajā sektorā

Vidējā alga

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

VentspilsValmieraRēzekneLiepājaJūrmalaJēkabpilsJelgavaDaugavpilsRīgaLatvija

88
7 10

32 11
28

98
4

12
04

12
21

70
2 77
1

72
0 89

1
91

4 10
46

75
8 89

0
82

1 97
7

93
3

85
6

77
6 87

3
10

73

72
4 79

4
77

8 87
2

86
2

11
12

90
5 98

3 10
77



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 16

2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

2.2.3. Uzņēmumi
2018. gadā Liepājā reģistrēti 273 jauni uzņēmumi – 236 sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību, 34 individuālie komersanti, viena akciju sabiedrība un divas pilnsabiedrības.
Jaunreģistrēto uzņēmumu skaits, salīdzinot ar 2017. gadu, samazinājies par 33 

uzņēmumiem.  Uzņēmumu dibināšanu, iespējams, ietekmējusi 2018. gadā realizētā 
nodokļu reforma. 2018. gadā stājās spēkā ierobežojumi uzņēmumiem ar atvieglotu 
nodokļu režīmu (mikrouzņēmumiem). Uzņēmējs, iespējams, pirms jauna uzņēmuma 
dibināšanas rūpīgāk apsver jauna uzņēmuma dibināšanu.

Uzņēmējdarbības forma 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 359 327 282 297 243 261 236

Individuālais komersants 36 27 38 30 21 39 34
Akciju sabiedrība 1 2 8 0 1 5 1
Eiropas komercsabiedrība 0 0 0 1 0 0 0
Filiāle 1 0 0 0 0 0 0
Pilnsabiedrība 0 1 0 0 0 0 2
Ārvalsts komersanta filiāle 3 2 2 2 1 1 0
Kooperatīvā sabiedrība 1 0 0 0 0 0 0
Zemnieku saimniecība 1 1 0 0 0 0 0
Kopā 402 360 330 330 266 306 273

Avots: SIA “Lursoft IT”

Iespēju reģistrēt uzņēmumu ar pamatkapitālu mazāku par 2800 eiro izmantojušas 
61,9% no reģistrētajām kapitālsabiedrībām. 51 uzņēmums reģistrēts ar 1 eiro 
pamatkapitālu.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtās informācijas, 2018. gada decembrī 157 
jaunreģistrētajiem uzņēmumiem (57,5% no 2018. gadā reģistrēto uzņēmumu skaita) 
ir darba ņēmēji. Kopā jaunajos uzņēmumos 2018. gada decembrī nodarbināti 489 
darba ņēmēji.

13. attēls Liepājā reģistrētie uzņēmumi pa nozarēm 2018. gada beigās (%). 
Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Zivsaimniecība, mežsaimniecība 2% 
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Būvniecība 9% 

Tirdzniecība, 
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ēdināšanas pakalpojumi 4%  

Transports un
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  Veselība un 
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 Operāc. ar nekust. īpaš. 11%  
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 2018. gada decembrī pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas darbojās 2 659 
uzņēmumi.

Nozaru griezumā lielākais uzņēmumu skaits bijis tirdzniecības un auto, moto 
remonta nozarē (21%). Rūpniecības nozarē darbojās 12% no Liepājā reģistrētajiem 
uzņēmumiem. Nekustamo īpašumu nozarē darbojās 11% no Liepājā reģistrētajiem 
uzņēmumiem. Būvniecības nozarē darbojās 9% no Liepājā reģistrētajiem 
uzņēmumiem.
Liepājas uzņēmumi ar lielāko neto apgrozījumu 2017. gadā

Nr.
p.k. Uzņēmums Apgrozījums, 

EUR
pret 
2016.

pret 
2015. pret 2014.

1. TOLMETS, SIA 193 418 628 2.03 
reizes 34% 5%

2. UPB, AS 126 502 707 10% 50% 41%
3. AE PARTNER, SIA 36 740 292 24% 34% 84%
4. LPB, AS 34 704 114 5% 10% 12%
5. LAUMA FABRICS, SEZ SIA 32 513 187 1% 12% -15%

6. UPB NAMS, SIA 26 451 808 17% 3.32 
reizes 66%

7. ALPS INVESTMENTS, AS 23 418 096 82.22 
reizes

3.68 
reizes

40.64 
reizes

8. JENSEN METAL, LSEZ SIA 23 199 970 5% 13% 30%

9. SCANALLOYS LV, SIA 23 027 034 62% 2.20 
reizes -13%

10. CALJAN RITE-HITE 
LATVIA, SIA LSEZ 22 282 490 2.25 

reizes 47% 2.61 reizes

11. BALTREIDS, SIA 21 650 623 15% 2.60 
reizes 2.12 reizes

12. EURO DK, LSEZ SIA 21 133 302 70% 2.77 
reizes 3.81 reizes

13. LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA, SIA 20 581 114 9% 17% 25%

14. LIEPAJA BULK TERMINAL 
LTD, LSEZ SIA 20 386 366 -7% 6% 28%

15. AILE GRUPA, SIA 19 152 588 90% 89% 25%

16. EKERS STIVIDORS LP, LSEZ SIA 18 735 045 2.42 
reizes

13.96 
reizes nav datu

17. ICOTTON, SIA 18 695 782 98% 3.24 
reizes 3.27 reizes

18. DZELZSBETONS MB, SIA 17 637 369 -18% 8% 34%
19. TRANSIT SERVICE AGENCY, SIA 17 617 057 -27% -36% -19%
20. LASKANA-MEŽS, SIA 17 413 648 42% 91% 46%

Avots: SIA “Lursoft IT”

Tikai trijiem no TOP 20 uzņēmumiem bijis neto apgrozījuma samazinājums. 
17 uzņēmumiem bijis neto apgrozījuma pieaugums. Lielākais neto apgrozījuma 
pieaugums bijis  AS “Alps Investments”. Uzņēmums darbojās holdingkompāniju 
darbības jomā un apgrozījuma pieaugums saistīts ar kapitāldaļu pārdošanu.
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

2.2.4. Rūpniecība
2018. gada gadā Liepājā apstrādes rūpniecības (turpmāk tekstā rūpniecība) 

produkcija saražota par 282,4 milj. eiro (3,9% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 
2017. gadu, rūpniecības produkcijas izlaides apjoms palielinājies par 11,3 milj. eiro jeb 
par 4,2%.

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

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

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

mazāk nekā 2017. gadā.  

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

2.2.5. Investīcijas
2018. gada beigās Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā ārvalstu investīcijas 

reģistrētas 133,3 milj. eiro apmērā.
Gada laikā investīciju apjoms samazinājies par 34,1 milj. eiro. Investīciju apjoma 

samazināšanos ietekmēja divu uzņēmumu reorganizācija  apvienojoties. AS “European 
Lingerie Brands” reorganizēta pievienojot SIA “European Lingerie Group”. Saglabāts 
tikai SIA “European Lingerie Group” ārvalstu investīciju apjoms.

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 607.9 285.0 206.2 255.5 218.0 271.1 282.4

 629.2 332.4 212.1 281.3 233.9 279.9 287.0

 567.6 278.9 157.7 227.7 179.7 212.7 222.5
 61.5 53.0 54.5 53.7 54.2 67.3 64.5

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

          vietējā tirgū

90%

84%

74%
81%

77%
76% 78%
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

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

Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā investējušas 47 ārvalstis. 2018. gadā investīciju 
apjomus palielinājušas 15 valstis, 11 valstis investīciju apjomus samazinājušas un 14 
valstu investīciju apjomi palikuši nemainīgi.

Lielākie investīciju apjomi Liepājas uzņēmumos saņemti no Zviedrijas. Zviedrijas 
investori Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā ieguldījuši  investīcijas 55,1 milj. eiro 
apmērā (41% no tiešo investīciju kopapjoma). Kipras tiešo investīciju apjoms 33,2 milj. 
eiro (25% no tiešo investīciju kopapjoma). Dānijas tiešo investīciju apjoms 16,8 milj. 
eiro (13% no tiešo investīciju kopapjoma). Krievijas tiešo investīciju apjoms 12,9 milj. 
eiro (10% no tiešo investīciju kopapjoma).

2.2.6.  Liepājas ostas un lidostas darbība
2018. gadā Liepājas ostas uzņēmumi pārkrāvuši 7,5 milj. tonnas, kas ir līdz šim 

lielākais kravu apgrozījums Liepājas ostā viena gada laikā. Liepājas ostā lielākā kravu 
grupa 2018.  gadā bija beramkravas, kuru apjomi sasniedza 5,7 milj. tonnu, kam seko 
ģenerālkravas – 1,4 milj. tonnu un lejamkravas 0,4 milj. tonnu.

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

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 53.1 62.1 86.0 91.3 91.7 167.5 133.3

 3.6 9.0 23.9 5.3 0.4 75.8 -34.1

Uzkrātās ārvalstu 
investīcijas
Gada laikā saņemtās
ārvalstu investīcijas

2017 201820162015201420132012

7.4

4.8
5.3

5.6 5.7

7.5

6.6
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

2018. gadā Liepājas ostā turpina darboties viena prāmju līnija. Gada laikā pārvadāti 
46 713  pasažieri. Pārvadāto pasažieru skaits gada laikā pieaudzis par 13,6%.

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

Pēc Liepājas jahtu ostas datiem, 2018. gadā Liepājas ostā uzņemtas 359 jahtas, 
kas ir par 10,5% vairāk kā gadu iepriekš. Visbiežāk ieradušās jahtas no Vācijas, Polijas, 
Lietuvas, Somijas un Zviedrijas.

Pēc Liepājas lidostas datiem pagājušajā gadā Liepājas lidostā apkalpoti 9 325 
pasažieri. Lidojumi tika atjaunoti 2017. gada maija vidū. Salīdzinot 2017. gada periodu 
no jūnija līdz decembrim ar 2018. gada tādu pašu periodu, pasažieru skaits pieaudzis 
par 10%.

2.2.7. Tūrisms
2018. gadā Liepājas viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpotas 99 228 personas, 

kas ir par 10,1% vairāk nekā 2017. gadā. Tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu tūristu 
skaits palielinājies par 18,0%.

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

2017 201820162015201420132012

78.2
69.1

Visās tūristu mītnēs Ārvalstnieki visās tūristu mītnēs

73.0 69.0

87.1 90.2

24.4 19.6 22.1 21.6 26.9 28.6

99.2

33.8

2017 201820162015201420132012

33242

42607 42305
39782

23992

41111

46713
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

Liepājas viesnīcās un citās tūristu mītnēs 2018. gadā apkalpoto  personu skaita 
īpatsvars kopējā Latvijas viesnīcās un tūristu mītnēs apkalpoto personu skaitā bija 
3,5%.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā 2018. gadā klātienē apkalpoti 20 407 
apmeklētāji, kas ir par 5,4% mazāk kā 2017. gadā. Latvijas tūristu skaits ir samazinājies 
par 21,3% (3 262 tūristi, 16,0% no kopējā apmeklētāju skaita). Ārvalstu tūristu skaits 
LRTIB ir samazinājies par 8,8%. Apmeklētāju skaita samazinājumu ietekmēja Lielās 
ielas rekonstrukcija, kas apgrūtināja piekļuvi LRTIB. 

Par 9,38% pieaudzis tūrisma informācijas birojā apkalpoto vietējo iedzīvotāju 
skaits. Tas saistīts ar Liepājas dāvanu kartes ieviešanu tirdzniecībā, kas ir kļuvusi par 
ļoti iecienītu dāvanu liepājniekiem un pilsētas viesiem.

Liepājas tūristu apmeklētākie objekti 2018. gadā:
•	Koncertzāle “Lielais dzintars”;
•	Liepājas muzejs;
•	Karostas cietums. 

2.2.8. Pašvaldības projekti
2018. gadā pašvaldībā tika pabeigti vairāki 2017. gadā uzsāktie infrastruktūras 

projekti, kā arī tika noslēgtas jaunas vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu.  

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

N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums
ES fondu 

programma/ 
finansējuma avots

Projekta 
īstenotājs 

un partneri

Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

2018. gadā pabeigtie projekti

1.

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

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 1 728 561

2.

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

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 317 878

3.
Liepājas ezera eitrofikācijas 
samazināšanas 
pasākumu īstenošana

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

LVAF 31 562

4.
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 
attīstība par  metodisko 
centru STEM un IKT jomā

LPPI “Izglītības 
pārvalde” ERAF 2 083 832

5.
Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu 
realizēšana

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

Vadošais partneris – 
Latvijas pašvaldību 
savienība

ESF 808 962
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N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums
ES fondu 

programma/ 
finansējuma avots

Projekta 
īstenotājs 

un partneri

Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

6.

Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas 
pirmsskolas izglītības 
iestādē “Dzintariņš”, 
Dzintaru ielā 90, Liepājā

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 514 955

7. Liepājas vieglatlētikas 
manēža Rīgas ielā 50, Liepājā

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

Valsts 
budžeta 
līdzekļi

7 378 668

8.

Energoefektivitātes 
paaugstināšana 
stadiona “Daugava” 
ģērbtuvju ēkā Liepājā

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 418 821

9.
Publisko aktīvās atpūtas 
laukumu atjaunošana 
Bernātos, 2.kārta

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ELFLA 134 617

10.

Tehniskā palīdzība integrētu 
teritoriju investīciju projektu 
iesniegumu atlases 
nodrošināšanai Liepājā

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 59 284

2018. gadā īstenošanā esošie projekti

1. Liepājas vispārizglītojošo 
skolu modernizācija

LPPI “Izglītības 
pārvalde” ERAF 6 549 519

2. Uzņēmējdarbības vides 
attīstība Liepājā, 2. kārta

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 1 846 285

3.
Tramvaja līnijas un 
piegulošās teritorijas 
kompleksa rekonstrukcija

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

Vadošais partneris 
– SIA “Liepājas 
tramvajs”

KF 15 347 770

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

ERAF 5 499 991

5.

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

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 5 575 167

6.

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

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

ERAF

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

130 705
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N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums
ES fondu 

programma/ 
finansējuma avots

Projekta 
īstenotājs 

un partneri

Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

7. Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs
LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ESF 808 962

8. Saredzi citādāk (I see) 

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

ERAF
Interreg 

Latvijas – 
Lietuvas 

pārrobežu 
sadarbības 
programma

102 322

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

LPPI “Sociālais 
dienests” kā viens 
no sadarbības 
partneriem

ERAF
Interreg 

Latvijas – 
Lietuvas 

pārrobežu 
sadarbības 
programma

209 467

10. PROTI un DARI

Liepājas pašvaldības 
aģentūra 
“Nodarbinātības 
projekti” kā viens 
no sadarbības 
partneriem. 
Vadošais partneris 
– Jaunatnes 
starptautisko 
programmu aģentūra

ESF 374 931

11. Kurzemes visiem

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija” 
kā viens no 28 
partneriem.
Vadošais partneris 
– Kurzemes 
plānošanas reģions

ESF 900 000

12.
Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai (PuMPuRS)

LPPI “Izglītības 
pārvalde” kā viens 
no sadarbības 
partneriem 
Vadošais partneris – 
Izglītības kvalitātes 
valsts dienests

ESF

Finansējums 
tiek aprēķināts 
un piešķirts 
katra mācību 
gada semestra 
sākumā.
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N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums
ES fondu 

programma/ 
finansējuma avots

Projekta 
īstenotājs 

un partneri

Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

13.
Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs

LPPI “Izglītības 
pārvalde” kā viens 
no sadarbības 
partneriem 

Vadošais partneris 
– Valsts izglītības 
attīstības aģentūra

ESF

Finansējums 
tiek aprēķināts 
un piešķirts uz 
katru mācību 
gadu projekta 
īstenošanas 
laikā, nosakot 
maksimālo 
pieejamo finan-
sējumu vienam 
mācību gadam 
atbilstoši izglī-
tojamo skaitam 
pašvaldības iz-
glītības iestādēs

14.
Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai

LPPI “Izglītības 
pārvalde” kā viens 
no sadarbības 
partneriem 

Vadošais partneris 
– Valsts izglītības 
satura centrs

ESF 1 112 000

15.

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

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 780 988

16.
Nodarbināto personu 
profesionālās 
kompetences pilnveide

LPPI “Izglītības 
pārvalde” kā viens 
no sadarbības 
partneriem 

Vadošais partneris 
– Valsts izglītības 
attīstības aģentūra

ESF

Finansējums 
tiek aprēķināts 
un piešķirts 
pēc faktiskās 
situācijas 
katru projektā 
noteikto 
apmācību 
sākumā.

17. Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās 

LPPI “Sociālais 
dienests” kā viens 
no sadarbības 
partneriem

Vadošais partneris – 
Labklājības ministrija

ESF

Finansējums 
tiek aprēķināts 
un piešķirts 
individuāli 
katra kalendārā 
gada sākumā.

18. Sociālo pakalpojumu 
atbalsta sistēmas pilnveide

LPPI “Sociālais 
dienests” kā viens 
no sadarbības 
partneriem

Vadošais partneris – 
Labklājības ministrija

ESF 89 043



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 25

2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums
ES fondu 

programma/ 
finansējuma avots

Projekta 
īstenotājs 

un partneri

Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

19. Dienvidkurzemes piekrastes 
mantojums cauri gadsimtiem

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija” kā 
vadošais partneris 

Sadarbības partneri 
– Nīcas novada 
dome, Grobiņas 
novada dome, 
Pāvilostas novada 
pašvaldība, Liepājas 
Sv.Trīsvienības 
ev.lut.draudze

ERAF 3 394 476

20.

Koordinācijas attīstība un 
kapacitātes palielināšana 
glābējiem Baltijas jūras 
piekrastē (Safety First! /
Drošība vispirms!)

LPPI “Komunālā 
pārvalde” kā viens 
no sadarbības 
partneriem

ERAF

Interreg 
Latvijas – 
Lietuvas 

pārrobežu 
sadarbības 
programma

38 838

21.

Degradēto teritoriju 
revitalizācija uzņēmējdarbības 
vajadzībām, Liepājā 
(Vecā ostmala)

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 1 540 947

22.
Slēgtie tenisa korti un 
teritorijas labiekārtojums 
Liedaga ielā 5, Liepājā

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

Valsts 
budžeta 
līdzekļi

7 946 152

23. Dabas mājas izveide 
Zirgu salā

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

EJZF 469 390

2018. gadā sagatavošanā esošie projekti

1.

Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas 
pilsētas pašvaldības ēkā 
Peldu ielā 5, Liepājā

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 5 481 230

2.

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

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 1 045 397

3.

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

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 1 700 000
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2. Liepājas pilsētas 
pašvaldības raksturojums

N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums
ES fondu 

programma/ 
finansējuma avots

Projekta 
īstenotājs 

un partneri

Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

4.

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

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 2 067 945

5.

Degradēto teritoriju 
revitalizācija un 
uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide 
kūrorta zonā Liepājā, 
2. kārta (Roņu iela)

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 1 300 000

6.

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

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 3 000 000
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3. Liepājas pilsētas pašvaldības 
finanšu resursi
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumu struktūra (eiro)

2016. gada 
izpilde 

2017. gada 
izpilde 

2018. gada 
izpilde

IEŅĒMUMI
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 49 267 718 55 031 499 58 603 994
Nodokļu ieņēmumi 47 388 975 53 442 136 56 267 589
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 35 198 496 38 507 908 40 749 423
IIN dotācija 7 170 738 9 684 322 9 951 122
Nekustamā īpašuma nodoklis 4 694 989 4 884 786 5 122 986
Azartspēļu nodoklis 324 752 365 120 444 058
Nenodokļu ieņēmumi 1 878 743 1 589 363 2 336 405
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 
un īpašuma pārdošanas 1 275 954 1 119 369 1 710 144

Valsts (pašvaldību) nodevas 
un kancelejas nodevas 98 223 114 268 114 767

Sodi un sankcijas 133 616 115 634 114 964
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 199 886 114 022 150 093
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) 
nekustamā īpašuma pārdošanas 171 064 126 070 246 437

Transfertu ieņēmumi 17 858 234 22 128 692 29 169 181
Budžeta iestāžu ieņēmumi 7 818 791 7 517 808 7 326 509
Ieņēmumi kopā 74 944 743 84 677 999 95 099 684
Aizdevuma saņemšana 130 274 3 297 158 8 554 681
Budžeta līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu 3 835 116 5 576 291 7 057 116

Ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz 
gada sākumu un saņemtiem kredītiem 78 910 133 93 551 448 110 711 481

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde

2018. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības kopējā pamatbudžeta ieņēmumu 
prognoze izpildīta 97,68% apmērā jeb par 2 260 963 eiro mazāk nekā plānots. Jānorāda, 
ka 2018. gadā apstiprinātais pamatbudžeta plāns gada laikā tika grozīts, palielinot 
pamatbudžeta ieņēmumu plānu par 24 437 681 eiro. Liepājas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžetā 48,70% no kopējiem ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi; 2,46% – 
nenodokļu ieņēmumi; 41,14% – transfertu ieņēmumi mērķdotāciju un dotāciju veidā 
no valsts budžeta un ES struktūrfondiem, kā arī budžeta iestāžu ieņēmumi – 7,70%.

2018. gadā pašvaldības pamatbudžetā 42,85% no kopējiem ieņēmumiem jeb 
87,98% no nodokļu maksājumiem veidoja iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. 
2018. gadā no Valsts kases sadales konta saņemts iedzīvotāju ienākuma nodoklis  
40 749 423 eiro, kas ir par 2 241 515 eiro vairāk nekā 2017. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumi no kopējiem nodokļu 
ieņēmumiem pašvaldības pamatbudžetā ir 4,37%. Nekustamā īpašuma nodoklis 
par zemi un parādu maksājumi 2018. gadā iekasēti 2 021 821 eiro. Ieņēmumu plāns 
izpildīts par 95,89% jeb iekasēts par 86 559 eiro mazāk nekā plānots.
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Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām (t.sk. mājokļiem) maksājumi no kopējiem 
nodokļu ieņēmumiem pašvaldības budžetā sastāda 6,70%. Nekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām (t.sk. mājokļiem) un parādu maksājumi iekasēti 3 101 165 eiro, 
ieņēmumu plāns izpildīts par 106,91% jeb iekasēts par 200 492 eiro vairāk nekā 
plānots. Nekustamā īpašuma nodokli 2018. gadā maksāja 34 550 fiziskās un 934 
juridiskās personas.

2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda piedziņas procesā:
• uzsāktas piedziņas lietas 1 177 personām – sagatavoti brīdinājumi par kopējo 

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

bezstrīda piedziņu par kopējo summu 338 262,07 eiro;
• 2018. gadā piedziņas rezultātā periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim (par 2009. 

līdz 2019. gadā uzsāktajām lietām) iekasēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 
418 182,73 eiro.
2018. gadā pieteikti:

• 19 kreditoru prasījumi fizisko personu maksātnespējas lietās par 23 956,20 eiro;
• 5 kreditoru prasījumi juridisko personu maksātnespējas lietās par 60 961,77 eiro;
• 110 kreditoru pieteikumi fizisko personu mantojumu lietās par 9 768,25 eiro.
 2018. gadā piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 948 309,93 eiro, 

t.sk.:
• pēc likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās 

zonās” 6. panta 1. punktu 80% apmērā – kopā 766 128,75 eiro;
• personām, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, saskaņā ar 

likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta (11) daļu 90% apmērā 
(mājoklis, zeme) – 4 260,35 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 – 47 109,64 eiro;

• ģimenēm ar trīs vai vairāk bērniem, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta (1²) daļu 50% apmērā – 20 314,21 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 – 8 973,98 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 – 51 692,29 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 – 1 548,61 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 – 2 068,90 eiro;

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

Nenodokļu ieņēmumi 2018. gadā izpildīti par 104,14% jeb par 92 867 eiro vairāk 
nekā plānots. Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta) 
bez dotācijas no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2018. gadā saņemti  
39 120 303 eiro un tas ir par 1 805 172 eiro mazāk nekā plānots. Budžeta iestāžu  
ieņēmumi 2018. gadā iekasēti 93,89% apmērā no plānotā.

3.2. Pamatbudžeta izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā sastāda 102 384 511 eiro, t.sk. valsts 
finansējums – 26 193 147 eiro vai 25,58 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumu apjoms pieaudzis par 15 890 074 eiro jeb 
18,37%.

Pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu struktūra (eiro)

2016. gada 
izpilde

2017. gada
izpilde

2018. gada
izpilde

Pamatbudžeta izdevumi 73 333 842 86 494 437 102 384 511
Uzturēšanas izdevumi 64 720 460 70 448 214 75 144 927
 - atalgojumi 24 812 932 27 551 829 29 058 829
  - darba devēju sociālās 
apdrošināšanas  iemaksas 6 350 499 7 155 297 7 701 941

 - preces un pakalpojumi 22 887 362 25 729 971 27 908 068
 - subsīdijas, dotācijas, sociālie pabalsti 10 669 667 10 011 117 10 476 089
Izdevumi kapitālieguldījumiem, 
investīcijas, akcijas un cita līdzdalība 
komersantu pašu kapitālā

3 704 724 12 239 920 20 616 054

Kredītu un kredītu procentu nomaksa 4 908 658 3 806 303 6 623 530

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde

2018. gadā no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uzturētas  
14 budžeta iestādes. Atlīdzības fonds tika plānots pamatojoties uz Ministru kabineta 
2017. gada 29. augusta noteikumiem Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada  
24. novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba  
algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 
aprēķināšanu”, 2017. gada 27. jūlija grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdro-
šināšanu”, Liepājas pilsētas domes apstiprināto Liepājas pilsētas pašvaldības amatu 
klasifikācijas katalogu un Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku mēnešalgu skalu.

Atalgojumam 2018. gadā izlietoti 29 058 829 eiro jeb par 5,47% vairāk nekā  
2017. gadā, jo pašvaldības budžeta iestāžu darbinieku amatalgu fonds tika palielināts 
saistībā ar valstī noteiktās minimālās algas palielināšanu no 380 uz 430 eiro mēnesī, 
līdz ar to diferencēti tika palielināts finansējums arī pārējiem darbiniekiem. Papildu 
izdevumi atlīdzībai bija nepieciešami pedagogu darba samaksas nodrošināšanai 
saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumiem Nr.436, 2018. gada  
14. augusta noteikumiem Nr.525 un 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr.584 par 
grozījumiem noteikumos “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
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No pilsētas pamatbudžeta līdzekļiem atlīdzībai izlietoti 35,9%. Otra lielākā izdevumu 
daļa jeb 27,26% no kopējiem izdevumiem izlietota sadaļā “Preces un pakalpojumi”. 
Pieaugums šajā sadaļā veidojies sakarā ar ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu 
īstenošanu, t.sk. “Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM 
un IKT jomā”, “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija”, “Liepājas ezera 
eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana”, “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”, 
“Saredzi citādāk”, “Bibliotekāro pakalpojumu un informācijas sistēmu modernizācija 
un attīstība pierobežas reģionā”, “Sievietes un bērni - pasargāti savā pilsētā”, “Kurzeme 
visiem”. 

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

Trešā lielākā izdevumu pozīcija ir kapitālajiem izdevumiem, kam tika izlietoti 
20,14% no kopējiem izdevumiem, jeb 20 616 054 eiro. Izdevumu pieaugums pret  
2017. gadu sastāda 8 376 134 eiro. 2018. gadā pašvaldība īstenojusi vairākus apjomīgus 
projektus, t.sk. “Liepājas pilsētas slēgto tenisa kortu attīstība” – 1,55 milj. eiro, “Liepājas 
vispārizglītojošo skolu modernizācija” – 5,10 milj. eiro, “Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 
attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā” – 1,21 milj. eiro, “Grīzupes ielas pārbūve 
posmā no pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim” – 2,97 milj. eiro, “Uzņēmējdarbības 
vides attīstība Liepājā, 2.kārta” – 1,46 milj. eiro. Kredītsaistību segšanai izlietoti 6,47% no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sastādīja 6 623 530 eiro. Izdevumi subsīdijām, 
dotācijām un sociālajiem pabalstiem sastāda 10,23%.

Pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu struktūra (eiro)

2016. gada 
izpilde 

2017. gada 
izpilde 

2018. gada 
izpilde 

IZDEVUMI    
Izdevumi pēc valdības funkcijām    
Vispārējie valdības dienesti 4 886 692 5 548 052 6 036 965
Sabiedriskā kārtība 1 713 670 1 784 625 2 116 627
Ekonomiskā darbība 15 132 778 18 148 628 22 131 214
Vides aizsardzība 84 828 245 553 961 273
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 2 375 324 2 702 040 2 968 707
Veselība 131 915 198 782 317 236
Brīvais laiks , sports un kultūra 7 496 219 13 730 361 13 993 528
Izglītība 29 283 249 32 749 072 38 922 704
Sociālā aizsardzība 7 320 509 7 581 021 8 312 727
Kredīta % un pamatsummas nomaksa 4 908 658 3 806 303 6 623 530
Izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu 73 333 842 86 494 437 102 384 511

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde

Analizējot pašvaldības pamatbudžeta izdevumus pa nozarēm, 2018. gadā 
vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos bija sadaļā “Izglītība” – 38 922 704 eiro 
jeb 38,02%; “Ekonomiskā darbība” – 22 131 214 eiro jeb 21,62%; “Kultūra un sports” –  
13 993 528 eiro jeb 13,67% un “Sociālā aizsardzība” – 8 312 727 eiro jeb 8,12%. “Kredītu 
un % nomaksa” sastāda 6 623 530 eiro jeb 6,47%.
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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, 
mazo un vidējo komercsabiedrību projektu atbalstam, pašvaldības nekustamā 
īpašuma apdrošināšanai un visu pašvaldības budžeta iestāžu darbinieku veselības 
apdrošināšanai, ES struktūrfondu projektu priekšfinansējumam, līdzfinansējumam 
un vadībai un norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem. 

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

Sabiedriskā kārtība
Sabiedriskās kārtības nozarē 2018. gadā izdevumu pieaugums pret 2017. gadu 

sastāda 332 002 eiro vai 18,6%. Papildu izdevumi ir sakarā ar diferencētām atlīdzības 
fonda izmaiņām Pašvaldības policijas darbiniekiem, kas sastāda 170 151 eiro. 2018. gadā 
Pašvaldības policijai tika piešķirts finansējums trīs jaunu operatīvā transporta līdzekļu 
iegādei un videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai 122 525 eiro apmērā. 2018. gadā 
turpinājās projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem 
Baltijas jūras krastā”, kam tika izlietoti 32 994 eiro. 

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 “Aviasabiedrība “Liepāja”” un SIA 
“Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. Pieaugums atlīdzībai sastāda 176 009 
eiro.

Izdevumu kopējais pieaugums pret 2017. gadu nozarē sastāda 3 982 586 eiro, kas 
galvenokārt veidojies realizējot ES struktūrfondu līdzfinansētos projektus, t.sk:

•	turpinājās projekts “Grīzupes ielas pārbūve posmā no pilsētas robežas līdz 
Cukura ielas aplim” – izlietoti 2 970 745 eiro;

•	uzsākts projekts  “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta” – izlietoti              
1 463 722 eiro;

•	uzsākts projekts “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas (Vētru iela)” – izlietoti 250 922 eiro;

•	uzsākts projekts  “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām 
(Vecā ostmala)” – izlietoti 662 798 eiro.

Kultūras pieminekļu saglabāšanai atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2015. gada             
14. maija lēmumam Nr.212 2018. gadā tika izlietots finansējums 52 165 eiro apmērā.

SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” tika nodrošināts papildu finansējums sabiedriskā 
pakalpojuma līguma sniegšanas saistību izpildei.
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Vides aizsardzība
Nozarē “Vides aizsardzība” 2018. gadā izdevumu pieaugums sastāda 715 720 eiro. 

Šajā nozarē nodrošināts finansējums pašvaldības dzīvnieku patversmes “Lauvas sirds” 
uzturēšanai. Izdevumu pieaugums saistīts ar projektu īstenošanu – turpinājās projekta 
“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma “Liepājas 
ezers” Zirgu salā” realizācija un uzsākti jauni projekti – “Būnas izbūve Baltijas jūrā” un 
“Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana”.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2018. gadā izlietots par 266 667 

eiro vairāk nekā 2017. gadā. Šajā sadaļā tiek finansētas divas pašvaldības budžeta 
iestādes – Nekustamā īpašuma pārvalde un Kapsētu pārvalde. 2018. gadā 244 143 
eiro tika ieguldīti SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitālā pilsētas ūdenssaimniecības 
attīstībai. 

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

Nekustamā īpašuma pārvalde 2018. gadā veikusi pašvaldības īpašumā esošo 
tukšo dzīvokļu remontdarbus 232 994 eiro apmērā. Papildus tika piešķirts 243 000 
eiro finansējums nekustamā īpašuma iegādei Brīvības ielā 95 B, Liepājā.

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra lēmumu 
Nr.350 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas 
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, 
līdzfinansējuma apmērs daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai 2018.  gadā sastāda 778 266 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 32 426 eiro un 1 600 eiro apmērā.

Veselības aprūpe
Nozarē “Veselība” izdevumi sastāda 317 236 eiro. Izdevumu pieaugums 118 454 

eiro. 2018. gadā veselības nozarē SIA “Liepājas Reģionālā slimnīca” projektam 
“Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā” izlietots finansējums 
33 967 eiro, ņemot vērā faktisko nepieciešamību. 

Turpinājās 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”. 

2018. gadā veikts ieguldījums SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 
pamatkapitālā 40 658 eiro un SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 
pamatkapitālā 11 979 eiro.

Izglītības nozare
Izglītības nozarē izdevumi 2018. gadā sastādīja 38 922 704 eiro, kas ir par 18,85% 

jeb par 6 173 632 eiro vairāk nekā 2017. gadā. Izglītības nozarē tika finansēta viena 
internātpamatskola, viena speciālā internātpamatskola, 19 pirmsskolas izglītības 
iestādes, trīs specializētās pirmsskolas izglītības iestādes, viena sākumskola, divas 
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pamatskolas, astoņas vidusskolas, viena Valsts ģimnāzija, viena bērnu mūzikas skola, 
Bērnu un jaunatnes centrs un četras sporta skolas.

Izglītības nozarē 2018. gadā izdevumu pieaugums saistīts ar Ministru kabineta  
2016.  gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un  
Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 
izpildi – pedagogu darba samaksas pieaugumu 51 290 eiro apmērā. 

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

2018. gadā turpinājās četru projektu īstenošana – “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, 
Liepājā”, “Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā”, 
“Pozitīvo sajūtu telpas izveide mazajiem liepājniekiem” un “Liepājas vispārizglītojošo 
skolu modernizācija” no kuriem trīs projekti ir noslēgušies – “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, 
Liepājā”, “Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT 
jomā” un “Pozitīvo sajūtu telpas izveide mazajiem liepājniekiem”. Kopējais projektu 
finansējums sastāda 6 446 374 eiro. Saistībā ar iepriekš minēto projektu realizēšanu ir 
palielinājušās telpu nomas izmaksas, jo Liepājas J. Raiņa 6. vidusskola un J. Čakstes 
Liepājas pilsētas 10. vidusskola uz iestāžu remonta laiku tika pārceltas uz citām 
telpām, par kurām bija jāmaksā nomas maksa. Papildu izdevumi par telpu nomu 
bija arī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolai sakarā ar četru klašu un 
lasītavas telpu nomu jaunajā LOC Vieglatlētikas manēžas ēkā.  Kopējais izdevumu 
pieaugums par 84 000 eiro. 

Salīdzinot ar 2017. gadu, ir izdevumu samazinājums informācijas sistēmas 
uzturēšanā par 11 587 eiro, kas saistīts ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 
mājaslapas integrēšanu www.liepaja.lv, jo nav nepieciešams segt www.lip.lv 
uzturēšanas izmaksas.

No pašvaldības budžeta līdzekļiem 2018. gadā tika piešķirts līdzfinansējums 
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projektam “Vizuāli plastiskā 
māksla”, Liepājas Universitātes projektam “Ārvalstu viespasniedzēju piesaiste” un 
jaunai bakalaura studiju programmai “Aktiermāksla”, kā arī dotācija četru privāto 
izglītības iestāžu atbalstam 306 481 eiro. 

Pamatojoties uz Liepājas domes 2018. gada 17. maija lēmumu Nr.197, tika piešķirts 
līdzfinansējums ēdināšanas maksas paaugstināšanas kompensācijai pirmsskolas 
izglītības iestādēs 41 868 eiro apmērā.

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

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

Valsts mērķdotāciju samazinājumu par 14 673 eiro ietekmējis Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma samazinājums profesionālās ievirzes 
sporta izglītības programmu finansēšanā.
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Kultūra un sports
Kultūrai un sportam 2018. gadā izlietots finansējums 13 993 528 eiro apmērā, kas 

ir par 1,92% vairāk nekā 2017. gadā. Sporta nozarē tika nodrošināts finansējums 
pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde”, kura nodarbojas arī 
ar sporta pasākumu organizēšanu un nodrošina Liepājas komandu dalību dažāda 
līmeņa čempionātos. 

SIA “OC Liepāja” finansējums tiek nodrošināts pašvaldības deleģēto funkciju 
veikšanai, bet SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” – ieguldījumam pamatkapitālā (ledus 
halles iegādei). 

2018. gadā tika pabeigta Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas 
būvniecība, piesaistot kredītresursus 1 145 418 eiro apmērā. Turpinājās Liepājas 
pilsētas slēgto tenisa kortu attīstība, apgūstot valsts piešķirto finansējumu  
1 550 000 eiro apmērā – šis projekts tiks pabeigts 2019. gadā. 2018. gadā tika 
pabeigta arī projektu “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos,  
2. kārta” un “Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona “Daugava” ģērbtuvju ēkās, 
Liepājā”. Uzsākts projekts “Slēgtās futbola halles būvniecība”, kam tika piešķirts valsts 
finansējums 800 000 eiro apmērā. 

Kultūras nozarē finansējums nodrošināts budžeta iestādes “Kultūras pārvalde” 
uzturēšanai, kuras pārraudzībā atrodas pārvalde, bibliotēkas, Liepājas muzejs un 
Tautas mākslas un kultūras centrs. Kultūras pārvalde nodarbojas arī ar pilsētai nozīmīgu 
kultūras pasākumu organizēšanu, t.sk. Latvijas simtgades pasākumu organizēšanu, 
kam bija piešķirts valsts līdzfinansējums. SIA “Liepājas latviešu biedrības nams”, SIA 
“Liepājas teātris” un SIA ”Liepājas leļļu teātris” finansējums nodrošināts deleģēto 
funkciju veikšanai, SIA “Lielais Dzintars” deleģēto funkciju un pārvaldīšanas funkciju 
veikšanai saskaņā ar pilnvarojuma līgumu. 2018. gadā veikts ieguldījums SIA “Liepājas 
leļļu teātris” pamatkapitālā transportlīdzekļa iegādei.

Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības jomā 2018. gadā izlietotais finansējums sastāda 8 312 727 

eiro – par 9,65% vairāk kā 2017. gadā. Šajā nozarē nodrošināts finansējums divām 
budžeta iestādēm – Liepājas pilsētas Domes Sociālajam dienestam un Liepājas 
pilsētas bāriņtiesai. Sociālā dienesta pakļautībā darbojas 14 struktūrvienības, t.sk. 
Bērnunams, Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Nakts 
patversme, Atkarību profilakses centrs, divi pensionāru dienas centri, četras sociālās 
dzīvojamās mājas, veco ļaužu dzīvojamā māja, birojs “Aprūpe mājās”, grupu dzīvokļi 
un Sociālais dienests (darbs ar klientiem, administrācija, grāmatvedība u.c.). 

Sociālajiem pabalstiem 2018. gadā tika izlietots finansējums 3 026 260 eiro apmērā 
– par 76 539 eiro vairāk kā iepriekšējā gadā. Izdevumu pieaugums saistīts ar Liepājas 
pilsētas domes apstiprināto Audžuģimeņu atbalsta plānu 2018.-2019. gadam, kas 
paredz papildu finansējumu gan materiālajam, gan psiholoģiskajam atbalstam. 
Audžuģimeņu atbalstam līdz ar to izlietots par 39 640 eiro lielāks finansējums kā  
2017. gadā. Pieaugusi arī maksa par sociālajiem pakalpojumiem. 2018. gada budžetā 
par 10 eiro palielināta samaksa individuālajiem aprūpes pakalpojuma mājās 
sniedzējiem. 

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

Lielākie papildus ieņēmumi saņemti dotācijām pasažieru pārvadājumiem un ostās 
nodevās. Izpilde nodrošināta 83,6 % apmērā. Atlikums uz gada beigām 1 224 717 eiro 
apmērā. 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – 21 544 eiro. Līdzekļu atlikums uz 2019. gada        
1. janvāri – 21 316 eiro.

Speciālā budžeta ieņēmumu izlietojumu reglamentē pastāvošie normatīvie akti, 
domes nolikumi un lēmumi.

Pašvaldības speciālā 
budžeta ieņēmumi (eiro)

2017. gada
izpilde

2018. gada
Plāns Izpilde 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 19 363 25 000 42 361
Dabas resursu nodoklis 102 806 85 054 124 413
Autoceļu fonds 1 502 432 1 546 096 1 546 096
Ostas nodevas 434 436 433 548 556 650
Dotācija pasažieru pārvadāšanai 522 311 447 904 602 081
Pārējie ieņēmumi 908 505 1 006 675 1 181 901
Ziedojumi un dāvinājumi 56 235 83 041 21 544
KOPĀ 3 546 088 3 627 318 4 075 046

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde

Speciālā budžeta līdzekļi 2018. gadā tika novirzīti galvenokārt pilsētas 
infrastruktūras sakārtošanai, bezdarbnieku nodarbinātības pasākumiem, kultūras un 
izglītības programmu finansēšanai. 
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3.4. Līdzdalība pašvaldības saistīto uzņēmumu 
pamatkapitālā

Reģistrētā pašvaldības  daļa  pamatkapitālā 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums

Ieguldījums 
uz 31.12.2017.

Ieguldījums 
2018. gadā

Ieguldījums uz 
31.12.2018.

  EUR EUR % EUR
SIA ''Liepājas ūdens'' 16 117 595 244 143 100 16 361 738
SIA ''Liepājas autostāvvietas'' 9 544  100 9 544
SIA ''Aviasabiedrība'' Liepāja'''' 1 016 485  100 1 016 485
SIA ''Liepājas reģionālā 
slimnīca'' 36 963 368  100 36 963 368

SIA "Jaunliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs" 562 461 11 979 100 574 440

SIA "Vecliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs" 566 911 40 658 100 607 569

SIA "Liepājas leļļu teātris" 17 323 40 397 100 57 720
SIA "Liepājas namu 
apsaimniekotājs" 57 764  100 57 764

SIA "Liepājas tramvajs" 3 393 939  100 3 393 939

SIA "Liepājas teātris" 235 049  100 235 049

SIA ''Liepājas latviešu 
biedrības nams'' 278 627  100 278 627

SIA "Lielais Dzintars" 307 478  100 307 478
SIA  ''Liepājas reģiona 
tūrisma informācijas birojs'' 228 264  85,59 228 264

SIA ''Liepājas 
Olimpiskais centrs'' 17 100 300 6 670 400 78,34 23 770 700

SIA ''Liepājas RAS'' 606 427  65,85 606 427
SIA "Liepājas enerģija" 2 719 108  39,00 2 719 108
A/S ''Liepājas autobusu parks'' 306 110  34,85 306 110
 SIA "OC Liepāja" 143  5,03 143
     80 486 896 7 007 577  87 494 473

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

Aizdevējs Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš

 % 
likme

Valūta

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
sākumā 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
beigās
(eiro)

Valsts kase "Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldības ēkās Liepājā" 1. projekts 11.10.2010. 20.02.2025. mainīga EUR 563 906 214 755 0

Valsts kase "Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldības ēkās" 2. projekts 11.10.2010. 20.02.2025. mainīga EUR 583 486 194 305 0

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

21.08.2015. 20.12.2023. mainīga EUR 1 364 920 178 113 148 440

Valsts kase

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

28.07.2017. 20.09.2022. mainīga EUR 545 322 396 072 184 875

Valsts kase Kultūras iestāžu rekonstrukcija un 
energoefektivitātes paaugstināšana 07.12.2011. 20.12.2020. mainīga EUR 731 244 401 097 0

Valsts kase

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

20.03.2014. 20.09.2023. mainīga EUR 2 473 948 534 988 0

Valsts kase Liepājas daudzfunkcionālā centrs 
"Lielais Dzintars" izveide īstenošana 20.03.2014. 20.12.2029. mainīga EUR 17 304 844 13 230 914 0

Valsts kase
Liepājas pilsētu ielu apgaismojuma 
sistēmas modernizācija 
un ielu rekonstrukcija

30.11.2011. 20.06.2025. mainīga EUR 14 205 918 1 030 746 0
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Aizdevējs Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš

 % 
likme

Valūta

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
sākumā 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
beigās
(eiro)

Valsts kase
“Liepājas pirmsskolas izglītības 
iestādes ''Pienenīte'' infrastruktūras 
attīstība'' īstenošanai

20.03.2014. 20.03.2029. mainīga EUR 1 053 358 586 369 0

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 740 760 705 848 382 918

Valsts kase Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
ēkas renovācija 20.05.2015. 20.06.2027. mainīga EUR 496 251 496 062 493 062

Valsts kase

Projekta "Liepājas PII 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 267 553 267 553 242 697

Valsts kase Projekta Liepājas vispārizglītojošo 
skolu modernizācija īstenošana 29.11.2017. 20.09.2032. mainīga EUR 5 719 017 259 325 4 890 980

Valsts kase Projekts "Brīvības ielas rekonstrukcija" 16.06.2010. 20.05.2030. mainīga EUR 7 100 606 1 339 384 0

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

23.09.2011. 20.06.2026. mainīga EUR 1 071 674 171 329 0

Valsts kase Projekts "Stacijas laukuma 
rekonstrukcija" 24.11.2010. 20.11.2025. mainīga EUR 364 873 164 416 0
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Aizdevējs Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš

 % 
likme

Valūta

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
sākumā 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
beigās
(eiro)

Valsts kase Projekts "Uzņēmējdarbības pamata 
infrastruktūras izveide Liepājā" 20.06.2013. 20.06.2028. mainīga EUR 1 210 248 267 667 0

Valsts kase Projekts "Zirņu–Ganību 
ielu rekonstrukcija” 02.06.2011. 20.12.2023. mainīga EUR 18 740 903 5 903 641 0

Valsts kase SIA ''Liepājas reģionālā slimnīca'' 
pamatkapitāla palielināšanai 20.03.2014. 20.03.2029. mainīga EUR 924 394 844 394 0

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 886 996 788 440 788 440

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 326 918 152 775 326 918

Valsts kase

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

24.09.2015. 20.09.2028. mainīga EUR 330 451 330 451 299 715

Valsts kase Tranzītielu posmu (Brīvības, Klaipēdas, 
Ganību) rekonstrukcija Liepājā 25.11.2013. 20.06.2023. mainīga EUR 736 101 692 237 0

Valsts kase

"Uzņēmējdarbības teritoriju un 
to nepieciešamās publiskās 
infrastruktūras attīstība 
Liepājā" īstenošanai

18.03.2015. 20.06.2026. mainīga EUR 2 497 718 670 879 666 879



LIEPĀ
JA

S PILSĒTA
S PA

ŠVA
LD

ĪBA
S 2018. G

A
D

A
 PU

BLISK
A

IS PĀ
RSK

ATS
41

3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš

 % 
likme

Valūta

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
sākumā 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
beigās
(eiro)

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 1 783 140 2 928 558

Valsts kase Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā 30.01.2015. 20.03.2026. mainīga EUR 812 152 562 297 450 160

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

05.02.2018. 20.12.2027. mainīga EUR 214 328 0 202 201

Valsts kase Degradēto teritoriju revitalizācija 
uzņēmējdarbības vajadzībām Liepājā 05.07.2018. 20.12.2032. mainīga EUR 885 319 0 0

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

03.03.2008. 20.12.2022. mainīga EUR 1 905 711 794 044 0

Valsts kase
Energoefektivitātes 
paaugstināšana stadiona 
Daugava ģērbtuvju ēkā Liepājā

13.04.2018. 20.12.2027. mainīga EUR 105 220 0 93 419

Valsts kase

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

28.05.2018. 20.12.2027. mainīga EUR 192 000 0 0

Valsts kase ERAF projekta Uzņēmējdarbības vides 
attīstība Liepājā 2. kārtas īstenošanai 05.10.2018. 20.09.2033. mainīga EUR 465 679 0 146 494

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 
(saistību pāratjaunojums) 15.05.2018. 20.05.2030. mainīga EUR 37 946 012 0 36 072 702
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš

 % 
likme

Valūta

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
sākumā 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
beigās
(eiro)

Valsts kase

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

05.10.2018. 20.09.2033. mainīga EUR 1 714 353 0 318 771

Valsts kase Kohēzijas fonda projekta Liepājas 
ostas pievedceļi īstenošanai 02.04.2007. 20.03.2022. mainīga EUR 1 012 097 300 661 0

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

03.03.2008. 20.12.2022. mainīga EUR 5 691 487 2 371 426 0

Valsts kase Liepājas pilsētas skvēru un 
apstādījumu teritoriju rekonstrukcija 08.08.2013. 20.12.2027. mainīga EUR 335 218 327 218 0

Valsts kase Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
ēkas renovācija 04.02.2014. 20.01.2029. mainīga EUR 234 273 225 877 0

Valsts kase Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
ēkas renovācija 08.08.2013. 20.06.2028. mainīga EUR 569 149 557 766 0

Valsts kase Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
ēkas renovācija 25.06.2014. 20.01.2029. mainīga EUR 1 413 316 1 300 252 0

Valsts kase Projekta “Dzīvojamās mājas Kuldīgas 
ielā 34 renovācija” 2. kārta īstenošanai 02.04.2007. 20.03.2022. mainīga EUR 874 235 260 693 0

Valsts kase
Projekta “Liepājas izglītības 
iestāžu renovācija” un PII Liepiņa 
piebūves celtniecības īstenošanai

02.04.2007. 20.03.2022. mainīga EUR 2 046 447 609 346 0

Valsts kase Projekta Liepājas Olimpiskā centra 
multifunkcionālā sporta halle 13.04.2010. 20.02.2021. mainīga EUR 495 135 146 261 0
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš

 % 
likme

Valūta

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
sākumā 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
beigās
(eiro)

Valsts kase Projekta Liepājas Olimpiskā centra 
multifunkcionālā sporta halle 20.12.2006. 20.11.2021. mainīga EUR 5 448 751 1 556 627 0

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

21.12.2006. 20.11.2021. mainīga EUR 5 514 365 1 575 572 0

Valsts kase SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” 
pamatkapitāla palielināšanai 03.03.2008. 20.12.2022. mainīga EUR 3 785 777 1 577 383 0

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 1 741 685 825 014 0

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 1 956 191 0

Valsts kase Uzņēmējdarbības vides 
attīstība Liepājā, 1. kārta 05.02.2018. 20.06.2022. mainīga EUR 126 461 0 31 969

Valsts kase/
Ziemeļu 
investīciju 
banka

Pašvaldības iestāžu ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana 30.07.2002. 30.04.2022. mainīga EUR 1 006 008 292 064 227 160

Kopā 160 138 944 46 843 592 48 896 358
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

3.6. Pārskats par galvojumiem (saīsināts)

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs
Līguma pa-
rakstīšanas 

datums 

Atmaksas 
termiņš 

Valūta Galvojuma 
summa 

Galvotā 
aizņēmuma 

summa 
(eiro)

Pārskata 
perioda 
sākumā 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
beigās 
(eiro)

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

SIA "Avia-
sabiedrība 
Liepāja"

28.10.2015. 20.09.2031. EUR 1 909 579 1 909 579 1 415 007 1 361 650
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs
Līguma pa-
rakstīšanas 

datums 

Atmaksas 
termiņš 

Valūta Galvojuma 
summa 

Galvotā 
aizņēmuma 

summa 
(eiro)

Pārskata 
perioda 
sākumā 

(eiro)

Pārskata 
perioda 
beigās 
(eiro)

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 2 002 170 416 910 327 511

Kopā 11 514 878 – 6 442 202 6 299 446
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

3.7. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Posteņa  
nosaukums

Atlikusī 
vērtība 

2017. gada 
beigās
(eiro)

Atlikusī 
vērtība  

2018. gada 
beigās
(eiro)

Izmaiņas 
2018. gadā, 
salīdzinot ar 
2017. gadu
(+/- eiro)

Izmaiņu pamatojums

Zeme, ēkas 
un būves 251 550 754 247 583 837 -3 966 917

t.sk.

Dzīvojamās 
ēkas 14 321 550 17 139 728 2 818 178

Pašvaldība  veic 
pakāpenisku, visu pašvaldībai 
piederošo dzīvokļu 
īpašumu ierakstīšanu 
Zemesgrāmatā uz Liepājas 
pilsētas pašvaldības vārda. 
Palielinājums 2018. gadā 
veidojies, Zemesgrāmatā 
ierakstīto  dzīvokļu īpašumus 
uzņemot bilancē 

Nedzīvoja-
mās ēkas 27 755 236 30 724 615 2 969 379

Palielinājumu galvenokārt 
veido nekustamā īpašuma 
Brīvības ielā 95B, Liepājā 
iegāde

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

22 883 062 23 156 621 273 559

Pašvaldība  veic 
pakāpenisku, visu pašvaldībai 
piederošo dzīvokļu 
īpašumu ierakstīšanu 
Zemesgrāmatā uz Liepājas 
pilsētas pašvaldības vārda. 
Palielinājums 2018. gadā 
veidojies, Zemesgrāmatā 
ierakstīto  dzīvokļiem 
piekrītošo zemes domājamo 
daļu uzņemot bilancē

Pārējā zeme 47 537 061 42 766 930 -4 770 131

Samazinājums veidojas, 
nododot pašvaldībai 
piederošos nekustamos 
īpašumus – zemes gabalus 
turējumā,  to faktiskajiem 
lietotājiem, kā arī ievērojams 
vērtības samazinājums 
veidojas, zemes robežu 
pārkārtošanas rezultātā
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Posteņa  
nosaukums

Atlikusī 
vērtība 

2017. gada 
beigās
(eiro)

Atlikusī 
vērtība  

2018. gada 
beigās
(eiro)

Izmaiņas 
2018. gadā, 
salīdzinot ar 
2017. gadu
(+/- eiro)

Izmaiņu pamatojums

Inženierbū-
ves 28 670 022 28 000 126 - 669 896

Samazinājumu galvenokārt 
veido aprēķinātā gada 
nolietojuma vērtība

Pārējais 
nekustamais 
īpašums

2 252 016 2 736 800 484 784

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

Turējumā 
nodotā 
pašvaldību 
zeme

10 868 729 13 614 445 2 745 716

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

Turējumā 
nodotās 
pašvaldību 
ēkas un 
būves

37 899 514 38 071 116 171 602

Palielinājums veidojas, 
pieņemot ekspluatācijā 
ilgtermiņa ieguldījumus, kuri 
izveidojušies rekonstrukciju 
projektu realizāciju rezultātā 
– Jūrmalas parks 3

Turējumā 
nodotie  
pašvaldību 
citi īpašumi

852 479 752 384 -100 095
Samazinājumu galvenokārt 
veido aprēķinātā gada 
nolietojuma vērtība
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3. Liepājas pilsētas 
pašvaldības finanšu resursi

Pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 2018. gada 31. decembri, 
saskaņā ar VZD Liepājas reģionālās nodaļas salīdzinātiem datiem, ir 2 943,59 ha,  no 
kuriem 940,63 ha aizņem mežaudzes.

Pašvaldības zemes kopējā vērtība ir 83 934 079 eiro. 
2018. gadā pašvaldība izsolē iegādājās  nekustamo īpašumu Brīvības ielā 95B, 

Liepājā. Nekustamais īpašums paredzēts satiksmes pārvada izbūvei saskaņā ar 
Liepājas pilsētas Teritorijas plānojumu. 

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

2018. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai bija 799 962 eiro. Tika iesniegti 18 
projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 27 dzīvojamo māju pagalmus un 
piecu iznomājamo zemesgabalu teritorijas ar kopējām būvniecības izmaksām  
1 570 677 eiro. Iesniegtajos 18 projektu pieteikumos pieprasītais pašvaldības 
līdzfinansējums sastādīja 1 289 688 eiro. 

No  iesniegtajiem 18  projektu pieteikumiem – 11 projekti tika  atbalstīti, seši 
projekti tika noraidīti, jo neatbilda saistošo noteikumu prasībām un vienam projektam 
nepietika pašvaldības līdzfinansējuma līdzekļu.

Tādējādi tika atbalstīti 11 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 16 
dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus un trīs iznomājamo teritoriju ar kopējo 
pašvaldības līdzfinansējumu 743 811 eiro.

Papildus pašvaldība sedza izdevumus  11 atbalstīto projektu pieteikumu 
būvuzraudzības veikšanai par summu 67 122,33 eiro.

Sākot ar 2017. gadu, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu sadzīves atkritumu 
savākšanas punktu izveidei.

Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums  sadzīves atkritumu savākšanas punktu 
izveidei 2018. gadā bija 20 000 eiro. Tika iesniegti  četri projekta pieteikumi (trīs 
kārtās), kurās  pašvaldības līdzfinansējums sastāda 3 200 eiro. Salīdzinājumā ar 
2017. gadu aktivitāte no daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāju puses ir salīdzinoši 
maza, jo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jautājums tiek risināts iekšpagalmu 
labiekārtošanas projektu ietvaros.

2018. gadā tika iesniegti 14 pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai par veiktajiem 
energoefektivitātes pasākumiem. Paredzētais pašvaldības līdzfinansējums 
energoefektivitātes pasākumiem 2018. gadā bija 50 000 eiro. Iesniedzēju pieprasītais 
un apstiprinātas pašvaldības līdzfinansējums 32 426 eiro.
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4. Pilsētas attīstības plānošana

4.1. Teritorijas attīstības plānošana

2017. gadā nav notikuša sabiedriskās apspriešanas vai aptaujas. 
2018. gadā notikusi viena publiskās apspriešanas sanāksme par lokālplānojumu 

zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā. Apspriešanā piedalījās viens iedzīvotājs.

4.2. Privātās un publiskās investīcijas

Ieguldītās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā
2017. gadā 

(EUR)
2018. gadā 

(eiro)
Izmaiņas 

2018./2017. (eiro)
Publiskās investīcijas 6 404 262 12 241 689  5 837 427
Privātās investīcijas 26 072 798 15 783 469 - 10 289 329 
Kopā 32 477 060 28 025 158 - 4 451 902

Avots: Liepāja pilsētas būvvalde

Nozīmīgākie būvobjekti Liepājā 2018. gadā

Sabiedriski nozīmīgas būves pēc investīciju apjoma

N
r.p

.k
.

Būvobjekts Pasūtītājs Būvnieks Projekts Izmaksas 
(eiro)

1.
Liepājas 
vieglatlētikas 
manēža Rīgas ielā 50

LPPI Liepājas 
pilsētas 
pašvaldības 
administrācija

AS "UPB" AS "UPB" 7 378 667

2.
Krūmu ielas pārbūve 
no Ziemeļu līdz 
Pulvera ielai

LPPI Liepājas 
pilsētas  
pašvaldības 
administrācija

SIA "CTB" SIA 
“Projekts 3" 1 154 325

3.
Kravu skenēšanas 
angārs O. 
Kalpaka ielā 111 

Valsts 
ieņēmumu 
dienests

SIA "Piche" SIA "Piche" 938 321

4.

Zvejniekiem nepie-
ciešamās infrastruk-
tūras pilnveidošana 
Liepājas ostā 

Liepājas SEZ 
pārvalde SIA "A-Land" SIA "IK 

projekts" 765 464

5.

Brīvdabas sporta 
un aktīvās atpūtas 
centrs Zirgu salā. 
Dabas takas izbūve

LPPI Liepājas 
pilsētas  
pašvaldības 
administrācija

SIA "A-Land" SIA "BM-
projekts" 384 409
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4. Pilsētas attīstības plānošana

Ražošanas objekti pēc investīciju apjoma
N

r.p
.k

.

Būvobjekts Pasūtītājs Būvnieks Projekts Izmaksas 
(eiro)

1
Noliktavas 
būvniecība Pulvera 
ielā 11 (1837,6 m2)

LSEZ SIA 
"BaltEx Bulk"

SIA "Mītavas 
celtnieks"

SIA 
"Neoprojekts” 899 553

2

Minerālmēslu 
noliktava 
Atslēdznieku ielā 
33A (2787 m2)

LSEZ SIA  
"DUNA"

SIA "401 
Logistic"

SIA "Arhitektu 
darbnīca" 697 426

3
Kokvilnas 
noliktavas pārbūve 
Krūmu ielā 74

SIA 
"ICOTTON"

SIA "OLVI 
GROUP" SIA "LVCT” 380 000

4 Ražošanas ēkas pār-
būve Kapsēdes ielā 4

LSEZ SIA 
"Pumac 
Liepaja"

SIA 
Kurzemes 
būvmeistars"

SIA "WS" 160 000

Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai  
2018. gadā iesniegti 25 projektu iesniegumi – 15 būvdarbiem, pārējie pieteikumi ir 
par dokumentācijas izstrādi. Trīs iesniegtie projektu iesniegumi tika noraidīti. Kopējā 
iesniegto projektu pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir  256 617 eiro. 

2018. gadā tika realizēta Liepājas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas 
3. kārta, kuras ietvaros pilsētā pilnveidoti 88 vietējā tīkla punkti, no kuriem 78 no jauna 
ierīkota cietā seguma zīme. Veikts 27 poligonometrijas gājieni iekļaujot 89 punktus, 
no tiem vienā valsts ģeodēziskā tīkla punkti noteikti ar GPS. 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.

Attīstības programma 2015.–2020. gadam ir galvenais vidējā termiņa attīstības 
plānošanas dokuments pilsētā. Attīstības programma kalpo kā vadlīnija dažādu 
pašvaldības nozaru ikgadējo darbības plānu izstrādei, pašvaldības budžeta 
veidošanai un investīciju piesaistei. Attīstības programmas īstenošanu mēra analizējot 
rezultatīvos rādītājus, kuri pakārtoti četriem attīstības virzieniem (19. attēls) un katrai 
no deviņām rīcībpolitikām.

 

19. attēls Mērķu sasniegšanas progress.  
Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde 

2018. gadā par Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015 –2020. gadam 
tika pieņemti trīs Liepājas pilsētas domes lēmumi, kas saistīti ar Investīciju plāna 
aktualizāciju un viens Liepājas pilsētas domes lēmums par Rīcību plāna aktualizāciju. 
Sagatavots Uzraudzības ziņojums. Informācija par Attīstības programmas īstenošanu 
un uzraudzību pieejama sekojošā mājas lapas adresē: www.liepaja.lv/liepajniekiem/
planosana-un-attistiba.

4. Liepājas
sasniedzamība un 

pilsētas atpazīstamība

3. Liepājas ekonomikas
attīstība un jaunas

darba vietas

2. Dzīves vide 
Liepājā

1. Liepājnieki un 
viņu labklājība

74%
71%

76%

30%
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Lai sekmētu iedzīvotāju informētību par pašvaldībā notiekošo, veicinātu pašvaldības 

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

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

Lai sekmētu elektronisko komunikāciju, veidojot iespējami ātrāku un kvalitatīvāku 
informācijas apmaiņu starp pašvaldību un iedzīvotājiem, Liepājas pilsētas pašvaldības 
portālam liepaja.lv izstrādāta jauna koncepcija, dizains un funkcionalitāte atbilstoši 
pašvaldības mērķiem un funkcijām. Tāpat ar jaunā portāla izstrādi paaugstināta 
pakalpojumu pieejamība, pilnveidota iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāte, veicināts 
interaktīvs dialogs ar iedzīvotājiem, līdz ar to palielinot iedzīvotāju informētību un 
līdzdalību pašvaldības darbības procesos.

Pašvaldības portāla izstrādē liels uzsvars likts uz lapas pieejamību:
•	īsi, viegli uztverami teksti, vieglā valodā. Saturs pārveidots iedzīvotājiem 

saprotamākā valodā;
•	lapa pieejama cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Labā prakse tiek gūta sadarbībā 

ar Neredzīgo biedrību;
•	viegla, tīra un uztverama lapa, bez liekiem uzmanību novērsošiem elementiem, lai 

var koncentrēties uz lapas saturu;
•	mājaslapa piemērota arī mobilajām ierīcēm. Lapa pieejama neatkarīgi no ierīces;
•	izstrādāts lapas meklētājs. Pēc atslēgas vārdiem ātrāka un operatīvāka meklēšana;
•	informācijas sagrupēšana pa tēmu blokiem. Visa saistošā informācija atrodama 

vienuviet. 
Liepājas pilsētas pašvaldības portāls liepaja.lv kalpo gan kā galvenais pašvaldības 

komunikācijas kanāls, kas nodrošina informācijas pieeju, ieguvi un apmaiņu starp 
pašvaldību un tās mērķauditorijām, gan ir pilsētas vizītkarte – vieta, kur attālināti gūt 
pirmos iespaidus un informāciju par pilsētu. Portālā atrodama sabiedrībai nozīmīga 
informācija par Liepājas pilsētas pašvaldību, tās darbību, struktūru un kontaktiem, 
informācija par pakalpojumiem, projektu konkursiem, budžetu, pabalstiem, 
atvieglojumiem, iepirkumiem, saistošajiem noteikumiem utt. Ar jaunās mājaslapas 
www.liepaja.lv palīdzību tiek sniegta koordinēta informācija par aktualitātēm un 
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

Balstoties uz iedzīvotāju sniegto atgriezenisko saiti un statistiku, portāla saturs tiek 
papildināts un pilnveidots.

Tāpat pilnveidoti pilsētas sociālie tīkli, sniedzot daudzpusīgu un visaptverošu 
informāciju par norisēm pašvaldībā. Tiek sniegta iedzīvotājiem regulāra atgriezeniskā 
saite, sekots līdzi aktuālajām tēmām un tās skaidrotas. 

Strādāts arī uz mērķauditorijām ārpus pilsētas robežām, veidojot video stāstu 
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sēriju par uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri pārcēlušies uz dzīvi Liepājā, par cilvēkiem, kuri 
nodarbojas ar uzņēmējdarbību Liepājā un arī par aktīvākajiem jauniešiem. Sadarbībā 
ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju rīkotas lokāla un nacionāla mēroga 
reklāmas kampaņa pilsētas un tās tūrisma piedāvājuma popularizēšanai. Tāpat 
kopā ar tūrisma biroju nodrošināta pilsētas dalība starptautiskās tūrisma izstādēs, 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. 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.

2018. gadā bijušas sešas publiskās apspriešanas:
•	publiskā apspriešana par koku ciršanu objektā: “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve 

Peldu ielā 57, Liepājā”. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 19. jūnija līdz  
8. jūlijam;

•	publiskās apspriešanas par koku ciršanu Cukura ielā aptaujas lapa. Publiskās 
apspriešanas norises laiks: no 25. septembra līdz 1. oktobrim;

•	publiskā apspriešana par koku ciršanu objektā: «Rojas ielas ietves pārbūve posmā 
no Mirdzas Ķempes ielas līdz zemesgabalam Rojas ielā 36, Liepājā”. Publiskās 
apspriešanas norises laiks: no 3. līdz 13. augustam; 

•	publiskās apspriešanas par koku ciršanu Lāčplēša dārzā aptaujas lapa. Publiskās 
apspriešanas norises laiks: no 22. līdz 29. augustam;

•	publiskā apspriešana par koku ciršanu objektā: Slēgtā futbola halle Zvejnieku alejā 
2, Liepājā”, būvniecības 3. kārta – gājēju tilta būvniecība. Publiskās apspriešanas 
norises laiks: no 30. augusta līdz 5. septembrim;

•	publiskā apspriešana par koku ciršanu objektā: Slēgtā futbola halle Zvejnieku 
alejā 2, Liepājā”, būvniecības 1. un 2. kārta, kadastra Nr.1700 031 0091. Publiskās 
apspriešanas norises laiks: no 30. augusta līdz 5. septembrim.

Tāpat veiktas piecas iedzīvotāju aptaujas:
•	novērtē Liepājas teātra 111. sezonas jauniestudējumus un aktierus! Aptaujas periods: 

no 23. maija līdz 6. jūnijam;
•	novērtē klientu servisu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā! Aptaujas 

periods: no 5. septembra līdz 31. decembrim;
•	aicinām ieteikt Gada un Goda liepājniekus 2017. Aptaujas periods: no 12. līdz  

26. janvārim;
•	palīdzi noskaidrot populārāko Gada liepājnieku 2017! Aptaujas periods: no  

20. februāra līdz 1. martam;
•	orientēšanās spēļu “Liepājas pēdas Latvijā 2018” novērtēšanas anketa. Aptaujas 

periods:  no 11. līdz 21. maijam.

Popularizējot brīvprātīgo darbu, divas reizes gadā iedzīvotāji aicināti piedalīties 
Brīvprātīgā darba dienās. Pieteikumu periods: no 27. aprīļa līdz 8. maijam un no  
27. septembra līdz 9. oktobrim.
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Saņemto preses monitoringu skaits ir 730 (divas reizes dienā). Pagājušajā gadā ir 
atlasītas 9 112 publikācijas un sižeti, kuros pieminēts Liepājas vārds.

2018. gadā izdoti septiņi informatīvie izdevumi “Katram Liepājniekam”, nodrošinot 
pašvaldībā dzīvojošos ar aktuālu un savlaicīgu informāciju par domes pieņemtajiem 
lēmumiem, norisēm pilsētā un pieejamo atbalstu. 

Sadarbībā ar Tirgus un sociālo pētījumu aģentūra “Latvijas Fakti” laika posmā no 
2. līdz 10. novembrim veikts kvantitatīvais pētījums – telefonaptaujā pēc stratificētās 
nejaušības principa tika iekļauti 402 Liepājā deklarētie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 
74 gadiem.
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2018. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekiem tika 
organizētas   375  apmācības (2017. gadā – 328), tas ir, darbinieki 328 reizes apmeklēja 
gan kursus, gan seminārus, gan piedalījās iekšējās apmācībās Liepājas pilsētas 
pašvaldībā. 2018. gadā tika apmācīti 100   darbinieki (2017. gadā  – 94).  Šajā skaitā 
nav ietverti tie dalībnieki, kuri piedalījās kopējās praktiskajās apmācībās ugunsdrošībā 
(evakuācijā), kurās piedalījās visi pašvaldības darbinieki, kuru darba vieta ir Rožu ielā 6. 

Darbinieku apmācībām tika iztērēti 14 989  eiro (2017. gadā – 11 575 eiro). 
2018. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieki grupās 

(dažādas mērķauditorijas) tika apmācīti 8 lekcijās/semināros/praktiskās apmācībās 
(2017. gadā – 7):
•	Personas datu aktualitātes. Kā sagatavoties jaunajai Datu aizsardzības regulai 

(trīs apmācības visām pašvaldības iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām). 
Mācības tika organizētas  ar mērķi sniegt pašvaldības iestādēm, aģentūrām un 
kapitālsabiedrībām nepieciešamo informāciju Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas ieviešanai;

•	Biohaching. Kā uzlabot savu bioloģisko sistēmu un uzlabot savu veselību, labsajūtu 
un pilnvērtīgi dzīvot;

•	Lietišķā psiholoģija, krīzes situācijas pārvaldīšana;
•	Klientu apkalpošanas un sarunu vadīšanas prasmes sarežģītās situācijās valsts un 

pašvaldību institūcijās;
•	Praktiskās apmācības ugunsdrošībā (evakuācija);
•	Organizācijas kultūras nozīme IT drošības veicināšanā (IT daļas organizētas 

apmācības);
•	IT drošības apmācības (IT daļas organizētas apmācības);
•	Korupcijas riski un to novēršanas pasākumi publiskas personas institūcijā 

(Kapitālpārvaldības un audita daļas organizētas apmācības).

Lai izpildītu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, kura piemērojam 
no 2018. gada 25. maijā, no 2018. gadā 2. maija Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijā tika izveidota Datu aizsardzības daļa, kuru vada atbilstoši sertificēts 
vadītājs. No 2018. gada 1. jūnija darbā tika pieņemts datu aizsardzības speciālists.

2018. gadā ir veiktas sekojošas izmaiņas domes struktūrā un pieņemti šādi 
lēmumi: 
•	Liepājas  pilsētas  dome 2018. gada 22. novembrī  pieņēma lēmumu  Nr. 467 “Par 

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu”, ar kuru domes deputātu Jāni 
Vilnīti ievēlēja par Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāju.  

•	Ar Liepājas pilsētas domes  2018. gada 22. novembra  lēmumu Nr. 468 “Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta saistošajos noteikumos 
Nr.14 “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums”, tika apstiprināti saistošie noteikumi 
Nr. 21 “Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 14 “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums””, ar ko ir mainīts domes 
priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos amata nosaukums. 

•	Ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 22. novembra  lēmumu Nr. 469 “Par Liepājas 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu” par domes priekšsēdētāja 
vietnieku stratēģiskās plānošanas jautājumos ievēlēja domes deputātu Uldi Sesku, 
lēmums stājās spēkā 2018. gada 23. novembrī.
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•	2018. gada 22. novembrī par Saeimas deputātu ievēlētā domes deputāta Valērija 
Agešina vietā darbu Liepājas pilsētas domē uzsāka Gaļina Skorobogatova.

•	2018. gada 22. novembrī Liepājas domes deputāts Ģirts Kronbergs nolika deputāta 
mandātu un 2018. gada 20. decembrī viņa vietā Liepājas pilsētas domes deputāta 
amatā stājās Modris Šveiduks.

•	Ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 19. aprīļa lēmumu Nr. 149 “Par pašvaldības 
iestādes “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” direktoru” par Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” direktori 
iecēla Lindu Krasovsku.

•	Ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumu Nr. 241 “Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas 8. vidusskola” direktora pienākumu izpildītāju” par 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 8. vidusskola” direktora pienākumu 
izpildītāju iecēla Anitu Kuncīti.

•	Ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 12. jūlija lēmumu Nr. 303 “Par Liepājas Tenisa 
sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju” par Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” direktora pienākumu izpildītāju iecēla Elanu 
Zīvertu.

•	Ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr. 581 “Par 
pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” direktoru” par Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” direktoru iecēla Elanu Zīvertu. 

•	Ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr. 582 “Par “Liepājas 
Līvupes pamatskola – attīstības centrs” direktora pienākumu izpildītāju” par 
“Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs” direktora pienākumu izpildītāju 
iecēla  Sarmīti Sidorovu.

•	Ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr. 583 “Par 
pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” vadītājas vietnieci” 
par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” 
vadītājas vietnieci iecēla Dagmāru Bezļepkinu.
Liepājas  pilsētas  pašvaldības  administrācija  kopš  2004. gada  ir ieviesusi  

Kvalitātes vadības sistēmu (turpmāk tekstā – KVS) atbilstoši standarta ISO 9001 
prasībām. 2018. gada 24. maijā notika KVS uzraudzības audits, kurā netika konstatēta 
neviena neatbilstība standarta prasībām. KVS uztur kvalitātes vadītājs,   noteikti 
iekšējie auditori un KVS Konsultatīvā padome, kas veic koordinēšanas, lemjošas 
funkcijas

Kopš  2016. gada  4. jūlija  pašvaldībā  ir  ieviests  arī  Energopārvaldības sistēmas  
standarts  ISO  50001:2011.  2018. gadā 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.

Izglītības tīklu Liepājā veido 21 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde un trīs 
privātās pirmsskolas izglītības iestādes, divas pašvaldības finansētās rotaļu grupas 
pirmsskolas bērniem 2. mūzikas skolā Karostā un PII “Liepiņa”, pašvaldības līdzfinansēts 
Aukļu dienests, 12 pašvaldības vispārējās izglītības iestādes un divas privātās izglītības 
iestādes, Liepājas vakara (maiņu) vidusskola, Liepājas internātpamatskola, Liepājas 
Līvupes pamatskola – attīstības centrs.

Pirmsskolas izglītība
2018. gadā Liepājā darbojās 21 pašvaldības un trīs privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes (turpmāk – PII). Liepājā darbojās divas pašvaldības finansētas rotaļu grupas 
pirmsskolas bērniem vecumā no 2 līdz 6 (vai 7 gadiem) gadiem, kurās vecāki savus 
mazuļus četras stundas dienā bez maksas var atstāt kvalificētu pedagogu uzraudzībā. 
Tāpat tiek līdzfinansēta bērna uzturēšanās maksa privātā PII, ja bērns ir reģistrēts 
pirmsskolas izglītības iestāžu rindas reģistrā, bet netiek no pusotra gada vecuma 
nodrošināts ar vietu pašvaldības PII. 2018. gadā tas bija 206,03 eiro vienam bērnam 
līdz 5 gadu vecumam un 124,91 eiro vienam bērnam pēc 5 gadu vecuma sasniegšanas.

Liepājā turpina darboties Aukļu dienests, ar kura palīdzību tiek koordinēts 
sertificēto aukļu, kuras nodrošina privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu, darbs. 
2018. gadā pašvaldības līdzfinansējuma apmērs bija 100 eiro mēnesī. Līdzfinansējumu 
var saņemt aukles darba apmaksai. Uz atbalstu var pretendēt aukles, kuras sniedz 
bērnu uzraudzības pakalpojumu bērnam no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad 
tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības apguvei. 2018. gada  
1. septembrī bija pieejams 31 aukles pakalpojums.

Pašvaldības PII īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, mazākumtautību 
vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pirmsskolas izglītības 
programmas un mazākumtautību speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar 
valodas traucējumiem, ar jauktiem attīstības traucējumiem un ar redzes traucējumiem. 
Liepājas Līvupes pamatskolā - attīstības centrā izglītojamie var apgūt izglītības 
programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem. Liepājas PII iestādēs pieejams logopēds, kā arī tiek 
piedāvāta dažāda veida interešu izglītība – dejas, mūzika, vingrošana, angļu valodas 
apmācība u.c. Vairākās PII tiek piedāvātas baseina nodarbības bērniem. Liepājas PII 
regulāri piedalās eTwinning 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”.

2018. gada 1. septembrī pašvaldības PII apmeklēja 3 452 bērni, no tiem 1 446 
izglītojamie, kuri apguva 5–6 gadīgo obligāto sagatavošanas programmu skolai. PII 
5–6 gadīgo obligāto sagatavošanas skolai programmu Liepājā īsteno arī J. Čakstes 
Liepājas pilsētas 10. vidusskola. 

2018. gada 1. septembrī rindu uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm 
gaidīja 1 758 bērni.

Lai samazinātu rindu uz pirmskolas izglītības iestādēm, pašvaldība ir  uzsākusi 
darbu pie pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla pārskatīšanas un attīstības. Izglītības 
pārvalde ir sagatavojusi priekšlikumus un jauna koncepta izstrādi pirmsskolas izglītības 
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iestādes attīstībai PII “Kriksītis”. Tiek pārskatīta pirmsskolas izglītības iestāžu esošās 
infrastruktūra atbilstoši normatīvo aktu prasībām,  kā arī tiek analizēti iespējamie 
varianti piebūves celtniecībai pie kādas no esošajām pirmskolas iestādēm.

Ar 2018. gada 1. septembri tika reorganizēta Liepājas PII “Cīrulītis”, to apvienojot 
ar Liepājas speciālo internātskolu, kas sekmēja speciālās izglītības attīstības centra 
izveidi Liepājā un ar 2018. gada 1. septembri tai tiek piešķirts speciālās izglītības centra 
statuss, iegūstot  nosaukumu  “Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs”.

2018. gadā Liepājas PII veikti šādi remontdarbi:
Kapitālais remonts un rekonstrukcija:

•	PII “Kāpēcītis” – ēkas telpu grupu vienkāršotā atjaunošana (divu sanitāro mezglu 
renovācija) – 36 308 eiro;

•	PII “Gailītis” – ēkas telpu grupu vienkāršotā atjaunošana (pēc inventarizācijas lietas 
1. stāva telpas Nr. 16–20 un 2. stāva telpas Nr. 3–7 vienkāršota atjaunošana un 
inženiertīklu atjaunošana) – 70 349 eiro;

•	PII “Rūķītis” – telpu grupu vienkāršotā atjaunošana 2. kārtā (2 sanitāro mezglu un 
trīs trauku mazgātavu atjaunošana) – 50 940 eiro;

•	PII “ Delfīns” – elektroinstalācijas iekšējo tīklu atjaunošana – 75 785 eiro;
Uzturēšanas remonti:
•	PII “Margrietiņa” – trauku mazgātavu atjaunošana – 11 633 eiro;
•	PII “Mazulītis” – elektroinstalācijas avārijas remonts ar griestu atjaunošanu divās 

grupu telpās – 11 554 eiro;
•	PII “Dzintariņš” – elektroinstalācijas avārijas remonts ar griestu atjaunošanu vienā 

grupas telpā  – 5 973,85 eiro;
•	Kristīgā PII – kāpņu telpas remonts, elektroinstalācijas atjaunošana vienā grupas 

telpā  –13 673 eiro.
2018. gadā tika turpināts darbs pie PII interneta tīklu izbūves un uzlabošanas.

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). 
Oskara Kalpaka Liepājas pilsētas 15. vidusskola ir īpaša ar to, ka organizē valsts 
aizsardzības mācību programmu. Kopumā Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības 
iestādēs ir iespējams apgūt dažādas mācību programmas.

Liepājā 2018. gadā darbojās arī divas privātskolas – “Liepājas Katoļu pamatskola” 
un privātsākumskola “Varavīksne”.

2018. gadā 22 Liepājas skolēni guvuši izcilus panākumus Latvijas mēroga mācību 
olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu  lasījumos, bet Raiņa 6. vidusskolas 12. 
klases audzēknis Roberts Krists Jaunarājs-Janvāris ieguva 1. vietu  starptautiskā 
olimpiādē Turcijā. Šogad pavasarī tika sveikti arī 30 vidusskolu teicamnieki. Savukārt  
par skolēnu sasniegumiem uz Skolotāju dienu tika nominēti 30 gada skolotāji.

2018. gadā turpinājās nopietns darbs pie izglītības tīkla attīstības jautājumiem. 
Izglītības attīstību Liepājā nosaka valsts īstenotā politika, pašvaldības vajadzības 
un plāni kvalitatīvai izglītības attīstībai. Izglītības tīkla reforma skāra tādus būtiskus 
jautājumus, kā skolu tīkla sakārtošanu (skolēnu skaita samazināšanās, infrastruktūras 
modernizēšana, skolas snieguma rādītāji u.c.), izmaiņas mācību saturā, izmaiņas 
normatīvajos aktos.
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Ar Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta 
jautājumos Ata Dekšņa rīkojumu Nr. 254 2017. gada 11. decembrī  tika izveidota darba 
grupas “Par Liepājas pilsētas skolu tīkla pilnveidošanu”, kurā darbojās gan skolu 
direktori, gan Izglītības pārvades darbinieki. Ir notikušas četras darba grupas tikšanās, 
kurās tika skatīti šādi jautājumi: ERAF plānotie ieguldījumi Liepājas izglītības iestādēs, 
Liepājas izglītības iestāžu atbilstība normatīvo aktu prasībām (telpu kvadratūra, 
sanitāro mezglu aprīkošana u.c.), Liepājas izglītības iestāžu esošais un maksimālais 
piepildījums, Liepājas internātpamatskolas plānotais reorganizācijas process, dažādie 
scenāriji, skolu tīkla sakārtošanas iespējamie modeļi.

Pašvaldības uzsāktie darbi attiecībā uz vispārējā izglītības tīkla sakārtošanu ir 
sekojoši: apzināta esošā situācija, sagatavoti priekšlikumi skolu tīkla attīstībai, Centra 
sākumskolas piebūvei Toma ielā koncepta izstrāde, Zinātnes un inovāciju centra 
idejas koncepta izstrāde Autora ielā un Dabas mājai Zirgu salā, kā arī Klāva Ukstiņa 
ielas kompleksa iespējamā attīstība, darbību uzsākusi “Pozitīvo sajūtu telpa”, kas ir 
jauna LIP struktūrvienība no 2018. gada novembra. 

Kritēriji, kas ņemti vērā skolu tīkla optimizēšanai ir skolēnu skaits un to dinamika 
tuvākajos gados, skolas mācību rezultātu sniegums – obligāto centralizēto eksāmenu 
indekss un kvalitatīvie rādītāji, ēku tīkls, infrastruktūra un tās atbilstība normatīvo aktu 
prasībām, sporta infrastruktūra, ERAF ieguldījumi.

Pamatojoties uz grozījumiem Izglītības likumā, kuri paredz svītrot no Izglītības 
likuma tādu izglītības iestāžu veidu kā internātskolas, tika pieņemts lēmums par 
Liepājas internātpamatskolas likvidēšanu, nodrošinot izglītojamo iekļaušana Liepājas 
vispārizglītojošās skolās. Izglītojamo vecākiem ir iespēja izvēlēties izglītības iestādi, 
kurā izglītojamais pēc Liepājas internātpamatskolas likvidācijas varēs turpināt 
mācības.

2018./2019. mācību gadā ievērojami ir pārstrukturēts metodiskais darbs. To organizē 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskā akadēmija ar sākumizglītības, 
valodas, matemātikas, dabaszinātņu,  sociālās un pilsoniskās tehnoloģiju, veselības 
un fiziskās aktivitāšu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomu koordinatori 
un metodiķi.

Kā būtisks ieguldījums Liepājas izglītības iestādēs ir Izglītības pārvaldes vadītie 
un koordinētie Eiropas Sociālā fonda projekti. Tāpat ir uzsākts darbs pie EEZ/NOR 
finansējuma piesaistes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZINOO) attīstībai. No 
2018. gada 6. septembra ZINOO ir LIP struktūrvienība, kas sniedz skolēniem izpratni 
par STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) jomas darbības virzieniem 
un jēgpilnu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīku pielietošanu. 

Ikdienā ZINOO centrā bērniem notiek nodarbības STEM jomas priekšmetos, 
kopš 2018. gada 10. septembra notikušas 54 nodarbības. Liepājas izglītības iestāžu 
skolēniem tika sniegta iespēja apmeklēt ZINOO centru atvērto durvju dienās, gūstot 
priekšstatu par fizikas un ķīmijas likumiem, un šo iespēju izmatoja – 1 687 skolēni. 
Tika organizētas meistarklases STEM jomas priekšmetos, piesaistot dažādus jomas 
profesionāļus no visas Latvijas, un šīs meistarklases apmeklēja 700 Liepājas skolu 
skolēni, kopā 26 meistarklases. Nometni rudens skolēnu brīvlaikā apmeklēja 36 skolēni.

2018. gadā Izglītības pārvalde turpināja īstenot ERAF projektus Liepājas izglītības 
iestāžu modernizācijai un attīstībai – “Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas attīstība 
par metodisko centru STEM un IKT jomā” un “Liepājas vispārizglītojošo skolu 
modernizācija”.

Paveiktais projektu ietvaros:
•	lai arī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas aktīvā būvdarbu fāze tika pabeigta 2017. gada 

nogalē, pats projekts noslēdzās 2018. gada novembrī;
•	pabeigti būvdarbi Liepājas Raiņa 6. vidusskolā un sporta laukumā Ganību ielā 106;



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 62

7. Pašvaldības iestāžu, 
kapitālsabiedrību darbība

•	iesniegts 2. projekts CFLA, lai saņemtu ES finansējumu Liepājas A. Puškina  
2. vidusskolas, Draudzīgā Aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, Liepājas 
Raiņa 6. vidusskolas, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas un Liepājas  
12. vidusskolas modernizācijai.
2018. gadā Liepājas skolās veikti šādi remontdarbi:
Kapitālais remonts un rekonstrukcija:

•	Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola – jumta konstrukciju 
atjaunošana  – 4 852 eiro;

•	Liepājas Raiņa 6. vidusskola – būvprojekta izstrādāšana “Sporta laukuma 
atjaunošana” un Interjera dizaina vadlīniju izstrādāšana – 13 746 eiro; 

•	Liepājas 7. vidusskola – ēkas telpu vienkāršotā renovācija 6. kārtas būvdarbi 
(koridora grīdas seguma flīzēšana) – 8 772 eiro;

•	J. Čakstes Liepājas 10. vidusskola – jumta konstrukciju atjaunošana – 7 405 eiro;
•	Liepājas 12. vidusskola – jumta konstrukciju atjaunošana – 16 397 eiro;

Uzturēšanas remonti:
•	Centra pamatskola, Toma 19 - elektroinstalācijas avārijas remonts ar griestu 

atjaunošanu vienā klasē  – 5 219 eiro;
•	Liepājas Raiņa 6. vidusskola – sporta zāles fasādes atjaunošana  – 6 045 eiro;
•	Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola – foajē atjaunošana – 7 668 eiro;

Remontdarbi par Valsts budžeta līdzekļiem:
•	Līvupes pamatskola–attīstības centrs Ezera ielā 53/55 – virtuves telpu atjaunošana 

– 6 178 eiro;
•	Līvupes pamatskola–attīstības centrs Uliha ielā 36 – telpu atjaunošana –   

30 962 eiro.

Izglītības pārvalde 2018. gadā ir noorganizējusi vairāk nekā 120 dažādus pilsētas 
mēroga pasākumu skolu jaunatnei, bērnudārzu audzēkņiem un pedagogiem, iesaistot 
vairāk nekā 50 000 dalībnieku. Lielākie notikumi bija “Karjeras nedēļa”, “Radošuma 
nedēļa”, 2018. gada augustā Liepājā notika Latvijas izglītības līderu forums “Iespēju 
tilts” sadarbībā ar izglītības uzņēmumu “Lielvārds”, uz kuru bija pulcējušies vairāk 
nekā 800 pedagogi no visas Latvijas. Savukārt konferencē “Pieredze un metodes 
lasītprasmes veicināšanai” izglītojās vairāk nekā 100 pedagogu, jo lasītprasmes 
veicināšana skolēniem arī ir viena no izglītības prioritātēm jau vairākus gadus.

2018. gada nogalē skolēnu mācību uzņēmumu  reģionālajā pasākumā Liepājā 
piedalījās 36 jauniešu veidoti skolēnu mācību uzņēmumi, kuri piedāvā savus oriģinālos 
izstrādājumus. Vislielākā pieredze un noturīgākās tradīcijas skolēnu mācību uzņēmumu 
veidošanā Liepājā ir Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolai, kur 2018. gadā 
darbojas 43 skolēnu mācību uzņēmumi.

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.

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

  2018. gadā LBJC vizuālās un lietišķās mākslas, dejas, mūzikas, teātra mākslas, 
tehniskās jaunrades un citus pulciņus apmeklēja 3 269 dalībnieki. LBJC īstenoja 135 
interešu izglītības programmas. 

Turpina darboties piedāvājums Karostas mikrorajona bērniem un jauniešiem – 
rotaļu un attīstības centrs 3.pamatskolā.
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2018. gadā Izglītības pārvalde veiksmīgi savā pārziņā pārņēma LBJC datortehnikas 
un interneta tīklu infrastruktūru, veicot visus infrastruktūras uzlabojumus, kuri saistīti 
ar datortehnikas konfigurāciju un tīklu konfigurāciju.

LBJC realizēja nozīmīgus  pilsētas un Kurzemes novada projektus Liepājā (svētkus, 
konkursus, skates, izstādes,  sacensības, nometnes, seminārus un kursus). Tāpat tika 
nodrošināta iespēja piedalīties pilsētas bērniem un jauniešiem vairākos nozīmīgos 
projektos ārpus Liepājas.  

2018. mācību gada lielākie pasākumi, kuros piedalās Liepājas Bērnu un jaunatnes 
centra kolektīvi :
•	Jauniešu lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA” veltīts Latvijas simtgadei. Piedalījās LBJC 

mūsdienu deju studijas “Rotaļa”, “Dzintari”, Liepājas BJC un Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskolas pūtēju orķestris “Liepāja”,

•	Bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”. Piedalījās 19 Liepājas deju 
kolektīvi,

•	TDA “Vaduguns” 65 gadu jubilejas koncerts,
•	XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos piedalījās LBJC jauniešu deju 

kolektīvi “Spārni”, “Vaduguns”, koris “Reverberācija”, folkloras kopa “Ķocis”, Liepājas 
BJC un Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pūtēju orķestris “Liepāja”,

•	Ģimenes svētki Liepājā “Mēs esam Liepāja”,
•	Zinību dienas svētku svinības  “Vēl viens jaunais gads”. 

Atbalsts izglītībai
Lai nodrošinātu atbalstu, atzinību un sekmētu izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu, 

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

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

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

dalībnieku grupām.
Liepājā 1.–4. klašu skolēni tiek nodrošināti ar Valsts apmaksātām brīvpusdienām. 

1. klases skolniekiem Pašvaldība nodrošina bezmaksas sabiedrisko transportu. 
Liepājā, visi pirmklasnieki, uzsākot skolas gaitas saņem vienreizējo pabalstu 30 eiro 
apmērā.

Ar pašvaldības līdzfinansējumu 2018. gada vasarā algotu darbu bija iespēja strādāt 
300 bērniem, bet 21 skolēnu atpūtas nometņu rīkotāji, startējot projektu konkursā, 
saņēma pašvaldības līdzfinansējumu 34 000 eiro apmērā. Patiecoties Izglītības 
projektu konkursam, pilsētas izglītības iestādēs īstenoti 22 projekti par kopējo summu 
25 000 eiro.

Patiecoties pašvaldības stipendiju konkursam, tuvāko gadu laikā Liepājā 
atgriezīsies arī pirmie izglītotie un augsti kvalificētie jaunie speciālisti, īpaši medicīnas 
jomā.
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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 
2018.  gadā tika piešķirts 1 956 832 eiro, kas ir divreiz vairāk kā 2017. gadā, kad tika 
piešķirti 964 170 eiro. Jāņem vērā, ka 2018. gads pagāja Latvijas Valsts simtgades 
svinību zīmē.

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 2018. gadā organizētie nozīmīgākie pasākumi:

•	Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena;
•	Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 100 gada diena;
•	Jauniešu lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA”;
•	Ekspozīcijas “Latvijas pagaidu valdības seši mēneši Liepājā” atklāšana;
•	Izstāde “Brīvības ielas stāsts”;
•	Lāčplēša diena;
•	Apbalvojuma ceremonija “Laiks Ziedonim”;
•	Jaunā gada sagaidīšanas pasākums.

Nemainīgi notika tradicionālie festivāli – “Līvas ciema svētki”, pilsētas egles 
atklāšanas pasākums, Jūras svētku svinības, akadēmiskās mūzikas festivāls “SENSUS””, 
Starptautiskais gleznotāju un zīmētāju plenērs “Liepājas marīna”, festivāls “Summer 
Sound”, Krievijas labāko teātra izrāžu festivāls “Zelta maska”, “Starptautiskais bērnu 
baleta festivāls”, festivāls “VIA Baltica”,  Starptautiskais Ērģeļmūzikas festivāls, “Muzeju 
nakts”; Dzejas dienas, koncertcikls “Iededz gaismu”, u.c.

Tradicionālie gadskārtu svētki, valsts svētki un piemiņas dienas – Līgo diena, Mātes 
dienas pasākums, Lieldienas u.c.

Turpināta tradīcija – pasākumu cikls “Čakstes laukuma kultūras programma”; 
Vasaras sezonas mazākumtautību kultūras programma pie Gulbju dīķīša un Bērnu rīti 
jūrmalas parkā.

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

2018. gada Kultūras projektu konkursā tika iesniegti 62 projektu pieteikumi, atbalstīti 
18 projekti. Salīdzinot ar 2017. gadu, kad tika iesniegti 82 projektu pieteikumi, tika 
atbalstīti 27 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.

Kultūras pārvalde ir producējusi 47 pasākumus, salīdzinot ar 2017. gadu skaits ir 
pieaudzis par 10 pasākumiem. Savukārt, Kultūras pārvaldes organizēto pasākumu 
apmeklētāju skaits salīdzinot ar 2017. gadu ir ievērojami pieaudzis. 2018. gadā 
pasākumus apmeklēja 152 411 apmeklētāji, 2017. gadā 46 630 apmeklētāji. Tas ir 
skaidrojams ar to, ka kopumā Latvijā kultūras, radošo industriju un sporta pasākumu 
klāsts ir kļuvis plašāks un 2018. gads bija Latvijas Valsts simtgades svinību gads. 
Kopumā 2018. gadā ir notikuši 1 824 pasākumi.

Kultūras pārvalde radošo industriju nozarē turpinājusi veiksmīgu darbu. Turpināta 
dalība Eiropas Komisijas programmas “Radošā Eiropa” starptautiskā projektā 
“FUTURE DIVERCITIES” (līdz 2020. gadam).

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.
2018. gadā Liepājas teātrī ir iestudēti 10 jauniestudējumi, tajā skaitā, deviņi 

jaunuzvedumi Liepājas teātra Lielajās zālē un viens Liepājas teātra Mazajā zālē 
koncertzālē “Lielais dzintars”.

2018. gada laikā ir notikušas 209 izrādes. No tām 176 izrādes ir notikušas Liepājas 
teātra telpās – lielajā zālē 163 izrādes un mazajā zālē koncertzālē “Lielais dzintars” 13 
izrādes, bet 33 viesizrādes uzvestas dažādās Latvijas pilsētās. 

Liepājas teātra izrādes gada laikā apmeklējuši 67 773 skatītāji.
Ekskursijas Liepājas teātrī 2018. gadā ir apmeklējuši 1 449 apmeklētāji.
Nacionālās teātra balvas “Spēlmaņu nakts“ skates vērtējums.
2017./2018. gada sezonā Liepājas teātris saņem ir sešas nominācijas:

•	Gada aktieris 2. plāna lomā  – Egons Dombrovskis par Tesmana lomu izrādē “Heda 
Gabere”;

•	Gada aktrise 2. plāna lomā  – Inese Kučinska par lomām izrādē “Zilā istaba” un 
Mārsijas lomu izrādē “Mizantrops”;

•	Gada kustību mākslinieks – Inga Krasovska izrādei “Esi sveicināta, bohēma”
•	Gada gaismu mākslinieks – Mārtiņš Feldmanis izrādei “Zilā istaba”
•	Gada video mākslinieks:
 •	 Artis Dzērve – izrādei “Smaragda pils@ta.Enter”;
 •	 - 8 – izrādei “Mizantrops”.

Sabiedrisko mediju balva “Kilograms kultūras” nominācijas izrādēm “Mizantrops” 
un “Liepāja – Latvijas galvaspilsēta”.

Liepājas teātra aktieris Jānis Dreiblats tika uzņemts Latvijas Teātra Zelta fondā.
Sadarbībā ar Liepājas Universitāti 2018. gadā turpinājās darbs ar aktiermākslas 

10 studentiem. Sākotnējais mērķis tiek saglabāts – pēc studiju beigšanas teātra trupā 
2021. gadā iesaistās 8 jauni aktieri.

2018. gadā nozīmīgākais darbs materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai bija skatuves 
grīdas koka seguma nomaiņa. Tika pabeigta arī pēdējā kārta skatītāju zonas logu 
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dekoratīvajiem aizkariem, kā arī pabeigts izgatavot melno skatuves kabinetu un 
uzstādīti mēģinājumu zāles aptumšošanas aizkari.

Koncertzāle Lielais dzintars
SIA “Lielais Dzintars” ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
2018. gadā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”  notika 232 pasākumi, kas ir par 

28 pasākumiem vairāk nekā 2017. gadā  (204 pasākumi) un par 27 pasākumiem vairāk 
nekā 2016. gadā (205 pasākumi). No visiem pasākumiem, kas notika koncertzālē, 73 
ir SIA “Lielais Dzintars” producētie pasākumi, 68 ir koncertzāles ilgtermiņa nomnieku 
rīkotie pasākumi. Ārējo producentu rīkoto pasākumu skaits ir 41. Konferenču un 
korporatīvo pasākumu skaits 2018. gadā bija 50.

2018. gads Liepājas koncertzāle 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;
•	Koncertsērija “Personīgi”;
•	Bērnu un jauniešu koncertu sērija;
•	LNSO sezonas atklāšanas koncerts
•	Sinfonietta Rīga un Kristiana Bezeidenhauta koncerts;
•	Filma “Tēvs Nakts” Liepājas pirmizrāde; 
•	Gewandhaus orķestra koncerts Andra Nelsona vadībā;
•	Vidzemes un Zemgales Gredzenu koncerti;
•	Liepājas Simfoniskā orķestra koncertsezona; 
•	Liepājas teātra izrādes eksperimentālajā zālē;
•	Latvijas Dzelzceļa un Subject “Creativity” konferences. 

Liepājas koncertzāle, tapāt kā iepriekš, saņēma Liepājas Kultūras balvas 2018 
statueti – šoreiz ar trīskārši pozitīvu novērtējumu par jaunu pasākumu sēriju “Bērniem 
un jauniešiem” un kamerzāles koncertsēriju “Personīgi” ieviešanu, kā arī izcilu koncertu 
sērijas “Pasaule Lielajā dzintarā” sezonu, kas iezīmē Liepāju pasaules mūzikas kartē.

Par izcilu un augstvērtīgu kultūras programmas veidošanu, titulu “Gada Liepājniece 
2018” saņēma koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča. 

Lai gan koncertzālē īstenotie projekti aizvadītajos gados vairākkārt nominēti 
Sabiedrisko mediju balvai “Kilograms kultūras”, tomēr 2018. gadā nevienā no 
nominācijām balvu nav saņēmuši. 

Latvijas valsts augstāko apbalvojumu mūzikā 2018. gadā  “Lielo mūzikas balvu 2017”  
kategorijā “Gada koncerts” saņēma koncertzālē īstenotais 25. Liepājas Starptautiskā 
zvaigžņu festivāla atklāšanas koncerts (solisti Iveta Apkalna, Dita Krenberga, Reinis 
Zariņš, Liepājas Simfoniskais orķestris, diriģents Atvars Lakstīgala).   

Liepājas Olimpiskais centrs
SIA “Liepājas olimpiskais centrs” ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
2018. gadā LOC Olimpiskajā centrā notikuši 188 kultūras pasākumi (koncerti, teātra 

izrādes, konferences un semināri), kas kopumā pulcējuši ap 65 000 apmeklētāju.
Kā spilgtākos var minēt Latvijas simtgades ietvaros organizētos koncertus  

“LIEPĀJA izAICINA un “Latvijas Gadsimts”, kurus noskatījās 5 000 pasākumu 
apmeklētāji. Ar saviem koncertiem liepājniekus priecējuši arī vairāki Latvijā atzīti 
mākslinieki – Guntars Račs, Ieva Kerēvica, Agnese Rakovska, Elza Rozentāle, Andris 
Baltacis, grupa “LĪVI”, grupa “A-Europa” un citi.

LOC Olimpiskā centra arēnā ar vērienīgiem šoviem paviesojušās vairākas pasaulē 
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atzītas krievu estrādes zvaigznes kā Filips Kirkorovs, Grigorijs Ļepss, Maksims Galkins, 
Stass Mihailovs, Nargiz. Arēnā ar iespaidīgu tūres noslēguma koncertu uzstājās arī 
pašmāju projekts “MESA”.

2018. gadā ļoti iecienītas bijušas tieši komēdiju izrādes. Uz Rožu zāles skatuves 
ar divām veiksmīgi izpārdotām stāvizrādēm uzstājies Jānis Skutelis, Ralfs Eilands 
un Nauris Brikmanis ar divām izrādēm “Labākā vecpuišu ballīte”, kā arī jau Latvijā 
pazīstamās izrādes “Tāda es esmu” ar Zani Daudziņu galvenajā lomā, “Optimists”, 
kuru atveido Gints Grāvelis un “Mačo”, kura lomā iejūtas Ainārs Ančevskis. 

Starp vairākām krievu auditorijai domātām izrādēm īpaši jāatzīmē prestižā teātra 
festivāla “Zelta Maska” ietvaros notikušo izrādi “Mūsu klase”, kas atceļoja uz Liepāju 
no Maskavas. Savukārt, gada nogalē arēna pulcēja nu jau par tradīciju kļuvušā TV3 
Jaungada šova apmeklētājus.

LOC Olimpiskais centrs joprojām ir ļoti iecienīts deju pasākumu un sacensību 
rīkošanai – pērn uz Rožu zāles skatuves norisinājās Liepājas mūsdienu deju skate, 
Liepājas jaunatnes tautas deju kolektīvu skate, bērnu deju festivāls “Pilna sauja 
dzintariņu”, Liepājas apriņķa tautas deju kolektīvu skate, Kurzemes mūsdienu deju 
konkurss, kā arī pilnīgs jaunums Liepājā - Starptautiskais sporta deju konkurss “Rudens 
Reitings”, kurš notika arēnā.

Jāatzīmē, ka LOC Olimpiskā centra multifunkcionālās telpas lieliski noder arī 
aktīvās atpūtas pasākumiem visai ģimenei. 2018. gadā pirmo reizi mūsu pilsētā notika 
“Ģimenes veselības diena”, kas piepildīja LOC telpas ar ģimenēm un bērniem, kuri 
vēlējās piedalīties dažādās ar veselīgu dzīvesveidu saistītās aktivitātēs.

2018. gada pavasarī savu pirmizrādi uz Rožu zāles skatuves piedzīvoja arī 
dokumentālā kinofilma par grupu “Credo”.

LOC Olimpiskais centrs 2018. gadā veicis investīciju galvenās ieejas sakārtošanā, 
pilnībā nomainot flīžu grīdas segumu, lai ēkas apmeklētājiem būtu vēl drošāka un 
patīkamāka viesošanās pie mums. 

Jau ceturto gadu pēc kārtas LOC Olimpiskais centrs saņēmis LaPPa (Latvijas 
pasākumu producentu asociācijas) titulu “Kvalitatīvs nozares piegādātājs”. 

Liepājas Latviešu biedrības nams
SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” ir Liepājas pilsētas 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 Rožu laukumā 5/6;
•	Koncertestrādē “Pūt, vējiņi!” Peldu ielā 57;
•	Kungu ielas radošajā kvartālā, Kungu ielas 24 vēsturisko ēku kompleksā.

2018. gads ir bijis Latvijas valsts simts gadu pastāvēšanas jubilejas gads, pasākumi 
Liepājas latviešu biedrības namā norisinājušies apjomīgāk un kuplākā skaitā nekā 
iepriekšējā gadā 2018. gadā Liepājas Latviešu biedrības namā norisinājušies 267 
pasākumi un 2 662 regulārās nodarbības. Salīdzinot ar 2017. gadu, pasākumu skaits 
pieaudzis par 17%.

 Liepājas latviešu biedrības namā 2018. gadā  pašu organizētie  46 pasākumi:
•	simtgades kinofilmu demonstrēšana – 18 pasākumi;
•	mākslas izstādes – 14 pasākumi;
•	ziedu un dekoratīvo dzīvnieku izstādes – 7 pasākumi;
•	svētku balles – 7 pasākumi.

Pastāvīgi turpinās konferenču un kultūras pasākumu aprīkojuma atjaunošana 
un digitalizācija. 2018. gadā par saviem sapelnītajiem līdzekļiem iegādāti: astoņi 
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LED gaismas skatuves prožektori, digitālais HDMI signāla pastiprinātājs audio 
un videoprojekcijām, Apple i Pad ierīce digitālajai skaņas aprīkojuma regulēšanai, 
digitālā skaņas pults SQ 6, kas ir jaunākais šāda veida skaņas pults modelis.

Nekustamajā īpašumā Peldu ielā 57, koncertestrādē “Pūt, vējiņi!” 2018. gadā veiktie 
remontdarbi:
•	estrādes pirmsezonas remontdarbi – žoga un soliņu pārkrāsošana darbi, fasādes 

ķēpājumu novēršanas darbi; 
•	veikts jumta seguma remonts jūras pusē – jumta seguma bojātajās vietās uzkausēts 

jauns jumta segums, saremontēti skursteņu pieslēgumi ar jumta segumu.
Nekustamajā īpašumā Kungu ielā 24,  folkloras centrā “Namīns” 2018. gadā veiktie 

remontdarbi:
•	ēkas dūmvadu galvu demontāža un jaunu dūmvadu galvu uzmūrēšana līdzšinēja 

augstumā kā ari atjaunots  cementkaļķa apmetums dūmvadiem;
•	veikti folkloras centra “Namīns” siltināšanas darbi atbilstoši kultūras pieminekļu 

inspekcijas prasībām ar autentiskiem linu šķiedras materiāliem;
•	veikti sīkie remontdarbi ,kas saistīti ar ēkas apsaimniekošanas un tās uzturēšanas 

darbiem - tīrīti dūmvadi un apzāģēti dižkoka vītola zari.
2018. gada augustā tika uzsākts vērienīgs Hoijeres viesnīcas vēsturiskās  Kungu 

ielas kvartāla ēkas restaurācijas projekts par interjera muzeju. 

Tautas mākslas un kultūras centrs
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas domes Tautas mākslas un 

kultūras centrs” (Kultūras centrs) 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 dažādu žanru sarīkojumi, koordinēta amatiermākslas 
kolektīvu līdzdalība koncertos, izstādēs, izrādēs, festivālos, konkursos/ skatēs, 
konferencēs/ semināros, pašvaldības rīkotajos pasākumos, labdarības pasākumos, 
norisēs citur Latvijā, kā arī valsts un starptautiska mēroga pasākumos Latvijā un 
notikumos ārvalstīs. 

Liepājas pašvaldības deleģētie valsts svētku un tradīciju pasākumi: 
•	Lieldienu sarīkojums liepājniekiem Jūrmalas parkā;
•	Mātes dienas koncerts;
•	Tradicionālie “Līvas ciema svētki”;
•	Līgo svētki Liepājā, koncertestrādē “Pūt, vējiņi!” .

Organizēti Kultūras centra tradicionālie festivāli un pasākumi:
•	Tautas deju festivāla “Sadancojam Liepājā” labdarības koncerts, janvārī;
•	Latvijas rokdarbu izstāde “Manis paša radīts”, februārī;
•	Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu un solistu konkurss “Pērļu lietus”, februārī;
•	Bērnu un jauniešu deju svētki “Pilna sauja dzintariņu”, martā;
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•	8. Starptautiskais amatieru teātru festivāls “Te un nekur citur”;
•	14. Tautas deju  festivāls “Aprīļa pilieni”, aprīlī;
•	Radošo kolektīvu sezonas atklāšanas sarīkojums “Mēs esam 2018”, septembrī;
•	Koru dziedāšanas svētki “Visiem viena, katram sava. Tautasdziesma”;
•	Tautas deju festivāls “Rudens nāca sētiņā”;
•	Valsts svētku koncerts 18. novembrī.

Dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu XVI Deju svētkos. Kopumā Liepāju svētkos 
pārstāvēja 863 dalībnieki no 34 dažādiem kolektīviem.

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

dome, bet koordinē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”.
2018. gadā:

•	Liepājas muzeju un tā filiāli apmeklējuši 48 008 apmeklētāji;
•	muzeja darbinieki novadījuši 55 ekskursijas;
•	organizētas 202 muzejpedagoģijas nodarbības;
•	muzejs rīkojis 68 pasākumus;
•	sarīkotas 26 izstādes.

2018. gadā bijuši 14 pirkumi, kā rezultātā krājumu priekšmeti papildināti ar 136 
priekšmetiem par kopējo summu 15 885 eiro.

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB)
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka  strādā Liepājas pilsētas pašvaldības 

iestādes “Kultūras pārvalde” pakļautībā.
2018. gadā LCZB strādāja, lai tuvinātu “Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 

attīstības stratēģijā 2018–2020” noteikto mērķu un uzdevumu izpildi. Stratēģijā 
izvirzīti 15 uzdevumi, kas paveicami, lai īstenotu bibliotēkas darbības vīziju un misiju. 
2018. gadā bibliotēka sistemātiski un plānveidīgi ir attīstījusi iedzīvotājiem piedāvāto 
pakalpojumu grozu, nodrošinājusi personāla profesionālo pilnveidi un veicinājusi 
darbinieku tālākizglītību.

LCZB un tās filiālbibliotēku galvenie darba statistikas rādītāji:
•	bibliotēkas pakalpojumus 2018. gadā izmantoja 20,6 % iedzīvotāju;
•	bibliotēkas apmeklējums uz vienu iedzīvotāju 2018. gadā – 2,44 reizes;
•	bibliotēkas izsniegums uz vienu iedzīvotāju 2018. gadā – 5,65 dokumenti;
•	dienā vidēji 2018. gadā LCZB un tās filiālbibliotēkas apmeklēja 560 cilvēki;
•	dienā vidēji bibliotēkas izsniedza 1296 dokumentus;
•	pašvaldība 1 lasītājam grāmatām iztērēja – 2,25 eiro;
•	pašvaldība 1 iedzīvotājam grāmatām iztērēja – 0,46 eiro;
•	pašvaldība 1 lasītājam periodikai iztērēja – 0,75 eiro;
•	pašvaldība 1 iedzīvotājam periodikai iztērēja – 0,15 eiro.

Tā kā LCZB filiālbibliotēkas, izņemot “Zaļās birzs” bibliotēku, atrodas jaunās vai 
izremontētās telpās, remontdarbi un elektroinstalācijas uzlabošana tika veikta LCZB:
•	nomainīts grīdas segums LCZB abonementā;
•	ar LED spuldzēm uzlabots apgaismojums;
•	nomainītas piecas elektrības sadales kastes;
•	nomainīta elektroinstalācija 2. stāvā.

2018. gadā LCZB un tās filiālēs noticis 291 pasākums (tikšanās ar autoriem un 
izcilām personībām, grāmatu atvēršana, literāri un muzikāli pasākumi, izstādes)

LCZB un tās filiālēs organizētas 282 tematiskās literatūras izstādes.
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7.3. Sociālā drošība

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.

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

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

2018. gadā Sociālais dienests ir nodrošināja 26 dažāda veida pabalstu piešķiršanu 
un izmaksu (piecus sociālās palīdzības pabalstus – dzīvokļa pabalsts, pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, veselības aprūpes pabalsts, 
pārtikas pabalsts, pabalsts krīzes situācijā, piecus citus normatīvajos aktos noteiktos 
materiālās palīdzības pabalstus (bērniem bāreņiem, audžuģimenē ievietotiem 
bērniem), 16 pašvaldības noteikto brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu izmaksu un 26 
sociālos pakalpojumus dzīvesvietā vai institūcijās. Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības sniegšanai izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi 2 876 507 eiro apmērā. 
Sociālais darbs veikts ar 1 753 ģimenēm.

2018. gadā saglabājās stabila Latvijas ekonomikas izaugsme un samazinājās 
bezdarba līmenis, tajā skaitā, Liepājā. Arvien vairāk personu uzsāka gūt ienākumus 
no algota darba, kā rezultātā, palielinoties ģimenes ienākumiem, vairs nebija 
nepieciešama pašvaldības sociālā palīdzība. Sociālajam dienestam ir pieejamas 
arvien jaunas informācijas sistēmas, kurās tiek pārbaudītas ziņas par klienta materiālo 
situāciju. Minēto apstākļu dēļ 2018. gadā turpināja samazināties personu skaits, kurām 
noteikts trūcīgas personas statuss (2017. gadā Liepājā trūcīgas personas statuss vismaz 
vienu dienu bija noteikts 1 786 personām, attiecīgi 2018. gadā – 1 589 personām) un 
maznodrošinātas personas statuss (2017. gadā Liepājā maznodrošinātas personas 
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statuss vismaz vienu dienu bija spēkā – 6 600 personām, attiecīgi 2018. gadā – 6 041 
personām). Attiecīgi samazinājās arī to personu skaits, kurām tika piešķirti sociālās 
palīdzības pabalsti, tajā skaitā, dzīvokļa pabalsts. Ja 2017. gadā vismaz viens sociālās 
palīdzības pabalsts bija izmaksāts 8 683 liepājniekiem, tad 2018. gadā attiecīgi 7 845 
liepājniekiem. Līdz ar to, budžeta līdzekļi, kas tika plānoti sociālajiem pabalstiem, 
netika pilnībā izlietoti. 

2018. gadā dažāda veida pabalstus saņēmuši 6 064 liepājnieki un sociālajiem 
pabalstiem izlietoti 1 777 519,07 eiro. Gada laikā dažādus sociālos pabalstus saņēmušo 
personu skaits samazinājies par 923 personām.

Vienlaicīgi 2018. gadā pieauga sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits. Lielākais 
pieaugums bija sociālajos pakalpojumos - īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums 
ārstniecības iestādē (pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 303 216 eiro) un ģimenes 
asistenta pakalpojums (pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 78 885 eiro). Aprūpi 
mājās saņēmušas 564 personas.

2018. gadā tika ieviests jauns pabalsts mājokļa ārējās vides pielāgošanai, kas 
paredzēts personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 942 
“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”, Sociālais 
dienests pieprasīja un 2018. gadā saņēma no valsts budžeta līdzekļus asistenta 
pakalpojuma nodrošināšanai par kopējo summu 892 536 eiro.  Bez tam valsts 
finansējums saņemts arī vardarbībā cietušo personu rehabilitācijai gan bērniem, gan 
pieaugušajiem par kopējo summu 56 575,38 eiro, kā arī valsts mērķdotācija pabalsta 
audžuģimenē ievietota bērna uzturam 27 349,61 eiro un valsts mērķdotācija piemaksai 
pie mēnešalgas 2018. gadā sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimeni un bērniem.

2018. gadā Sociālais dienests turpināja realizēt apstiprināto audžuģimeņu atbalsta 
plānu 2018.–2019. gadam, kura mērķis ir panākt audžuģimeņu skaita pieaugumu 
pašvaldībā, palielinot pašvaldības atbalsta apmēru Liepājas audžuģimenēm un 
audžuģimenē ievietotajiem Liepājas bērniem . 

2018. gadā Sociālais dienests turpināja uzlabot Sociālā dienesta sociālo institūciju 
infrastruktūru atbilstoši klientu vajadzībām un ugunsdrošības, PVD un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām drošības prasībām. Būtiskākie izdevumi bija saistīti 
ar telpu remontu ēkā Klaipēdas ielā 96a, Nakts patversmē Flotes ielā 7, Sociālajā 
dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11, Veco ļaužu dzīvojamā mājā Ganību ielā 135/141, Dienas 
centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T. Breikša ielā 16/20, Sociālā 
dienesta birojā ēkā E. Veidenbauma ielā 3, u.c. Kopā remontdarbiem izlietoti līdzekļi 
162 385 eiro. 

2018. gada laikā Sociālais dienests piedalījies astoņos esošos projektos un viena 
infrastruktūras projekta priekšdarbu organizēšanā:

Sociālais dienests turpināja veikt ar Domes lēmumu deleģētās  aktivitātes 
šajā ES projektu plānošanas periodā īstenotajā deinstitucionalizācijas procesā 
(deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir 
ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai 
ģimenē) Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Sociālais 
dienests turpināja nodrošināt pakalpojumus personām ar invaliditāti, un bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem atbilstoši atbalsta plāniem. 

Saistībā ar Liepājas pašvaldības aktīvu dalību deinstitucionalizācijas projektā 
“Kurzeme visiem”, kura ietvaros 2018. gada 5. oktobrī tika apstiprināts “Kurzemes 
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.–2020. gadam”, norit aktīvs 
darbs pie ERAF projekta sagatavošanas “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
DI plāna realizēšanai”. Projekta ietvaros plānots izveidot piecus jaunus infrastruktūras 
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objektus, lai sniegtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus personām ar garīga 
rakstura traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. 

2018. gadā Sociālais dienests turpināja dalību Labklājības ministrijas realizētajā 
projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, kur paredzēta sociālā 
darba speciālistu apmācība un supervīzijas.

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

2018. gadā Sociālais dienests uzsāka 50 Liepājas bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem izvērtēšanu sadarbībā ar biedrību “Dižvanagi”. Projekta rezultātā tiks 
izstrādāta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību izvērtēšanas sistēma un 
veikta 50 bērnu rehabilitācijas plānu izstrāde.

2018. gadā Sociālais dienests kā asociētais partneris turpināja dalību Liepājas 
Diakonijas centra realizētajā Interreg projektā SEMPRE (Social Empowerment in rural 
areas), kurā kopumā piedalās 16 partneri no Baltijas jūras reģiona valstīm. Projekta 
mērķis ir veicināt un aktivizēt sociālo pakalpojumu saņēmēju (senioru un personu ar 
invaliditāti) iesaistīšanu sociālo pakalpojumu veidošanā un realizācijā. Projekta ietvaros 
tiek spēcināta iedzīvotāju līdzdalība sociālo pakalpojumu sniegšanā sadarbībā ar 
sociālo pakalpojumu sniedzējiem (valsts un pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, 
NVO, sociālajiem uzņēmumiem u.c.) lauku apvidos Baltijas jūras reģionā. Sociālais 
dienests projektā piedalās bez līdzfinansējuma kā asociētais partneris. Plānots, ka 
projekts noslēgsies 2019. gadā, bet jau šobrīd partneri ir sagatavojuši pieteikumu par 
iespējamu projekta pagarinājumu.

2018. gadā Sociālais dienests atbilstoši Domes deleģējumam iesaistījās ESF 
projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā”, kurā pēc jaunas 
pakalpojumu plānošanas pieejas 10 Liepājas bērniem tiek nodrošināta iespēja saņemt 
nepieciešamos no projekta apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 2018. gadā Sociālais dienests iesaistījās Labklājības ministrijas realizētā 
projektā par metodikas izstrādi personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Darbība turpinās arī projektā “Proti un dari”, kur Sociālais dienests iesaistīts kā 
stratēģiskais partneris.

Sociālais dienests, atbilstoši pārmaiņām sabiedrībā un ievērojot iedzīvotāju 
intereses un sociālās vajadzības, regulāri pārskata pašvaldībā pieņemtos saistošos 
noteikumus par sociālās palīdzības un citu materiālā atbalsta veidu, un sociālo 
pakalpojumu piešķiršanas kārtību un iniciē grozījumu pieņemšanu vai jaunu atbalsta 
veidu ieviešanu pašvaldībā, kā arī aktīvi iesaistās Latvijas Pašvaldību savienības un 
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas darbā, sniedzot viedokli par normatīvo aktu (likumu, 
Ministru kabineta) projektiem sociālo tiesību jomā. 2018. gadā Sociālais dienests 
virzījis izskatīšanai un apstiprināšanai Domē septiņu pašvaldības saistošos noteikumu 
projektus, tajā skaitā, par viena jauna pabalsta ieviešanu (pabalsts mājokļa ārējās 
vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā).
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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 “Liepājas reģionālā slimnīca” 2018. gadā:
•	izveidota jauna ambulatoro pacientu pierakstu sistēma;
•	slimnīcā izveidota kvalitātes kontroles nodaļa;
•	tiek izstrādā operāciju plānošanas sistēma.
 Liepājas reģionālās slimnīcas ārsti veic unikālas valsts mēroga operācijas:
•	dziļās endometriozes operācijas (Dr.Lauva);
•	kopā ar ārvalstu kolēģiem veic laproskopiskas trūces operācijas bērniem  

(Dr.Kraule);
•	kopā ar zviedru traumatologiem veic sarežģītas traumatoloģijas operācijas un 

pacientu konsultācijas (Dr. Ārgalis);
•	slimnīcā darbojas viens no retajiem mugurkaulu ķirurģijas centriem Latvijā  

(Dr.Mertens);
•	nodrošina kvalitatīvu pēdu ķirurģiju (Dr. Leitlands).

Liepājas pilsētas pašvaldības cilvēkresursu programmas ietvaros 2018. gadā 
Liepājas reģionālajai slimnīcai piesaistīti četri jauni ārsti: divi traumatologi, infektologs 
un rehabilitologs. 
2018. gadā Liepājas reģionālā slimnīca uzsākusi vairāku ERAF projektu īstenošanu:
•	infrastruktūras attīstība SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot kardioloģijas, 

onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 
Kurzemē (Nr. 9.3.2.0/17/I/009). Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes 
pieejamību un pakalpojumu kvalitāti kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu aprūpes 
jomā, jo sevišķi sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam 
pakļautajiem Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, racionāli un funkcionāli attīstot 
infrastruktūru SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”. Projekta ietvaros plānots veikt 
Liepājas slimnīcas nodaļu pārbūves un atjaunošanas darbus, nodaļu aprīkošanu 
un tehnoloģiju iegādi, kā arī teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu.

•	tehnoloģiju iegāde SIA ‘’Kuldīgas slimnīca’’ un SIA ‘’Liepājas reģionālā slimnīca’’, 
uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemes 
iedzīvotājiem’’ (Nr. 9.3.2.0/18/I/011). Projekta ietvaros plānots iegādāties sterilizācijas 
iekārtu un ķirurģisko instrumentu mazgājamo mašīnu.

•	Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA “Saldus 
medicīnas centrs”” (Nr. 9.3.2.0/18/I/010). Projekta ietvaros plānota tehnoloģiju 
iegāde SIA “Liepājas reģionālās slimnīcas” vajadzībām. Rezultātā plānots 
iegādāties endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas mašīnu.

•	Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA “Priekules 
slimnīca” ietekmes teritorijā” (Nr. 9.3.2.0/18/I/008). Multifunkcionālo krēslu iegāde 
SIA “Liepājas reģionālās slimnīcas” Ķīmijterapijas, hematoloģijas un paliatīvās 
aprūpes nodaļas vajadzībām. Rezultātā plānots iegādāties  sešus multifunkcionālos 
krēslus.
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SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 2018. gadā veikti ievērojami 
ieguldījumi ēkas infrastruktūrā: 
•	veikti kapitālie remonti piecos ārstu kabinetos; 
•	daļēji elektroinstalācijas darbi; 
•	ierīkoti papildus interneta komunikāciju tīkli 300 metru garumā, centrālajā un 

sētas ēkā veikti apdares un marķēšanas darbi atbilstoši vides pieejamībai un 
ugunsdrošības noteikumiem,

•	centrālās ēkas vecajā korpusā vītņu kāpņu un kāpņu telpas kapitālā remonta un 
restaurācijas darbi;

•	1., 2. un 3. stāva labierīcību telpu kapitālā remonta darbi;
•	sētas ēkas ventilācijas ierīkošanas-montāžas darbi;
•	apkures montāžas darbi divos ārstu kabinetos;
•	notekūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukcija un kapitālā remonta darbi;
•	veikta sabiedrības tēla reklāmas izkārtnes projektēšanas un montāžas darbi;
•	centrālās ēkas ventilācijas sistēmas apkope un labiekārtošana;
•	centrālās ēkas 3.stāva gaiteņa starpsienas montāžas darbi;
•	sētas ēkas fasādes siltināšanas kapitālā remonta darbi;
•	centrālās ēkas rietumu fasādes kapitālā remonta darbi;
•	maģistrālā ūdens vada kapitālais remonts un nomaiņa.
 Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu,
•	iegādāta fizikālās medicīnas aparatūra;
•	veikti uzlabojumi datortehnikas veiktspējas paaugstināšanai;
•	veikta kases aparāta programmēšana atbilstoši  2018. gada 27. novembra MK 

noteikumiem Nr. 96;
•	iegādāts jauns digitālais detektors EXAMION X-DR More L un iegādāts EXAMION 

X-HW More tīkla interfeisa modulis rentgena pakalpojumu nodrošināšanai.
          
SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 2018. gadā piesaistījis vienu 

jaunu  ārstu – traumatologu.
No 2018.gada 1. janvāra centrs sniedz jaunu valsts apmaksātu pakalpojumu – 

Diabēta apmācības kabinets.
2018. gadā kā nomnieki piesaistīti divi jauni ģimenes ārsti un fizioterapeits.
Pārskata gadā iegādāts medicīniskais aprīkojums (rentgena lampa, asins 

noņemšanas manipulāciju krēsls, elektroterapijas iekārta Physiomed-Expert ar 
piederumiem, medicīnisko instrumentu valcējamā iekārta). 

Veikti nepieciešami pasākumi datu aizsardzības prasību ievērošanai.
Pārskata gadā veikti remontdarbi, tai skaitā kāpņu telpā 212 m2 platībā.
Ugunsdrošību noteikumu prasību ievērošanai, iegādāti ugunsdzēšamie aparāti un 

veikta ventilācijas apkope.

7.5. Sporta nozare

2018. 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.
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2018. gada 15. februārī ar Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr. 64 ir apstiprināts 
jauns Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde” 
nolikums”.

Ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 12. jūlija lēmumu Nr. 303 par Liepājas Tenisa 
sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju iecelts Elans Zīverts.

2018. 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 profesionālajām sporta spēļu komandām (futbola klubs 
“Liepāja”, Basketbola Klubs, biedrība “Florbola klubs Kurši”, hokeja klubs “Liepāja”);

•	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. 
2018. gadā ekspluatācijā tika nodota SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” vieglatlētikas 
manēža, būtiski paplašinot sporta realizācijai nepieciešamo bāžu klāstu, 2018. gada 
novembrī SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” atklāja sporta veselības centru, kura 
pakalpojumus uzsāka izmantot arī sporta skolas veicot audzēkņu testēšanu. Līdzekļi 
šiem pakalpojumiem paredzēti Sporta pārvaldes budžetā.

Lielākie sporta pasākumi Liepājā 2018. gadā:
•	FIA Eiropas rallija čempionāta posms “Rally Liepāja” un ātruma festivāls “Kurzeme”;
•	Eiropas čempionāts basketbolā U18 komandām;
•	“X Race” piedzīvojumu sacensību devītās sezonas otrais posms.

 2018. gada Liepājas sporta laureāti:
•	Gada sportists – Matīss Miknis (par iegūtajām godalgotajām vietām vairākos 

bobsleja pasaules kausa posmos);
•	Gada sportiste – Anastasija Sevastova (par pasaules WTA vienspēļu reitingā iegūto 

11. vietu);
•	Gada treneris – Ainars Jermačenko (par augsta līmeņa sportistu sagatavošanu 

skeitbordā);
•	Gada sporta komanda – sieviešu basketbola komanda “Liepājas papīrs/LSSS” (par 

2. vietu Latvijas čempionātā basketbolā sievietēm).
•	Gada sportists tehniskajos sporta veidos – Mārtiņš Sesks (par iegūto Eiropas 

čempionāta titulu junioru klasē U27, par uzvarām LRC3 klasē vairākos posmos);
•	Gada sportists juniors – Patriks Vīksna (par 3. vietu Pasaules jaunatnes olimpiādē 

BMX frīstailā (puišu ieskaitē);
•	Gada sportiste juniore – Patrīcija Špaka (par 2. vietu Eiropas čempionātā tenisā 

junioriem U16 un 5. vietu pasaules čempionātā IFT “FED CUP” Latvijas U16 izlases 
sastāvā).
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7.6. Sabiedriskais transports

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

Pārvadātie pasažieri
Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā pasažieru pārvadājumus pilsētas 

nozīmes maršrutos turpina veikt A/S “Liepājas autobusu parks” un SIA “Liepājas 
tramvajs” atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Pasažieru uzskaite kopējā maršruta tīklā 
notiek pēc metodes, kur tiek analizēti pārdoto biļešu daudzumi, taču nepieciešamības 
gadījumā kāda atsevišķa reisa analīzei tiek izmantoti pasažieru skaitīšanas dati 
no iekārtām, ka uzstādītas autobusos. Aģentūras apkopotie dati ļauj secināt, ka 
lielākā iedzīvotāju daļa izmanto autobusu pārvadājuma veidu, apkalpojot 84% no 
pārvadātajiem pasažieriem, tāpat kā 2017. gadā.

Pārdotās biļetes
2018. gadā, līdzīgi kā 2017. gadā, pasažieru paradumi biļešu iegādē nav mainījušies 

un joprojām lielākā pasažieru daļa, kas nesaņem pilsētas vai valsts noteiktos 
atvieglojumus, izvēlas iegādāties viena brauciena biļeti, kas derīga braucienam abos 
pārvadājuma veidos. Vispieprasītākais biļešu veids 10 braucienu biļešu komplekts, 
2018. gadā realizēti 175 505 komplekti jeb 1 755 050 biļetes. 2018. gadā pārdoto 
biļešu struktūra parāda, ka viena brauciena biļešu veida pieaugums attiecībā pret  
2017. gadu ir 1% jeb 83 263 eiro apmērā.

Īstenojot SIA “Liepājas tramvajs” plānoto infrastruktūras attīstības projektu, 
iepriekš veiktie ieguldījumi tramvaju infrastruktūrā sniegtu ilgtermiņā noteiktos 
mērķus un sniegtu plānoto atdevi, jo, pilnībā sakārtojot tramvaju sliežu infrastruktūru, 
ļaujot uzsākt kursēt jauniem tramvaju vagoniem, tiktu palielināta tramvaju satiksmes 
pievilcība kā ērtam un drošam pārvietošanās līdzeklim pilsētā. 

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. Kopējās būvdarbu izmaksas paredzētas nepilnu 6,3 milj. eiro apmērā. 
Darbus veic ģenerāluzņēmējs SIA “Rīgas tilti”. Būvniecības darbi turpinājās līdz pat 
2018. gada beigām, novembra mēnesī atjaunojot satiksmi un gājēju kustību būvdarbu 
zonā. Pabeigt būvdarbus pilnībā un nodot objektu ekspluatācijā ir paredzēts  
2019. gada pavasarī.

2016. gadā tika uzsākta izpēte par potenciālajiem jaunu tramvaju vagonu 
piegādātājiem, vagonu tehniskajiem datiem, iespējamām cenām, garantijām un 
uzturēšanas izmaksām. Vienlaicīgi notika izpēte un konsultācijas par tramvaju 
līnijas, depo un remontzonas pielāgošanu jauno vagonu vajadzībām un tehniskajām 
prasībām.

2018. gada vidū tika izsludināta tramvaju vagonu iepirkuma procedūras pirmā 
kārta, kura sākotnēji noslēdzās bez rezultāta, tāpēc konkurss tika izsludināts atkārtoti. 
Atkārtotas iepirkumu procedūras rezultātā par konkursa uzvarētājiem Iepirkumu 
komisija atzina Horvātijas uzņēmumu Končar Electric Vehicles Inc.. 2018. gada 22. 
novembrī ar Končar Electric Vehicles Inc tika parakstīts līgums par sešu zemās grīdas 
tramvaju vagonu piegādi. Līgums paredz, ka pirmais vagons tiek piegādāts 24 
mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, bet atlikušie pieci vagoni ne vēlāk kā 
34 mēnešu laikā.
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7.7.  Komunālā saimniecība

Liepājas pilsētas komunālo saimniecību un administratīvās teritoriju labiekārtošanu 
un uzturēšanu pārzina un koordinē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā 
pārvalde”. Pārvaldes kompetence 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. darbi. 

Ielas, ceļi, stāvlaukumi 

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
(eiro)

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

Darbu kopējais apjoms 746 859

2. Grants seguma ielu uzturēšana 
t.sk. atputekļošana Darbu kopējais apjoms 151 697

3. Iekšpagalmu piebraucamo 
ceļu uzturēšana/atjaunošana Darbu kopējais apjoms 226 340

4. Ietvju seguma uzturēšana/
atjaunošana Darbu kopējais apjoms 58 751

5. Dabīgā akmens bruģa segumu 
uzturēšana/atjaunošana Darbu kopējais apjoms 78 833

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

Darbu kopējais apjoms 545 988

7. Ielu brauktuvju mehanizētā tīrīšana 69 894 200 m2 480 018

8. Ielām piegulošo zaļo zonu 
pļaušana vasarā 427 ha 78 574

9.

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

Veloceļi - 235 244 m2 
jeb 50,3 km Ietves 
- 25 022 m2 Zaļā 
zona - 267 658 m2

441 914

KOPĀ 2 808 974
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Satiksmes drošības infrastruktūras uzturēšana un luksoforu darbības nodrošināšana

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
(eiro)

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

Darbu kopējais 
apjoms 29 082

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

Darbu kopējais 
apjoms 64 161

3. Iekšpagalmu piebraucamo ceļu 
uzturēšana/atjaunošana

Darbu kopējais 
apjoms 226 340

4. Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana Darbu kopējais 
apjoms 88 801

5. Videonovērošanas sistēmu 
uzturēšana/atjaunošana

Darbu kopējais 
apjoms 8 523

6.
Sabiedriskā transporta 
pieturvietu paviljonu remonts 
(apdrošināšanas gadījumi)

25 gadījumi 5 107

KOPĀ 195 674
Hidrotehniskās būves 

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
(eiro)

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

Darbu kopējais 
apjoms 180 783

2. Strūklaku apsaimniekošana
5 strūklakas un
Dzintara 
pulkstenis

24 242

KOPĀ 205 025

Pilsētas apgaismojuma uzturēšana/attīstība

Nr.p.k. Paveiktie darbi Izmaksas
(eiro)

1. Ielu apgaismojuma uzturēšana t.sk. apgaismojumu 
līniju atjaunošana/gaismekļu un iekārtu nomaiņa 61 610

2. Maksa par patērēto elektroenerģiju ielu un 
komunālo objektu apgaismošanai 624 517

KOPĀ 686 127
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Pilsētas teritoriju labiekārtošana

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
(eiro)

1.
Pašvaldības zaļo platību (parki, 
laukumi, zaļās zonas) ikdienas 
uzturēšana (bez pļaušanas)

Darbu kopējais 
apjoms 825 503

2. Zālienu pļaušana pilsētas 
parkos, skvēros un laukumos 61,1 ha 78 382

3.

Dobju (ziemcietes, vasaras puķes, 
rozes un dekoratīvie krūmi) 
apstādīšana un uzturēšana 
(ravēšana, laistīšana, mēslošana)

9 796 m2 86 027

4. Dekoratīvo puķu podu un piramīdu 
apstādīšana un uzturēšana 86 gab. 28 625

5. Koku vainagu kopšana, veidošana, 
zaru un atvašu izzāģēšana 2 996 gab. 41 342

6. Bīstamo, nokaltušo, bojāto un 
traucējošo koku izņemšana 168 gab. 7 911

7. Celmu izfrēzēšana parkos un ielu zonā 66 gab. 4 758

8.
No jauna stādīto koku kopšana 
(laistīšana, apdobju ravēšana, 
stādījumu atjaunošana

2 098 gab. 26 490

9.

Apstādījumu paplašināšana un 
uzturēšana 2018. gadā saskaņā 
ar Apstādījumu koncepciju 
2016.–2019. gadam

Jaunas rožu 
dobes 226,5 m2 
Skujeņu dobe 75 m2 
Ziemciešu dobe 
Lāčplēša dārzā 36 m2

Hortenziju dobe 
Raiņa parkā 30 m2

35 960

10.
Uz apgaismojuma balstiem 
stiprināmo puķu trauku izvietošana, 
apstādīšana un kopšana

98 gab. 13 786

11.
Uz norobežojošām barjerām 
stiprināmo puķu kastu izvietošana, 
apstādīšana un kopšana

106 gab. 7 137

12.
Vides dizaina objektu "Gliemezis", 
"Taurenis" un "Bruņurupucis" 
izvietošana, apstādīšana un kopšana

3 gab. 14 823

13. Rotaļu un vingrošanas 
laukumu uzturēšana 31 gab. 70 501

14.

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

Darbu kopējais 
apjoms 87 991
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15. Sabiedriskā transporta pieturvietu 
ikdienas uzturēšana 254 gab. 101 619

16. Vides objekta “Spoku 
koks” atjaunošana

Darbu kopējais 
apjoms 3 606

17. Dažādu velo statīvu 
atjaunošana Liepājā 122 gab. 2 214

KOPĀ 1 436 675

Mežu apsaimniekošana

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
(eiro)

1. Atmežošana 0,4 ha 3 396
KOPĀ 3 396

Būvprojektu izstrādes organizēšana/saskaņošana

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
(eiro)

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

39 gab.no tiem: 
pabeigti – 31 gab.,
uzsākti un  
2019. gadā turpinās – 
7 gab.

143 811

2.

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

51 gab., no tiem: 
pabeigti –44 gab., 
uzsākti un  
2019. gadā turpinās – 
8 gab.

78 814

3. Pašvaldības teritorijās izstrādāto 
projektu saskaņošana 295 –

4. Pašvaldības teritorijās notiekošo 
rakšanas darbu saskaņošana 236 –

KOPĀ 222 625

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: 22 011 963;
•	e-pastu: info@kpliepaja.lv;
•	sociālā tīkla kontu: twitter.com/kpliepaja;
•	Facebook lapu: Liepājas Komunālā pārvalde. 

Nr.p.k. Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
(eiro)
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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. jautājumi.

Saņemtas sūdzības 2018. gadā kopskaitā 231, par šādiem jautājumiem:
•	par ielu apgaismojumu – 68;
•	par ceļa zīmēm – 23;
•	par lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšana/ applūdumi – 19;
•	luksoforu darbība – 18;
•	par nolūzušiem kokiem – 29;
•	par ielu/ceļu kopšanu, uzturēšanu (arī ziemā) – 56;
•	par sabiedrisko pieturvietu bojājumiem – 6;
•	par ceļa seguma iegruvumiem – 12.

7.8. Ūdens saimniecība

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

2018. gadā pakalpojumu realizācijas apjomi ūdensapgādē un kanalizācijā attiecībā 
pret iepriekšējo gadu ir nedaudz palielinājušies. SIA “Liepājas ūdens” darbība gada 
griezumā ir vērtējama kā sekmīga. 

Pakalpojumu realizācija

Ūdensapgāde
Kopējā dzeramā ūdens realizācija  2018. gadā – 2 662 169 m3

      2017. gadā – 2 610 322 m3

Kanalizācija
Kopējā kanalizācijas pakalpojumu  2018. gadā – 3 042 961 m3

realizācija     2017. gadā – 2 967 106 m3

2018. gadā Liepājas pilsētā centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu 
nodrošinājums ir sasniedzis 99,61%, savukārt centralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
nodrošinājums ir 99,58%. 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
2018. gadā SIA “Liepājas ūdens” sekmīgi realizē projektu “Ūdenssaimniecības 

attīstība Liepājā, 6. kārta”, kuram ir piesaistīts ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums. 
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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.

2018. gadā tika pabeigti plānotie būvdarbi SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” 
noslēgtajā līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”. Būvdarbu līgumu 
pabeidza 2018. gada 25. oktobrī. Projektā izbūvēti 8,2 km jauni kanalizācijas cauruļvadi, 
septiņas jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kā arī veikta esošo kanalizācijas 
cauruļvadu atjaunošana apmēram 300 metru garumā. 2018. gadā ekspluatācija tika 
pieņemti septiņi objekti, kopā būvdarbu līgumā 12 objekti. 

Būvdarbu līgums tika pabeigts noteiktajos termiņos ar apmēram 16 000 eiro 
ietaupījumu.

Ņemot vērā to, ka 2017. gadā organizētā iepirkuma uzvarētāja būvdarbu līguma 
summa bija mazāka, nekā Projektā 6.kārta pieejamais finansējums, 2018. gada 
novembrī tika izsludināts otrs būvdarbu iepirkums. Šajā būvdarbu līgumā ir plānots 
izbūvēt vēl 3,2 km jaunus kanalizācijas cauruļvadus dažādās Liepājas pilsētas ielās. 
Būvdarbu līgumu plānots noslēgt 2019. gada martā un būvdarbu izpildes termiņš – 
2020. gada rudens.

Visās ielās, kurās tika izbūvēti jauni ielu kanalizācijas cauruļvadi, ielu sarkano 
līniju robežās ir izbūvēti arī pievadi katram īpašumam. SIA “Liepājas ūdens” regulāri 
lūdz un atgādina nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri vēl nesaņem centralizētus 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, ierasties uzņēmuma tehniskajā 
daļā, lai saņemtu tehniskos noteikumus pievadu izbūvei, kā arī informāciju par 
nepieciešamajām turpmākajām darbībām, lai noslēgtu sabiedriskā ūdenssaimniecības 
pakalpojuma līgumu.

Paralēli projekta 6. kārta aktivitātēm, 2018. 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 2018. gadā ieguldīt līdzekļus jaunu cauruļvadu izbūves darbos. 

Tāpat 2018. 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. 

2018. gadā ūdensapgādes sistēmas tīklu garums Liepājā  ir 217 km, kanalizācijas 
sistēmas tīklu garums 216 km.

2018. gadā SIA “Liepājas ūdens” ir uzsākusi darbu pie projekta “Pašpatēriņa saules 
elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā”. 2018. gadā tika 
uzsākta dokumentu sagatavošana, lai noslēgtu trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par projekta 
realizāciju. Projekta īstenošanas rezultātā paredzam sasniegt oglekļa dioksīda emisijas 
samazinājums 8 545 kgCO2 gadā. Realizējot projektu, samazināsies elektroenerģijas 
patēriņš no centralizētās elektroapgādes sistēmas, tas netieši, bet samazinās arī 
gaisa piesārņojošo vielu apjomu, kas tiktu saražots iepērkot attiecīgo elektroenerģijas 
daļu. Izmatojot saules enerģiju elektrības ražošanai, gaisa piesārņojošas vielas netiek 
radītas
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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 2017. gada 
14. novembra  Ministru kabineta 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.  SIA “Liepājas 
ūdens” plāno šādu atbilstību nodrošināt arī laika periodā līdz 2019. gadam un arī 
tālāka laika periodā.

 2018. gada 24.–25. aprīlī notika LATAK uzraudzības vizīte, kas apstiprināja CTL 
kompetenci veikt testēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām 
nereglamentētajā sfērā un atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025: 2005 un Ministru 
kabineta noteikumu prasībām reglamentētajā sfērā

2018. 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. 

Kanalizācija
2018. gadā NAI ir attīrīti 5 439 239 m3 Liepājas pilsētas notekūdeņu. Salīdzinoši  

2017. gadā  – 6 308 643 m3. Notekūdeņu apjoma samazinājums ir uz nokrišņu 
notekūdeņu, kas nonāk NAI, apjoma izmaiņām.

2018. gadā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tika nomainīta dūņu apstrādes iekārta, 
kas tika ekspluatēta kopš 2000. gada un faktiski bija nokalpojusi savus resursus. 
Tehniskā aprīkojuma nomaiņa ir devusi iespēju notekūdeņu attīrīšanas procesu, tai 
skaitā dūņu atūdeņošanu, veikt efektīvāk, vispirms jau attiecībā uz elektroenerģijas 
patēriņu. Paralēli tika pilnveidota arī automatizētā vadības sistēmu, lai nodrošinātu 
jauno iekārtu un visu pārējo tehnoloģisko iekārtu drošu un stabilu darbību.

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

2018. 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. 

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.

2018. gadā SIA “Liepājas ūdens” atbildībā bija 1 029 hidranti, kuru ekspluatācija 
tiek nodrošināta Liepājas pilsētas ūdensapgādes sistēmā. 2018. gadā tika pārbaudīti 
visi ugunsdzēsības hidranti 
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Abonentu apmierinātība
SIA “Liepājas ūdens” attiecības ar abonentiem tiek formulētas līgumos par 

sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Ņemot vērā, ka 2017. gada  
13. jūlijā tika pieņemti Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 12 “Par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā”, 
Abonentu daļa turpināja 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.

2018. gadā SIA “Liepājas ūdens” turpināja darbu pie tā, lai Abonentiem pēc 
iespējas mazāk būtu jānāk uz uzņēmumu un visus jautājumus būtu iespējams atrisināt, 
izmantojot komunikāciju sistēmas, pamatā e-pastu.

Abonentu sūdzības tika saņemtas vai nu rakstiskā veidā (vēstules, e-pasti) vai 
mutiski, reizēm arī pastarpināti (ar laikraksta starpniecību, iesaistot pašvaldību). 
Tiek veikta sūdzību izskatīšana un analīze. Tas nodrošināja regulāru un dokumentētu 
atgriezenisko saiti starp SIA “Liepājas ūdens” un abonentu, kā arī nepilnību novēršanu 
un nepārtrauktu uzlabojumu veikšanu komunikācijā ar abonentu. 

2017. gada martā tika saņemts Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts, kas apliecina, 
ka uzņēmuma vadības sistēma ir atbilstoša jaunā ISO 9001:2015 standarta prasībām. 
2018. gada Uzraudzības auditā netika atklāta neviena neatbilstība. Sertificētā joma: 
ūdens ieguve un apgāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana. 

Iekšējie auditi tiek veikti saskaņā ar Iekšējo auditu plānu, kuros piedalās kvalitātes 
vadības speciālists, audita vadītājs un dažos gadījumos arī konsultants. Audita 
vadītājs un KVS speciālists ir apmācīti iekšējo auditu veikšanai un savas zināšanas 
apliecina darbībā. 2018. gadā veikti 10 iekšējie auditi. Visu iekšējo audita izpildes 
laikā tika pārbaudītas iepriekš veiktajos auditos atklāto neatbilstību korekcijas.  
2018. gadā iekšējos auditos pastiprināti tika pievērsta uzmanība jaunā standarta 
prasībām, tai skaitā dokumentā “Iespējamie riski un pasākumi to mazināšanai  
novēršanai” noteiktam.

Lai vairotu izpratni par SIA “Liepājas ūdens” darbu un veicinātu atpazīstamību, 
2018. gadā sadarbojāmies ar dažādiem masu mēdijiem, nodrošinot gan regulāru 
informācijas apmaiņu, gan aktuālu svarīgāko notikumu atspoguļošanu televīzijā, 
radio, laikrakstos un internetā. Tāpat uzņēmums organizēja ekskursijas savos objektos, 
rīkoja izglītojošus seminārus un prezentācijas, regulāri sadarbojās ar dažādām 
organizācijām un iestādēm un piedalījās pilsētas rīkotajos pasākumos. 

SIA “Liepājas ūdens” paveiktais darbs un iegūtā pieredze 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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7. Pašvaldības iestāžu, 
kapitālsabiedrību darbība

7.9.  Siltumapgāde

2018. gada nogalē SIA “Liepājas enerģija” izdarīja visus plānotos darbus un izbūvēja 
siltumtrases pieslēgumus 53 jauniem objektiem. Kopumā aizvadītā gada  pavasara, 
vasaras un rudens mēnešos rekonstruēti siltumtīkli 3,1 km garumā un, pieslēdzot 
jaunus objektus centralizētajai siltumapgādes sistēmai, izbūvēti 1,4 km siltumtīklu. 

Pilnveidojot pilsētas siltumapgādes infrastruktūru un paaugstinot tās drošību, 
nelieli siltumtīklu posmi tika rekonstruēti dažādos pilsētas rajonos, bet vērienīgākais 
rekonstrukciju projekts aizvadītā gada vasarā realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda (ES KF)  līdzfinansējumu, un tā mērķis bija veicināt energoefektivitāti un vietējo 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

ES KF līdzfinansētā projekta rekonstrukcijas laikā ar kopējo garumu 1,5 km 
siltumtīkli tika modernizēti četros objektos – Ugāles ielā posmā no Vaiņodes ielas 
līdz M. Ķempes ielai, posmā no Vecās ostmalas 40 līdz Vecai ostmalai 47, posmā no 
Krūmu ielas 49 līdz Krūmu ielai 57 un posmā no Baznīcas ielas 20 pa Stendera ielu līdz 
A. Pumpura ielai 10. Rekonstrukcijas galvenie ieguvumi ir augstāka siltumapgādes 
infrastruktūras drošība un mazāki siltuma zudumi siltumtīklos – plānotais siltuma 
zudumu samazinājums ir aptuveni 1 340 MWh/gadā.

Noslēdzot visus 2018. gada maģistrālo, sadales un iekškvartālu siltumtīklu 
rekonstrukcijas darbus, Liepājas siltumapgādes infrastruktūrā atlikuši vien aptuveni 
3% nerekonstruētu siltumtrašu; tās plānots modernizēt līdz 2020. gadam.
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Saīsinājumu skaidrojums

A/S Akciju sabiedrība
CFLA Centrālā finanšu līgumu aģentūra
CTL Centrālā testēšanas laboratorija
EJZF Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds
ES  Eiropas Savienība
ESF Eiropas sociālais fonds
EUR Eiro jeb eira ir kopējā valūta Eiropas Savienības valstīm,  
 kas veido Monetāro savienību
GPS Globālā pozicionēšanas sistēma
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
LNSO Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris
LOC Liepājas olimpiskais centrs
LPPI Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
LRTIB Liepājas reģiona tūrisma un informācijas birojs
LR Latvijas Republika
LVAF Latvijas vides aizsardzības fonds
MK Ministru kabinets
NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NVO Nevalstiskās organizācijas
PA Pašvaldības aģentūra
PII Pirmskolas izglītības iestāde
PIKC Profesionālās izglītības kompetences centrs
PVD Pārtikas veterinārais dienests
SIA  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TDA Tautas deju ansamblis
VZD Valsts zemes dienests
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Pielikumi

Liepājas pilsētas domes lēmums par Liepājas pilsētas pašvaldības 2018. gada 
pārskatu
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Pielikumi

Revidenta atzinums par pašvaldības 2018. gada saimniecisko gadu
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS 

Liepājas pilsētas domei 

Atzinums ar iebildi 

Mēs esam veikuši Liepājas pilsētas domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā 
konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver 2018. gada 31. decembra 
konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 2018. gada konsolidēto pārskatu par 
Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) 
izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1, Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu 
– veidlapa Nr.2-NP, konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti LR Ministru Kabineta 2013. gada 15. oktobra 
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu 
aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu.  

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts 
konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, nav konsolidēti šajā 
konsolidētajā finanšu pārskatā.  

Mūsuprāt, izņemot šī ziņojuma sadaļā „Pamatojums atzinumam ar iebildēm” 1. punktā minētā jautājuma iespējamo 
ietekmi un šī ziņojuma sadaļā „Pamatojums atzinumam ar iebildēm” 2. punktā minētā jautājuma ietekmi,  pievienotais 
konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Liepājas pilsētas domes konsolidēto finansiālo 
stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas 
plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar 2013. gada 15.oktobra LR Ministru Kabineta 
noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Pamatojums atzinumam ar iebildēm 

1. Mēs neesam veikuši Pašvaldības 2016. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Mēs nevarējām pārliecināties 
par finanšu pārskata posteņu atlikumiem 2016. gada 31. decembrī, piemērojot alternatīvas revīzijas procedūras. 
Tā kā sākuma atlikumi tiek ņemti vērā konsolidēto finanšu rezultātu un naudas plūsmu aprēķinā par pārskata 
gadu, kas beidzās 2017. gada 31. decembrī, mēs nevarējām noteikt, vai būtu bijušas nepieciešamas kādas 
korekcijas attiecībā uz konsolidētajā ieņēmumu un izdevumu pārskatā uzrādīto 2017.  pārskata gada rezultātu. 
Mūsu atzinumā par konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī, tika iekļauta 
attiecīga iebilde. Mūsu atzinumā par konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 
31. decembrī, arī iekļauta iebilde saistībā ar šī jautājuma iespējamo ietekmi uz pārskata gada rādītāju un 
salīdzinošās informācijas salīdzināmību. 
 

2. Kā norādīts Pašvaldības konsolidētajā pārskatā par Pašvaldības finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī – 
veidlapas Nr.1 “Bilance” zembilances piezīmē “Iespējamie aktīvi”, Pašvaldība zembilances postenī ir iekļāvusi 
dzīvojamās mājas un dzīvojamo māju domājamās daļas 1 659 692  EUR vērtībā un tām piekrītošos zemes 
gabalus 1 749 648 EUR vērtībā. Minētie īpašumi nav reģistrēti Valsts nekustamā īpašuma kadastra sistēmā un 
tiek uzrādīti zembilances postenī, kamēr Pašvaldība nebūs veikusi detalizētu inventarizāciju, lai precizētu 
īpašumtiesības uz šiem nekustamajiem īpašumiem un reģistrējusi šos īpašumus Valsts nekustamā īpašuma 
kadastra sistēmā. Tomēr, pamatojoties uz iepriekšējos gados veikto inventarizāciju rezultātiem, lielākā daļa šo 
īpašumu pieder Pašvaldībai un tādējādi inventarizācijas rezultātā tiek atzīti Pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā to 
aktuālajā kadastrālajā vērtībā, kas ir būtiski augstāka nekā zembilancē norādītā vērtība. Mūsuprāt, gada beigās 
zembilancē uzrādītie īpašumi būtu  
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atzīstami Pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā to aktuālajās kadastrālajās vērtībās. Līdzīgi apstākļi bija spēkā arī 
2017. gada 31. decembrī, un mūsu 2018. gada 27. aprīlī sniegtajā atzinumā saistībā ar šo jautājumu tika iekļauta 
attiecīga iebilde. 

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem 
Augtāko revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk- ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti 
mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju”. Mēs esam neatkarīgi no 
Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu 
ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām 
neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. 
Mēs esam ievērojuši pārējos Revīzijas pakalpojumu likumā un SGĒSP kodeksā noteiktos ētikas principus. Mēs 
uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam ar 
iebildēm.  

Ziņošana par citu informāciju 

Cita informācija ietver vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, bet 
tā neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par to. Vadība ir atbildīga par citu informāciju.  

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda 
veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas 
Republikas tiesību aktu prasībām”. 

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, 
vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām 
zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.  

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās 
darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Izņemot 
sadaļā “Pamatojums atzinumam ar iebildēm” minēto jautājumu ietekmi, mūsu uzmanības lokā šajā ziņā nav nonākuši 
nekādi apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktas vēl citas ziņošanas prasības attiecībā uz vadības 
ziņojumu. Šīs papildu prasības nav ietvertas SRS.  

Mūsu pienākums ir izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 2013. gada 15. oktobra LR Ministru 
Kabineta noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 
 vadības ziņojumā par konsolidēto finanšu gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, 

sniegtā informācija atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un 
 vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 2013. gada 15. oktobra LR Ministru Kabineta noteikumu 

Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  
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Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu 

Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā 
ar 2013. gada 15. oktobra LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par 
tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, 
kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības 
turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno likvidēt Pašvaldību vai pārtraukt tās darbību, vai arī tai nav 
citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidēšana vai darbības pārtraukšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidēto finanšu pārskata 
sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai 
krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir 
augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska 
neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, 
ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji 
pieņem, pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo 
skepsi. Mēs arī:  

 identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ 
radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī 
iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 
Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks nekā kļūdu izraisītu 
neatbilstību risks, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu 
informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās 
kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un 
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties 
uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai 
apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka 
būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētajā finanšu pārskatā 
sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu pārskatā nav 
sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas 
iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība 
savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā 
atklāto informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā pamatā esošos 
darījumus un notikumus;  
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 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto 
iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam 
atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par 
mūsu revidentu atzinumu.  

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas 
apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles 
trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 

 
 
 

SIA „Ernst & Young Baltic” 
Licence Nr. 17 
 
 
Iveta Vimba  
Valdes locekle    
LR zvērināta revidente 
Sertifikāts Nr. 153 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 

 
  

Rīgā 


