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Liepāja – spēcīga, uz 
attīstību vērsta un  
vērtībām bagāta pilsēta
Jānis Vilnītis 
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs

2019. gads mums ir nācis ar vairākiem būtiski risināmiem jautājumiem pilsētā. Divi ir 
īpaši izceļami. Pirmais no tiem ir Liepājas pilsētas statusa saglabāšana Administratīvi 
teritoriālās reformas ietvaros. Reforma sākotnēji paredzēja, ka Liepāja tiks apvienota 
ar novadu, bet ilgu un pārliecinošu diskusiju rezultātā ar valdību, pagaidām varam 
teikt, ka esam savu pilsētu pasargājuši no apvienošanas. Kā otrs valstiskā līmenī 
risināms jautājums ir bijis un aizvien ir – Liepājas speciāli ekonomiskās zonas (SEZ) 
pārvaldības modeļa maiņa. Valdība ir nolēmusi reorganizēt Latvijas ostas par savām 
kapitālsabiedrībām, tai skaitā Liepājas SEZ, taču mēs valdības piedāvātajā pārvaldības 
modeļa maiņā saskatām vairāk riskus nekā ieguvums. Liepājas SEZ sastāda 65% no 
pilsētas teritorijas, osta līdz šim ar pilsētu ir veidojusi ciešu sinerģiju, turklāt liepājnieki 
pēdējo gadu laikā ir ieguldījuši milzīgu darbu, lai sakārtotu Liepājas SEZ teritoriju, 
attīstītu infrastruktūru, piesaistītu investorus. Prognozēju, ka šajā jautājumā diskusijas 
starp pašvaldību un valdību būs nopietnas un ilgstošas. 

Liepājai ir ievērojams militārās teritorijas mantojums, kas tiek kopts jau 30 gadus. 
Esam daudz paveikuši, taču darbs ir jāturpina, lai mēs jau tuvākajā nākotnē varētu 
teikt, ka pilsēta ir mūsdienīga, bet vēsturisku vērtību cienīta. Redzamas pārmaiņas tieši 
pēdējos gados piedzīvo Karostas, kā arī citas pilsētas teritorijas, kurās strauji attīstās 
rūpniecība un biznesa parki. Tieši uzņēmēji ir tie, kas saskata pievilcīgu Liepājas SEZ 
pārvaldības un sadarbības modeli, un ir gatavi ar savām investīcijām piedalīties 
degradētu teritoriju sakārtošanā un visbūtiskākais – jaunu darbavietu radīšanā. 

Svarīgi atzīmēt faktu, ka Liepājā pēdējā gada laikā ļoti strauji pieaug visi rūpniecības 
rādītāji. Esam otra ražojošākā pilsēta Latvijā aiz Rīgas. Bezdarba līmenis ir turpinājis 
sarukt un 2019. gadā tā rādītāji ir sasnieguši zemāko vērtību pēdējo gadu laikā. Arī 
gada vidējās algas apmēra un jaunizveidoto darbavietu skaita ziņā izskatāmies ļoti 
labi uz kopējā Latvijas fona. Šie rādītāji liecina, ka esam izaugsmes posmā. 

Nozīmīgs darbs 2019. gadā noslēdzās pie Tramvaja tilta un Lielās ielas 
rekonstrukcijas. Projekta ietvaros tika izbūvēta jauna tramvaja infrastruktūra, pazemes 
un virszemes komunikācijas, kā arī ielas un ietves. Darbs pie kvalitatīvas, ērtas un 
drošas pasažieru pārvadāšanas Liepājā turpinās. Drīzumā mūsu pilsētā liepājniekus 
un viesus pārvadās jauni tramvaji. Plānots, ka tie būs zemās grīdas tramvaji, kas 
būs draudzīgāki un piemērotāki tieši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ierobežotām 
pārvietošanās iespējām, māmiņām ar bērnu ratiem. Dažādu pilsētas nozaru attīstība 
ir virziens, kurā jāraugās visu laiku. Tas ir tāpat kā sportā – sasniegumi mudina darīt 
tikai arvien vairāk.

Par sporta jomu arī turpinot: Liepāja kā spēcīga sporta pilsēta sevi ir apliecinājusi 
arī 2019. gadā. Nākotnes mērķis neapšaubāmi ir vērsts uz pilsētu, kurā ikvienam tās 
iedzīvotājam ir pieejama sporta infrastruktūra un tiek nodrošināta iespēja sevi attīstīt, 
taču papildus vēlamies sevi pozicionēt kā pilsētu, kas ir arī spēcīga un moderna vieta 
starptautisko sacensību organizēšanai. Šo mērķi palīdz īstenot 2018. gadā atklātā LOC 
Manēža un 2019. gadā jaunatklātā LOC Tenisa halle, kas jau ir guvusi starptautisku 
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novērtējumu. Gada laikā ievērojami ir augusi jauno dalībnieku interese par tenisu un 
profesionālām attīstības iespējām šajā sporta veidā. Mūsu pilsētā sporto visi – sākot 
ar bērniem un beidzot ar mūsu pieredzes bagātāko paaudzi. 

Liepājas spārnu vēzienam plašumu viennozīmīgi piešķir mūsu kvalitatīvā un 
daudzveidīgā kultūras dzīve. Arī 2019. gadā mūsu pilsētā mājvietu ir raduši daudz 
kultūras dzīves baudītāju un pasākumu organizētāju. Kā nozīmīgākos un lielākos 
pasākumus varu minēt – Kurzemes Dziesmu svētkus “Es esmu dzīvība”, kas pulcēja 
vienkopus 75 korus, vairākus deju kolektīvus un pūtēju orķestrus no visiem Latvijas 
vēsturiskajiem novadiem. Tāpat atzīmējām simtgadi kopš brīža, kad Latvijas 
galvaspilsēta bija Liepāja. Latvijas viena no zināmākajām grupām Prāta Vētra, savas 
koncerttūres ietvaros, Liepājā pulcēja vairāk nekā 30 000 apmeklētāju. Arī zināmā 
grupa Bi-2 ar vērienīgo šovu un vienīgo stadiona koncertu Baltijā uzstājās tieši Liepājā. 
Šie noteikti ir minami tikai kā daži no kultūras dzīves lielākajiem pasākumi, kas iezīmē 
šīs jomas dažādību mūsu pilsētā. Liepājnieki organizē un paši piedalās dažādu veida 
pasākumos, un tiem vienmēr nav jābūt grandiozi lieliem, jo arī mazajās dzīves lietās 
paslēpta varena vērtība. 

Pilsētas būtiska prioritāte ir izglītota un inteliģenta sabiedrība, tāpēc tieši izglītības 
nozare ir viena tām, kurā esam veikuši lielāku finansiālo resursu ieguldījumu nekā citus 
gadus un ievērojamu analītisko darbu, lai iegūtu faktus tālākai nozares attīstīšanai. 
Mūsu mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti Liepājā jau ļoti tuvā un pārskatāmā 
nākotnē. Esam piesaistījuši vairākus ekspertus gan no Latvijas, gan ārvalstīm, lai 
kopīgi izstrādātu konceptuālu plānu pakāpeniskam izglītības kvalitātes līmeņa 
pieaugumam. Iespējams, ka daudz vecāku, bērnu un pedagogu nogura no aptaujām, 
kuras tiem bija nepārtraukti jāaizpilda, bet tas viss tika darīts ar mērķi, lai saprastu 
esošo situāciju un iezīmētu tālākos soļus tās uzlabošanai. 

Papildus darbam pie izglītības kvalitātes veicināšanas, notika skolu tīkla 
sakārtošana. Zinu, ka šis process daudziem bija sāpīgs un grūts, bet mums pieejamie 
resursi ir jāizmanto maksimāli lietderīgi, lai sasniegtu labāko rezultātu kvalitatīvas 
izglītības nodrošināšanā. Tajā būtiska loma ir arī kvalitatīvai mācību videi. Darbs pie 
mācību vides uzlabošanas ir nepārtraukts process. 2019. gadā esam veikuši piecu 
Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizāciju ERAF projekta ievaros, bet ikgadējie 
remontdarbi tika veikti gandrīz visās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs. 

Būtisks pilsētas papildinājums ir jaunā Zinātnes un izglītības inovāciju centra 
(ZIIC) atklāšana. ZIIC no 2019. gada 1. maija turpināja darboties līdzšinējā Zinātkāres 
centra ZINOO vietā. ZIIC īsā laika periodā izveidoja plašu un inovatīvu piedāvājumu 
skolēniem, pedagogiem STEM un IT jomā. Skatoties moderno interešu izglītības 
ieguves virzienā, redzu, ka tieši ZIIC ir tas, kas dodas līdzi laikam un spēj piedāvāt 
liepājniekiem apgūt mūsdienīgas prasmes.

2019. gada laikā esam īpašu uzmanību pievērsuši skolēnu prasmju attīstīšanai arī 
eksakto zinātņu priekšmetos, sevišķi skolēnu individuālo prasmju paaugstināšanā 
IT jomā un matemātikā. 2019. gadā ar pašvaldības atbalstu un vairākās izglītības 
iestādēs tika uzsākts projekts “Matemātika 200”. Par tā rezultātiem varēsim runāt jau 
nākamajā gadā, kad būsim izgājuši pilnu mācību ciklu. 

Pilsēta ir tik stipra, cik stipra ir tās iedzīvotāju un pilsētas vadības sadarbība 
un kopīgais skatījums par pilsētas attīstību. 2019. gadā Domes deputāti 157 reizes 
ir tikušies ar iedzīvotājiem, lai uzklausītu aktuālos jautājumus un kopīgi meklētu 
uz tiem atbildes. Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības nākotnes redzējuma 
pilnveidošanā vēl būtiskāka būs 2020. gadā, kad sāksies Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2021.–2027. gadam plānošanas dokumenta izstrāde. Redzot liepājnieku 
aktīvo līdzdalību pilsētas attīstībā, manī tikai vairojas pārliecība, ka kopā mēs spēsim 
Liepāju veidot par tādu pilsētu, kurā esam lepni dzīvot un uzņemt pilsētas viesus arī 
nākotnē!



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 5

 

1. Pamatinformācija
1.1. Liepājas pilsētas pašvaldības prioritātes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  Attīstības virziens – Liepājas sasniedzamība un pilsētas atpazīstamība, mērķis ir 
līdz 2020. gadam nodrošināt 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 pašvaldības struktūra

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

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

Liepājas pilsētas domes deputāti:

Vārds, uzvārds Amats Partija

JĀNIS VILNĪTIS Domes priekšsēdētājs Latvijas Reģionu apvienība

GUNĀRS ANSIŅŠ Domes priekšsēdētāja 
vietnieks partija “Liepājas partija”

ATIS DEKSNIS Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Latvijas Reģionu apvienība

ULDIS SESKS Domes priekšsēdētāja 
vietnieks partija “Liepājas partija”

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

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

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

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

Atis Deksnis).
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1.3. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes un 
kapitālsabiedrības

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

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

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

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

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

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

Liepājas pilsētas dome ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās.
Pašvaldības 100% kapitālsabiedrības:
•	SIA “Liepājas ūdens”;
•	SIA “Liepājas autostāvvietas”;
•	SIA “Aviasabiedrība “Liepāja””;
•	SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs”;
•	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”;
•	SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”.
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1.4. Liepājas pilsētas pašvaldības  
 administrācijas struktūra

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

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

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

Informācija par darbiniekiem
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā 2019. gadā strādāja vidēji 110 

darbinieki, no tiem 88 sievietes un 22 vīrieši.

Vecuma struktūra 2019. gadā

Vecums Darbinieku skaits

20 – 24 gadi 1

25 – 39 gadi 38

40 – 59 gadi 62

Virs 60 gadiem 9

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Personāla daļa

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas personāla izglītības līmenis 2019. gadā

Izglītības līmenis Darbinieku skaits 

Maģistra grāds 41

Bakalaura grāds 49

1. līmeņa augstākā izglītība 4

Vidējā izglītība 16

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Personāla daļa

2019. gadā tika atbrīvoti septiņi darbinieki un pieņemti 12 (starp šiem ir arī darbinieki, 
kas pieņemti uz pamatdarbinieku prombūtnes laiku).
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ācija

Kapitālsabiedrību pārvaldības 
uzraudzības nodaļa

Revīzijas nodaļa

Vides nodaļa

Datorsistēmas
administrēšanas nodaļa

Projektu ieviešanas nodaļa

Ekonomikas nodaļa

Stratēģiskās attīstības 
plānošanas nodaļa

Pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks (būvniecības jautājumos)

Personāla daļa

Juridiskā daļa

Publisko iepirkumu daļa

Pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks (īpašumu jautājumos)

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas shematiskā struktūra

Pašvaldības budžeta 
uzskaites daļa

Izdevumu daļa

Nodokļu administrēšanas daļa

Finanšu pārvalde

Kapitālsabiedrību 
pārvaldības uzraudzības 

un revīzijas daļa

Liepājas
pārstāvniecība Rīgā Datu aizsardzības daļa

Organizatoriskā nodaļa

Dokumentu vadības nodaļa

Informācijas un 
pakalpojumu nodaļa

Saimniecības nodaļa

Administratīvā daļa

Izpilddirektora birojs

Sabiedrisko attiecību
un mārketinga daļa          

IT daļa

Vides veselības un 
sabiedrības līdzdalības daļaAttīstības pārvalde

Domes priekšsēdētāja birojs 
(funkcionāli pakļauts domes 

priekšsēdētājam)

Vadītāja palīgs (domes 
priekšsēdētāja vietnieku)

Padomnieks (domes 
priekšsēdētāja vietnieku) 

Padomnieks (domes 
priekšsēdētāja vietnieku) 

Pašvaldības izpilddirektors 
(iestādes vadītājs)

1 . attēls.  Liepājas  pilsētas pašvaldības   administrācijas   struktūra. Avots:  Personāla daļa
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LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 12

2. Liepājas pilsētas 
    pašvaldības raksturojums

2.1. Iedzīvotāji

2019. gada beigās Liepājā dzīvoja 68 535 iedzīvotāji. Gada laikā iedzīvotāju skaits 
samazinājies par 410 personām. Neskatoties uz to, ka iedzīvotāju skaita samazinājums 
bijis straujāks nekā 2017. un 2018. gadā, tas ir viens no mazākajiem iedzīvotāju skaita 
samazinājumiem pēdējo septiņu gadu laikā.

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

2019. gadā Liepājā piedzimuši 807 bērni, kas ir par 38 bērniem jeb par 4,9% vairāk 
nekā 2018. gadā.

2019. gadā nomiruši 957 liepājnieki, kas ir par 126 personām jeb par 11,6% mazāk 
nekā 2018. gadā.

 

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

Pieaugot dzimstībai un samazinoties  mirstībai, samazinās  negatīvais dabiskā 
pieauguma saldo. 

Dabiskā pieauguma ietekmē iedzīvotāju skaits samazinājies par 150 personām. 
Savukārt migrācijas ietekmē iedzīvotāju skaits samazinājies par 260 personām.

2019. gadā iedzīvotāju skaita samazinājumā ievērojami pieaugusi migrācijas 
ietekme. Starptautiskās migrācijas ietekmē liepājnieku skaits samazinājies par 203 
personām, bet iekšzemes migrācijas ietekmē par 57 personām.

20172016201520142013

71 926 71 125 70 630 69 443 69 180

2018

68 945

2019

68 535

Iedzīvotāju dabiskais
pieaugums

Mirušo skaits

Jaundzimušo skaits  743 833 838 836 808 769 807

 1075 988 960 1065 1023 1083 957

 -332 -155 -122 -229 -215 -314 -150
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4. attēls Liepājas iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmējošie faktori (cilvēku skaits)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Liepājas iedzīvotāju vidējais vecums 2019. gadā bija 42,3 gadi un Liepāja ir trešā 
jaunākā pilsēta starp deviņām republikas nozīmes pilsētām.

2019. gada beigās latviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā 
bija 59,1%, krievu tautības iedzīvotāju īpatsvars 27,8%, ukraiņu tautības iedzīvotāju 
īpatsvars 4,4%, lietuviešu tautības īpatsvars bija 2,9%, baltkrievu tautības iedzīvotāju 
īpatsvars bija 3% un pārējo tautību iedzīvotāju īpatsvars bija 2,8%.

5. attēls Liepājas iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2019. gada beigās
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

latvieši 59,1% 

krievi 27,8%

lietuvieši 2,9%
baltkrievi 3%

ukraiņi 4,4% pārējie 2,8%

Iedzīvotāju skaita
pārmaiņas

Migrācijas saldo

Dabiskais pieaugums

 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019

 -332 -155 -122 -229 -215 -314 -150

 -1 211 -646 -373 -958 -48 79 -260

 -1 543 -801 -495 -1 187 -263 -235 -410

0
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2. Liepājas pilsētas 
    pašvaldības raksturojums

2.2. Ekonomiskais raksturojums

2.2.1. Nodarbinātība un bezdarbs
2019. gada beigās  darbspējas vecumā bija 40 332 liepājnieki. Strādāja 29 459 

liepājnieki. Gada laikā strādājošo liepājnieku skaits nav būtiski mainījies – pieaugums, 
salīdzinot ar 2018. gadu, trīs strādājošas personas.

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

2019. gada beigās bezdarba līmenis (reģistrēto bezdarbnieku skaits attiecināts 
pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu) Liepājā bija 5,5%, reģistrēto bezdarbnieku 
skaits 2 239. Salīdzinot ar 2018. gadu, bezdarba līmenis samazinājies par 0,5 
procentpunktiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 236 personām jeb 
par 9,5%. 

Pēdējo septiņu gadu periodā 2019. gadā bijis zemākais bezdarba rādītājs.

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

Neskatoties uz straujāko bezdarba līmeņa samazinājumu, Liepājā saglabājas 
trešais augstākais bezdarba līmenis starp deviņām republikas nozīmes pilsētām.

Darbspējas vecuma 
iedzīvotāji

Strādājošo
liepājnieku skaits

Reģistrēto
bezdarbnieku skaits

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 43 334 42 364 41 715 41 335 41 023 40 798 40 332

 4 696 4 172 3 804 3 568 2 582 2 475 2 239

 27 553 28 041 27 908 27 954 28 649 29 456 29 459

Latvijā

Liepājā

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 7,3 6,6 6,6 6,5 5,2 5 4,9
 10,5 9,6 9 8,6 6,2 6 5,5
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8. attēls. Bezdarba līmenis (%). Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

No 2 239 reģistrētajiem bezdarbniekiem 404 personas jeb 18% bija ilgstošie 
bezdarbnieki, t.i., konkrētās personas bez darba ir ilgāk par gadu. Salīdzinot ar  
2018. gadu, ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājies par 165 personām jeb par 
29,0%.

Jauniešu (15–24 gadi) bezdarbnieku skaits 2019. gada beigās bija 136 bezdarbnieki, 
kas ir par 19 personām jeb par 12,3% mazāk nekā 2018. gada beigās.

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

Bezdarbnieka profils 2019. gada beigās reģistrētajiem bezdarbniekiem:
•	1 192 sievietes;
•	1 047 vīrieši;
•	308 personas ar invaliditāti;
•	368 personas pirmspensijas vecumā;
•	455 personas ar augstāko izglītību;
•	848 personas ar profesionālo izglītību;
•	508 personas ar vidējo izglītību.
Bezdarbnieku skaits pēc bezdarba ilguma:
•	līdz 6 mēnešiem – 1374 personas jeb 61,4% no kopējā bezdarbnieku skaita;
•	no 6 līdz 12 mēnešiem – 461 persona jeb 20,6% no kopējā bezdarbnieku skaita;
•	no 1 līdz 3 gadiem – 256 personas jeb 11,4% no kopējā bezdarbnieku skaita;
•	trīs gadi un vairāk – 148 personas jeb 6,6% no kopējā bezdarbnieku skaita.

Bezdarba līmenis 31.12.2018. Bezdarba līmenis 31.12.2019.

5,0 

3,2 

7,2 
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5,4 

3,9 
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9,1 

2,9 

4,3 
4,9 

3,3 

6,9 

3,7 

5,1 

3,7 

5,5 

8,8 

3,2 

4,8 

 Latvija Rīga Daugavpils Jelgava Jēkabpils Jūrmala Liepāja Rēzekne Valmiera Ventspils

t.sk. jaunieši (15-24 gadi)

t.sk. ilgstošie bezdarbnieki 
(ilgāk par gadu)

Reģistrēto
bezdarbnieku skaits:

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 4 696 4 172 3 804 3 568 2 582 2 475 2 239

 1 021 1 462 1 136 1 123 773 568 404

 448 409 332 290 207 155 136
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2.2.2. Iedzīvotāju ieņēmumi
2019. gadā vidējā bruto darba samaksa Liepājā bija 830 eiro1, kas ir 87,1% no 

Latvijas vidējās bruto darba samaksas. Salīdzinājumā ar 2018. gadu vidējā darba 
samaksa Liepājā palielinājusies par 54 eiro jeb par 7,0%. 2019. gadā vidējās bruto 
samaksas pieauguma temps ir bijis lēnāks nekā 2018. gadā (7,9%).

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

Sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā 2019. gadā bija 
939 eiro, kas ir par 66 eiro jeb par 7,6% vairāk nekā 2018. gada vidējā alga.

Privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk (turpmāk tekstā – privātajā 
sektorā), vidējā darba samaksa bija 1 158 eiro, kas ir par 85 eiro jeb par 7,9% vairāk 
nekā 2018. gada vidējā alga.

11. attēls. Vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā (eiro)
Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Centrālā statistikas pārvalde

Salīdzinot republikas nozīmes pilsētas, augstākā vidējā bruto darba samaksa  
2019. gadā bijusi Rīgā (1 057 eiro) un Jūrmalā (1 040 eiro), bet zemākā vidējā 
bruto darba samaksa bijusi Daugavpilī (751 eiro) un Rēzeknē (772 eiro). Liepājā,  
starp deviņām republikas nozīmes pilsētām, saglabājas ceturtā zemākā darba alga 
(830 eiro).

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)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 566 592 624 660 719 776 830

 662 684 725 760 823 873 939

 693 783 890 946 977 1 073 1 158Vidējā alga
privātajā sektorā

Vidējā alga
sabiedriskajā sektorā

Vidējā alga

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

samaksa kopā

VentspilsValmieraRēzekneLiepājaJūrmalaJēkabpilsJelgavaDaugavpilsRīgaLatvija
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Vidējās izmaksājamās vecuma pensijas apmērs 2019. gadā Liepājā bija 341 eiro, 
kas ir par 27 eiro jeb 8,6% vairāk nekā 2018. gada izmaksājamās vecuma pensijas 
apmērs.

2.2.3. Uzņēmumi
2019. gadā Liepājā reģistrēti 269 jauni uzņēmumi – 235 sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību, 31 individuālais komersants, divas ārvalstu komersanta filiāles un viena 
pilnsabiedrība.

Jaunreģistrēto uzņēmumu skaits 2019. gadā bijis par deviņiem uzņēmumiem 
mazāks nekā 2018. gadā. 

Iespēju reģistrēt uzņēmumu ar pamatkapitālu mazāku par 2 800 eiro izmantojušas 
56,9% no reģistrētajām kapitālsabiedrībām. 57 uzņēmumi reģistrēti ar viena eiro 
pamatkapitālu.

Uzņēmējdarbības forma 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 

329 286 290 240 261 240 235

Individuālais komersants 26 39 30 19 38 34 31
Akciju sabiedrība 2 3 0 1 3 1 0
Ārvalsts komersanta filiāle 2 2 2 1 1 1 2
Zemnieku saimniecība 1 0 0 0 0 0 0
Pilnsabiedrība 1 0 0 0 0 2 1
Kopā 361 330 322 261 303 278 269

Avots : SIA “Lursoft IT”

2019. gadā Liepājā darbojās ap 2600 uzņēmumu. 
Nozaru griezumā lielākais uzņēmumu skaits bijis tirdzniecības un auto moto remonta 

nozarē (22%). Rūpniecības nozarē darbojās 12% no Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem. 
Nekustamo īpašumu nozarē darbojās 11% no Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem. 
Būvniecības nozarē darbojās 9% no Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem. Transporta 
un uzglabāšanas nozarē darbojās 8% no Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem.

 
12. attēls. Liepājā reģistrētie uzņēmumi pa nozarēm 2019. gadā (%)
Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Zivsaimniecība, mežsaimniecība 2% 

 

Rūpniecība 12% 

Būvniecība 9% 

Tirdzniecība, 
auto un moto 
remonts 22% 

 Izmitināšana un 
ēdināšanas pakalpojumi 4%  

Transports un
uzglabāšana 8% 

  Veselība 17% 

 Operāc. ar nekust. īpaš. 11%  

Profesionālie, tehniskie
pakalpojumi; administratīvo 
un apkalpojošo dienestu 
darbība 14% 

Pārējās nozares 14%
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2. Liepājas pilsētas 
    pašvaldības raksturojums

Liepājas uzņēmumi ar lielāko neto apgrozījumu 2018. gadā

Nr. Uzņēmums Apgrozījums, 
EUR

pret 
2017

pret 
2016

pret  
2015

1. TOLMETS, SIA 193 528 977 0% 2,03 
reizes 33%

2. UPB, AS 167 665 196 33% 45% 99%
3. AE PARTNER, SIA 44 185 976 20% 50% 61%

4. SCANALLOYS LV, SIA 40 754 320 77% 2,85 
reizes

3,89  
reizes

5. UPB NAMS, SIA 39 496 000 49% 73% 4,95 reizes
6. LPB, AS 38 534 786 11% 16% 22%
7. BALTREIDS, SIA 35 315 899 63% 87% 4,25 reizes

8. LASKANA-MEŽS, SIA 33 802 425 94% 2,75 
reizes 3,69 reizes

9. LAUMA FABRICS, LSEZ SIA 31 909 132 -2% -1% 9%

10. LIEPAJA BULK TERMINAL 
LTD, LSEZ SIA 30 425 163 49% 37% 58%

11. JENSEN METAL, LSEZ SIA 29 285 542 26% 32% 43%

12. EURO DK, LSEZ SIA 28 538 861 35% 2,29 
reizes 3,74 reizes

13. TRANSIT SERVICE AGENCY, SIA 26 718 249 52% 10% -3%

14. ICOTTON, SIA 25 966 495 39% 2,75 
reizes 4,51 reizes

15. LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA, SIA 23 341 858 13% 23% 32%

16. EKERS STIVIDORS LP, LSEZ SIA 22 807 383 22% 2,95 
reizes

16,99 
reizes

17. CALJAN, LSEZ SIA 22 575 271 1% 2,28 
reizes 49%

18. EVIJA, LSEZ SIA V.Biļuka 
komercfirma 20 480 980 33% 16% -3%

19. LIEPĀJAS ENERĢIJA, SIA 18 876 787 9% 12% 11%

20. EVAN GROUP, SIA 18 339 094 471,83 
reizes n/d n/d

Avots: SIA “Lursoft IT”

2.2.4. Rūpniecība
2019. gadā Liepājā apstrādes rūpniecības (turpmāk tekstā – rūpniecība) produkcija 

saražota par 311,5 milj. eiro (4,1% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2018. gadu, 
rūpniecības produkcijas izlaides apjoms palielinājies par 29,1 milj. eiro jeb par 10,3%. 
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13. attēls. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un realizācija Liepājā (milj. eiro)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Realizētās produkcijas apjoms 2019. gadā bija 310,3 milj. eiro (4,0% no Latvijas 
kopapjoma). Salīdzinot ar 2018. gadu, realizētās rūpniecības produkcijas apjoms 
palielinājies par 23,3 milj. eiro jeb par 8,1%. 

Eksportētās rūpniecības produkcijas īpatsvars Liepājā 2019. gadā bija 77%. 
2019. gadā eksportam realizētas preces par 239,7 milj. eiro, kas ir par 17,2 milj. eiro 

jeb par 7,7% vairāk nekā 2018. gadā. 
Vietējā tirgū realizētas preces par 70,6 milj. eiro, kas ir par 6,1 milj. eiro jeb par 9,4% 

vairāk nekā 2018. gadā. 
Liepājā 2019. gadā turpina pieaugt gan saražotās, gan realizētās rūpniecības 

produkcijas apjomi. Salīdzinot ar 2018. gada izlaides un realizācijas tempiem, pērn 
pieauguma tempi bijuši straujāki. 2018. gadā rūpniecības produkcijas izlaides apjoms 
palielinājās par 11,3 milj. eiro, bet 2019. gadā rūpniecības produkcijas izlaides apjoms 
palielinājās par 29,1 milj. eiro, kas ir 2,6 reizes straujāk nekā 2018. gada pieauguma 
apjoms. 

Par svarīgāko apstrādes rūpniecības nozari var nosaukt gatavo metālizstrādājumu 
ražošanas nozari, kuras uzņēmumi saražojušo ap 26% no kopējā Liepājas uzņēmumu 
rūpniecības produkcijas apjoma.

Gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozares lielākie uzņēmumi:
•	“Jensen Metal” LSEZ SIA;
•	“Aile grupa” SIA;
•	“RT metāls” LSEZ SIA”
•	“Lesjofors springs LV” LSEZ SIA;
•	“Silkeborg SpaantagningBaltic” SIA.

2.2.5. Liepājas ostas un lidostas darbība
2019. gadā Liepājas ostas uzņēmumi pārkrāvuši 7,3 milj. tonnu kravu, kas ir par 

2,7% mazāk nekā 2018. gadā. Lielākā kravu grupa bija beramkravas, kuru apjoms 
bija 5,6 milj. tonnu. Ģenerālkravas pārkrautas 1,2 milj. tonnu apjomā un lejamkravas 
pārkrautas 0,6 milj. tonnu apjomā.

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 285,0 206,2 255,5 218,0 271,1 282,4 311,5

 332,4 212,1 281,3 233,9 279,9 287,0 310,3

 278,9 157,7 227,7 179,7 212,7 222,5 239,7
 53,0 54,5 53,7 54,2 67,3 64.5 70,6

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

         vietējā tirgū

84%

74%
81%

77%
76% 78% 77%
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14. attēls. Kravu apgrozījums Liepājas ostā (milj. t)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

2019. gadā Liepājas ostā turpina darboties viena prāmju līnija. Gada laikā pārvadāti 
39 987 pasažieri. Pārvadāto pasažieru skaits gada laikā samazinājies par 14,4%. 

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

Pēc Liepājas jahtu ostas datiem 2019. gadā Liepājas ostā uzņemtas 367 jahtas, kas 
ir par 2,2% vairāk nekā gadu iepriekš. Visbiežāk ieradušās jahtas no Vācijas, Polijas, 
Lietuvas, Zviedrijas un Somijas.

2019. gada vasaras sezonā aviokompānija airBaltic regulāros pasažieru 
pārvadājumus veica piecas reizes nedēļā, savukārt ziemas sezonā lidojumu skaits tika 
palielināts no trīs uz četriem reisiem nedēļā.

Pērn Liepājas lidostā apkalpoti 13 835 regulārā reisa Liepāja – Rīga pasažieri, kas 
ir par 48,4% vairāk nekā 2018. gadā. Papildus regulāro reisu nodrošināšanai, lidosta 
turpina apkalpot privāto aviāciju. Pērn apkalpoti 247 vispārējās aviācijas un čarterreisu 
pasažieri. Kopsummā 2019. gadā Liepājas lidostā apkalpoti 14 082 pasažieri.

Populārākie tranzīta galamērķi, uzsākot ceļojumu no Liepājas lidostas, 2019. gadā 
bija Kopenhāgena, Stokholma un Billunda.

2017 20182016201520142013 2019

7,3

4,8
5,3

5,6 5,7

7,5

6,6

2017 20182016201520142013 2019

39 98742 607 42 305
39 782

23 992

41 111

46 713
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    pašvaldības raksturojums

2.2.6. Tūrisms
2019. gadā Liepājas viesnīcās un tūristu mītnēs apkalpotas 105 325 personas, kas 

ir par 6,1% vairāk nekā 2018. gadā. Tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu tūristu skaits 
palielinājies par 16,4%.

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

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

2019. gadā Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā klātienē apkalpots 22 751 
apmeklētājs, kas ir par 11,5% vairāk nekā 2018. gadā.

2.2.7. Pašvaldības projekti
2019. gadā pašvaldībā tika pabeigti vairāki 2018. 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.

2017 20182016201520142013 2019

69,1

Visās tūristu mītnēs Ārvalstnieki visās tūristu mītnēs

73,0 69,0

87,1 90,2

19,6 22,1 21,6 26,9 28,6

99,2

33,8

105,3

39,3
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N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
un partneri

ES fondu 
programma/ 
finansējuma 

avots

Projekta 
kopējās 

izmaksas, 
EUR

2019. gadā pabeigtie 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 1 558 865

3.

Autostāvvietas būvniecība 
(projekta slēgtā futbola 
halle Zvejnieku alejā 
2, Liepājā 1. kārta)

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

LVAF 1 160 230

Saredzi citādāk (I see) 

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

ERAF
Interreg 

Latvijas – 
Lietuvas 

pārrobežu 
sadarbības 
programma

102 322

4.

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

589 337

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

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija”

Valsts 
budžeta 
līdzekļi

7 946 152

2019. gadā īstenošanā esošie projekti

1. Būnas izbūve Baltijas jūrā
LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 5 499 991

2.

Grīzupes ielas pārbūve posmā 
no Liepājas pilsētas robe-
žas līdz Cukura ielas aplim, 
Liepājā

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija” ERAF 5 575 167

3.

Inovatīva ar dzīvesveidu saistī-
tu slimību profilakses modeļa 
izveide Baltijas jūras reģionā 
(BaltCityPrevention)

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija” kā 
viens no sadarbības 
partneriem 

ERAF
Interreg 

Baltijas jūras 
reģiona 
transna-
cionālās 

sadarbības 
programma

130 705

4. Liepāja. Vesels. Aktīvs. Lai-
mīgs

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

ESF 808 962
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N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
un partneri

ES fondu 
programma/ 
finansējuma 

avots

Projekta 
kopējās 

izmaksas, 
EUR

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

LPPI “Sociālais 
dienests” kā viens no 
sadarbības partne-
riem

ERAF
Interreg 

Latvijas – 
Lietuvas 

pārrobežu 
sadarbības 
programma

209 467

6. PROTI un DARI

Liepājas pašvaldības 
aģentūra “Nodarbi-
nātības projekti” kā 
viens no sadarbības 
partneriem.  
Vadošais partneris 
– Jaunatnes starp-
tautisko programmu 
aģentūra

ESF 374 931

7. Kurzemes visiem

LPPI “Liepājas pilsē-
tas pašvaldības ad-
ministrācija” kā viens 
no 28 partneriem.

Vadošais partneris 
– Kurzemes plānoša-
nas reģions

ESF 900 000 

8.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai 
(PuMPuRS)

LPPI “Izglītības pār-
valde” kā viens no 
sadarbības partne-
riem 

Vadošais partneris – 
Izglītības kvalitātes 
valsts dienests

ESF

Finansējums tiek 
aprēķināts un 
piešķirts katra 
mācību gada 
semestra sāku-
mā. 

9.
Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības 
iestādēs

LPPI “Izglītības pār-
valde” kā viens no 
sadarbības partne-
riem 

Vadošais partne-
ris – Valsts izglītības 
attīstības aģentūra

ESF

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

.k
.

Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
un partneri

ES fondu 
programma/ 
finansējuma 

avots

Projekta 
kopējās 

izmaksas, 
EUR

10. Atbalsts izglītojamo individu-
ālo kompetenču attīstībai

LPPI “Izglītības pār-
valde” kā viens no 
sadarbības partne-
riem 

Vadošais partne-
ris – Valsts izglītības 
satura centrs

ESF 635 393

11.

Pamatinfrastruktūras nodro-
šināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā 
(Vētru iela)

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 497 560

12.
Nodarbināto personu profe-
sionālās kompetences piln-
veide

LPPI “Izglītības pār-
valde” kā viens no 
sadarbības partne-
riem 
Vadošais partne-
ris – Valsts izglītības 
attīstības aģentūra

ESF

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

13. Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās 

LPPI “Sociālais 
dienests” kā viens no 
sadarbības partne-
riem

Vadošais partneris – 
Labklājības ministrija

ESF

Finansējums 
tiek aprēķināts 
un piešķirts 
individuāli katra 
kalendārā gada 
sākumā.

14. Sociālo pakalpojumu atbalsta 
sistēmas pilnveide

LPPI “Sociālais die-
nests” kā viens no sa-
darbības partneriem

Vadošais partneris – 
Labklājības ministrija

ESF 89 043

15. Dienvidkurzemes piekrastes 
mantojums cauri gadsimtiem

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija” kā 
vadošais partneris 

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

ERAF 3 394 476 
6 720 258

16.
Degradēto teritoriju revitalizā-
cija uzņēmējdarbības vajadzī-
bām, Liepājā (Vecā ostmala)

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 1 092 335

17. Dabas mājas izveide Zirgu 
salā

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

EJZF 469 390
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N
r.p

.k
.

Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
un partneri

ES fondu 
programma/ 
finansējuma 

avots

Projekta 
kopējās 

izmaksas, 
EUR

18.

Tehniskā palīdzība integrētu 
teritoriju investīciju projektu 
iesniegumu atlases nodrošinā-
šanai Liepājā 2. kārta

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija” ESF 65 000

19.

Energoefektivitātes paaug-
stināšana Liepājas pilsētas 
pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, 
Liepājā

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 5 476 907

20.

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

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 1 037 295

 21.

Pamatinfrastruktūras nodro-
šināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā II 
kārta (Cukura iela)

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija” ERAF 2 067 945

22.
Tramvaja līnijas un piegulošās 
teritorijas kompleksa rekons-
trukcija

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”
Vadošais partneris – 
SIA “Liepājas tramvajs”

KF 15 347 770

2019. gadā sagatavošanā esošie projekti

1.

Pamatinfrastruktūras nodro-
šināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā,  
3. kārta (Ezermalas iela)

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija” ERAF 1 843 434

2.

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

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija” ERAF 2 258 218

3.

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

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija” ERAF 8 000 000

4. Liepājas izglītības iestāžu mā-
cību vides uzlabošana”

LPPI “Izglītības pār-
valde” ERAF 2 357 328

5.
Sociālo pakalpojumu infra-
struktūras izveide deinstitucio-
nalizācijas plāna realizēšanai

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 2 630 900

6.
Degradētas teritorijas at-
jaunošana, radošo industriju 
attīstībai Dārza ielā, Liepājā

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

ERAF 333 695

7.
Brīvdabas sporta un aktīvās 
atpūtas centra Zirgu salā 
izveide. 5. kārta

LPPI “Liepājas pil-
sētas pašvaldības 
administrācija”

EJZF 438 629
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3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumu struktūra (eiro)

2017. gada 
izpilde

2018. gada 
izpilde

2019. gada 
izpilde

IEŅĒMUMI
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 55 031 499 58 603 994 67 060 799
Nodokļu ieņēmumi 53 442 136 56 267 589 63 611 345
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 38 507 908 40 749 423 43 727 838
Dotācija no PFIF 9 684 322 9 951 122 14 397 673
Nekustamā īpašuma nodoklis 4 884 786 5 122 986 5 028 149
Azartspēļu nodoklis 365 120 444 058 457 685
Nenodokļu ieņēmumi 1 589 363 2 336 405 3 449 454
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 
un īpašuma pārdošanas 1 119 369 1 710 144 1 846 765

Valsts ( pašvaldību) nodevas 
un kancelejas nodevas 114 268 114 767 109 785

Sodi un sankcijas 115 634 114 964 83 888
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 114 022 150 093 475 629
Ieņēmumi no valsts ( pašvaldības) 
nekustamā īpašuma pārdošanas 126 070 246 437 933 387

Transfertu ieņēmumi 22 128 692 29 169 181 33 326 354
Budžeta iestāžu ieņēmumi 7 517 808 7 326 509 7 419 593
Ieņēmumi kopā 84 677 999 95 099 684 107 806 746
Aizdevuma saņemšana 3 297 158 8 554 681 6 683 669
Budžeta līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu 5 576 291 7 057 116 8 326 970

Ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz 
gada sākumu un saņemtiem kredītiem 93 551 448 110 711 481 122 817 385

Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta 106,14% apmērā jeb par  
6 235 202 eiro pārsniedzot plānoto. 2019. gadā apstiprinātais pamatbudžeta plāns 
gada laikā tika grozīts, palielinot pamatbudžeta ieņēmumu plānu par 17 369 604 eiro. 

Liepājas pilsētas pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā 45,65% no kopējiem 
ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi; 2,79% – nenodokļu ieņēmumi; 44,27% – 
transfertu ieņēmumi mērķdotāciju un dotāciju veidā no valsts budžeta un ES 
struktūrfondiem, kā arī budžeta iestāžu ieņēmumi – 7,29%.

2019. gadā pašvaldības pamatbudžetā 40,56% no kopējiem ieņēmumiem jeb 
88,85% no nodokļu maksājumiem veidoja iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi.

2019. gadā no Valsts kases sadales konta saņemts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
43 727 838 eiro, kas ir par 2 978 415 eiro vairāk nekā 2018. gadā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumi no kopējiem nodokļu 
ieņēmumiem pašvaldības pamatbudžetā ir 4,0%. Nekustamā īpašuma nodoklis 
par zemi un parādu maksājumi 2019. gadā iekasēti 1 947 069 eiro. Ieņēmumu plāns 
izpildīts par 98,6% jeb iekasēts par 27 408 eiro mazāk nekā plānots. 
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Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām (t.sk. mājokļiem) maksājumi no kopējiem 
nodokļu ieņēmumiem pašvaldības budžetā sastāda 6,30%. Nekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām (t.sk. mājokļiem) un parādu maksājumi iekasēti 3 081 080 eiro, 
ieņēmumu plāns izpildīts par 106,5% jeb iekasēts par 187 130 eiro vairāk nekā plānots.

Nekustamā īpašuma nodokli 2019. gadā maksāja 34 468 fiziskās un 954 juridiskās 
personas.
2019. gadā nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda piedziņas procesā:

• uzsāktas piedziņas lietas 1 129 personām – sagatavoti brīdinājumi par kopējo 
summu 269 340,90 eiro;

• 593 lietās pieņemti lēmumi – izpildrīkojumi par nekustamā īpašuma nodokļa 
bezstrīda piedziņu par kopējo summu 205 860,17 eiro;

• 2019. gadā piedziņas rezultātā periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim (par 
2009. gadā līdz 2020. gadā uzsāktajām lietām) iekasēts nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds 311 033,07 eiro.

2019. gadā pieteikti:
• deviņi kreditoru prasījumi fizisko personu maksātnespējas lietās par 1 388,75 eiro;
• pieci kreditoru prasījumi juridisko personu maksātnespējas lietās par 44 312,97 eiro;
• 87 kreditoru pieteikumi fizisko personu mantojumu lietās par 8 519,31 eiro.

2019. gadā piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 911 115,15 eiro, t.sk.:
• Pēc likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās 

zonās” 6. panta 1. punktu 80% apmērā – kopā 775 982,88 eiro.
• Personām, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, saskaņā 

ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta (11) daļu 90% apmērā 
(mājoklis, zeme) – 3 639,20 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 – 42 934,16 eiro.

• Ģimenēm ar trīs vai vairāk bērniem, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta (1²) daļu 50% apmērā – 22 074,04 eiro.

• Politiski represētajām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta otro daļu un 2017. gada 19. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas 
pilsētā” 5.3.apakšpunktu 50% apmērā – 7 477,50 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 – 51 561,16 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 – 2 004,25 eiro.

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

• 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.

• 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 – 175,59 eiro.
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Nenodokļu ieņēmumi 2019. gadā saņemti 3 012 571 eiro un tas ir par 107,6% jeb 
212 162 eiro vairāk nekā plānots. 

Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta) bez dotācijas 
no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2019. gadā saņemti 33 326 354 eiro un 
tas ir par 922 407 eiro vairāk nekā plānots. 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2019. gadā iekasēti 104,3% apmērā no plānotā.

3.2. Pamatbudžeta izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2019. gadā sastāda 104 541 526 eiro, t.sk. 
valsts un ES struktūrfondu finansējums – 25 839 186 eiro vai 24,72% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu izdevumu apjoms pieaudzis 
par 2 157 015 eiro jeb 2,11%. 

No 2019. gada pamatbudžeta izdevumiem 32 149 822 eiro jeb 29,29% izlietoti 
saskaņā ar “Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015.-2020. gadam” un šīs 
programmas pielikumu Nr. 2.2 “Investīciju plāns 2015.-2020. gadam”, t.sk. valsts un ES 
struktūrfondu finansējums 9 753 031 eiro.

2017.g.
izpilde

2018. gada
izpilde

2019. gada
izpilde

Pamatbudžeta izdevumi (eiro) 86 494 437 102 384 511 104 541 526
Uzturēšanas izdevumi 70 448 214 75 144 927 77 445 201
 – atalgojumi 27 551 829 29 058 829 29 632 319
 – darba devēju sociālās 
apdrošināšanas iemaksas 7 155 297 7 701 941 8 206 586

 – preces un pakalpojumi 25 729 971 27 908 068 28 284 333
 – subsīdijas, dotācijas, sociālie pabalsti 10 011 117 10 476 089 11 321 963
Izdevumi kapitālieguldījumiem, 
investīcijas, akcijas un cita līdzdalība 
komersantu pašu kapitālā

12 239 920 20 616 054 17 910 352

Kredītu un kredītu procentu nomaksa 3 806 303 6 623 530 9 185 973

2019. gadā no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uzturētas 14 
budžeta iestādes:

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija; 
• Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa;
• Liepājas pilsētas Pašvaldības policija;
• Liepājas pilsētas bāriņtiesa; 
• Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde; 
• Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests; 
• Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas kapsētu pārvalde”; 
• Liepājas pilsētas būvvalde; 
• Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde; 
• Liepājas pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti”;
• Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde; 
• Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”; 
• Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”;
• Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”.
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Atlīdzības fonds tika plānots pamatojoties uz 2017. gada 29. augusta Ministru 
kabineta 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””, likumu “Par 
valsts sociālo apdrošināšanu”, Liepājas pilsētas domes apstiprināto Liepājas pilsētas 
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu un Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku 
mēnešalgu skalu. 

Atalgojumam 2019. gadā izlietoti 29 632 319 eiro jeb par 1,97% vairāk nekā  
2018. gadā. Papildu izdevumi atlīdzībai bija nepieciešami pedagogu darba samaksas 
nodrošināšanai saskaņā ar 2019. gada 28. jūnija grozījumiem Ministru kabineta  
2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

No pilsētas pamatbudžeta līdzekļiem atlīdzībai izlietoti 36,2%. Otra lielākā 
izdevumu daļa jeb 27,06% no kopējiem izdevumiem ir “Preces un pakalpojumi”. 
Pieaugums pret 2018. gadu – 1,35%, jo tika veikti remontdarbi pašvaldības īpašumu 
sakārtošanai, t.sk. izglītības un sociālajās iestādēs.

Trešā lielākā izdevumu pozīcija ir kapitālajiem izdevumiem, kam tika izlietoti 17,13% 
no kopējiem izdevumiem, jeb 17 910 352 eiro, taču, salīdzinot ar 2018. gadu šajā pozīcijā 
ir samazinājums par 13,12%. Tas galvenokārt saistīts ar projekta “Vispārizglītojošo 
skolu modernizācija” realizāciju, jo 2019. gadā šis projekts tika pabeigts.

Kredītsaistību segšanai izlietoti 8,79% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas 
sastādīja 9 185 973 eiro. Izdevumi subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem 
sastāda 10,83%.

Tāpat kā iepriekšējos gados 2019. gadā vislielākais izdevumu īpatsvars bija sadaļā 
“Izglītība” – 35 334 630 eiro jeb 33,80%; “Ekonomiskā darbība” – 21 123 541 eiro jeb 
20,21%; “Kultūra un sports” – 17 137 623 eiro jeb 16,39% un “Sociālā aizsardzība” –  
8 317 458 eiro jeb 8,12%. “Kredītu un % nomaksa” sastāda 6 623 530 eiro jeb 6,47%.

Pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu struktūra (eiro)

2017. gada 
izpilde 

2018. gada 
izpilde 

2019. gada 
izpilde 

IZDEVUMI    
Izdevumi pēc valdības funkcijām    
Vispārējie valdības dienesti 4 886 692 5 548 052 6 421 694
Sabiedriskā kārtība 1 713 670 1 784 625 2 002 715
Ekonomiskā darbība 15 132 778 18 148 628 21 123 541
Vides aizsardzība 84 828 245 553 441 370
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 2 375 324 2 702 040 4 275 641
Veselība 131 915 198 782 300 881
Brīvais laiks , sports un kultūra 7 496 219 13 730 361 17 137 623
Izglītība 29 283 249 32 749 072 35 334 630
Sociālā aizsardzība 7 320 509 7 581 021 8 317 458
Kredīta % un pamatsummas nomaksa 4 908 658 3 806 303 9 185 973
Izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu 73 333 842 86 494 437 104 541 526

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, 
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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. 2019. gadā šajā sadaļā tika saņemts un apgūts valsts finansējums 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai. 

Papildu izdevumi veidojušies sakarā ar veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem 
vēsturiskajā pašvaldības ēkā Rožu ielā 6, Liepājā saskaņā ar “Liepājas pilsētas attīstības 
programmu 2015.-2020. gadam”. Par 28 416 eiro pieauguši izdevumi savstarpējiem 
norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Par  
107 529 eiro pieauguši izdevumi ES struktūrfondu projektu tehniskās dokumentācijas 
izstrādei.

Sabiedriskā kārtība
Sabiedriskās kārtības nozarē 2019. gadā izdevumu samazinājums pret 2018. gadu 

sastāda 113 912 eiro vai 5,38%. Izdevumu samazinājums veidojies, jo 2018. gadā 
Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai tika piešķirts finansējums trīs jaunu operatīvā 
transporta līdzekļu iegādei. Bez tam 2019. gadā beidzās projekta “Koordinācijas 
attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras krastā” īstenošana.

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

pilsētas pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti”, “Liepājas pilsētas būvvalde”, 
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports” un Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestāde “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 samazinājums pret 2018. gadu nozarē sastāda 1 007 673 eiro, 
kas veidojies galvenokārt projekta “Grīzupes ielas pārbūve posmā no pilsētas robežas 
līdz Cukura ielas aplim” izmaksām, jo tas 2019. gadā tika pabeigts. Pabeigts tika arī 
projekts “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1. kārta”.

2019. gadā turpinājās projektu “Radošo industriju attīstība veicinot kultūrā un 
radošumā balstītu uzņēmējdarbību Dārza ielā, Liepājā”, “Uzņēmējdarbības vides 
attīstība Liepājā, 2. kārta”, “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas (Vētru iela)”, “Degradēto teritoriju 
revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām (Vecā ostmala)” īstenošana.

Uzsākta projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatfunkciju izveide kūrorta zonā Peldu ielā – 1. kārta”.

SIA “Liepājas tramvajs” pamatkapitālā tika ieguldīti 307 088 eiro.

Vides aizsardzība
Nozarē “Vides aizsardzība” nodrošināts finansējums pašvaldības dzīvnieku 

patversmes “Lauvas sirds” uzturēšanai.
Projektu īstenošanai 2019. gadā izdevumu samazinājums sastāda 519 903 eiro, jo 

iepriekšējā gadā tika īstenots projekts “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras 
izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers “Zirgu salā”” un uzsākta projekta “Būnas izbūve 
Baltijas jūrā” īstenošana, kam 2019. gadā plānotie darbi tiks turpināti 2020. gadā.

2019. gadā uzsākta jauna projekta “Dabas mājas izbūve “Zirgu salā”” īstenošana 
un turpinājās projekta “Baltijas jūras aizsardzība no neattīrīto notekūdeņu noplūdes 
pilsētas teritorijā plūdu laikā” īstenošana.
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Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas sadaļā tiek finansētas divas 

pašvaldības iestādes – Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Nekustamā īpašuma 
pārvalde un Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas kapsētu pārvalde.

2019. gadā izlietots par 1 306 934 eiro vairāk nekā 2018. gadā. Šāds pieaugums 
veidojies sakarā ar jauna apjomīga projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana 
Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5” uzsākšanu, kam 2019. gadā izlietots 
finansējums 1 178 824 eiro apmērā. 

Šajā sadaļā tiek uzskaitīts arī pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturisko ēku 
saglabāšanai (188 272 eiro), kas iepriekšējos gados tika uzrādīts 04. funkcionālajā 
kategorijā, ņemot vērā to, ka finansējums šim mērķim tika plānots Liepājas pilsētas 
būvvaldes budžetā. 

2018. gadā 107 948 eiro tika ieguldīti SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitālā pilsētas 
ūdenssaimniecības attīstībai. 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas kapsētu pārvalde 2019. gadā 
turpināja iesāktos Līvas kapsētas žoga atjaunošanas un Līvas kapsētas biroja ēkas 
pārbūves darbus par 19 127 eiro. Dienvidu kapsētas labiekārtošanas darbiem tika 
izlietoti 14 980 eiro. 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”  
2019. gadā veikusi pašvaldības īpašumā esošo tukšo dzīvokļu remontdarbus  
74 933 eiro apmērā un 76 405 eiro apmērā veikti remontdarbi pašvaldības īpašumos, 
pilsētai nepieciešamo speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo platību. 

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 2019. gadā sastāda 1 033 402 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 50 000 eiro un 5 563 eiro apmērā.

Veselības aprūpe
Veselības aprūpes nozarē izdevumi sastāda 300 881 eiro. Izdevumu samazinājums 

16 355 eiro. 
2019. gadā veselības nozarē SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” projektam 

“Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā”, izlietots finansējums 
38 738 eiro, ņemot vērā faktisko nepieciešamību. Lai veicinātu speciālistu piesaisti arī 
ambulatorajā aprūpē, no 2019. gada projektam “Cilvēkresursu piesaistes programma 
veselības aprūpei Liepājā” līdzekļi tika piešķirti arī SIA “Jaunliepājas primārās veselības 
aprūpes centrs” un SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”.

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”.

2019. gadā veikts ieguldījums SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 
pamatkapitālā 5 000 eiro.
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Izglītības nozare
Izglītības nozarē izdevumi 2019. gadā sastādīja 35 334 630 eiro, kas ir par 9,22% vai 

3 588 074 eiro mazāk nekā 2018. gadā. Izglītības nozarē tika finansētas 18 pirmsskolas 
izglītības iestādes, 15 vispārējās izglītības iestādes, divas specializētās pirmsskolas 
iestādes, viena interešu izglītības iestāde, piecas profesionālas ievirzes izglītības 
iestādes (Bērnu mūzikas skola, Kompleksā sporta skola, Sporta spēļu skola, Tenisa 
sporta skola un Futbola skola), viena internātskola (līdz 31. augustam) un Līvupes 
pamatskola – attīstības centrs.

Finansējums
(eiro) 2018. gads 2019. gads 2019. gads pret 

2018. gadu
Pašvaldības pamatbudžets 23 336 544 18 807 274 -4 529 270
Valsts mērķdotācijas 15 586 160 16 527 358 941 198

Kopā 38 922 704 35 334 630 -3 588 074

Izglītības nozarē 2019. gadā izdevumu samazinājums saistīts ar izdevumiem 
projektu īstenošanai – 2018. gadā tika pabeigti projekti “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 
90, Liepājā” (118 883 eiro) un “Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko 
centru STEM un IKT jomā” (1 211 321 eiro). Bez tam ievērojami atšķiras izdevumi 
projekta “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” īstenošanai – 2018. gadā  
5 101 888 eiro, bet, ņemot vērā to, ka 2019. gadā šis projekts tika pabeigts izdevumi 
sastādīja 1 138 080 eiro.

2019. gadā uzsākts projekts “Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide”.
Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju uz vietu nodrošināšanu pirmsskolas izglītības 

iestādēs, saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu Nr. 152 
“Par nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Liepājā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu”, 
projekta uzsākšanai tika iegādāts nekustamais īpašums 600 000 eiro vērtībā. 

Līdzfinansējums aukļu dienesta auklēm 2019. gadā nodrošināts 133 611 eiro apmērā, 
bet četru privāto izglītības iestāžu atbalstam piešķirts finansējums 359 136 eiro, t.sk. 
pirmsskolas izglītības iestādēm – 337 214 eiro.

Palielinoties vidējām izmaksām un audzēkņu skaitam 2019. gadā par 24 413 eiro 
pieaugušas izmaksas norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem sasniedzot 396 049 eiro.

Tāpat kā iepriekšējos gados no pašvaldības pamatbudžeta 2019. gadā tika piešķirts 
finansējums Liepājas Mūzikas mākslas un dizaina vidusskolai vizuāli plastiskās mākslas 
programmas nodrošināšanai un Liepājas Universitātei līdzfinansējums akadēmiskā 
personāla piesaistes programmai studiju kvalitātes nodrošināšanai un bakalaura 
studiju programmai “Aktiermāksla”.

Kultūras un sporta nozare 
Kultūras un sporta nozarē 2019. gadā izlietots finansējums 17 137 623 eiro apmērā, 

kas ir par 22,47% vairāk nekā 2018. 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). 
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2019. gadā tika pabeigts apjomīgs projekts “Liepājas pilsētas slēgto tenisa kortu 
attīstība”, kam izlietots finansējums 6 174 493 eiro, apgūstot valsts piešķirto finansējumu 
2 988 423 eiro apmērā un piesaistot kredītresursus 3 186 070 eiro apmērā.

Projektā “Slēgtās futbola halles būvniecība” ieguldīts finansējums 360 230 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. 

2019. gadā turpinājās projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri 
gadsimtiem” īstenošana, apgūstot valsts piešķirto finansējumu 1 678 439 eiro apmērā.

 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. 

Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības jomā 2019. gadā izlietotais finansējums sastāda 8 317 458 eiro, 

kas tikai par 0,06% pārsniedz 2018. gadu. 
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 2019. gadā tika izlietots finansējums 3 006 879 eiro 
apmērā – par 19 381 eiro mazāk nekā iepriekšējā gadā. Samazinājies nepieciešamais 
finansējums pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa izmaksai. Ievērojami 
samazinājies dzīvokļu pabalstiem izmaksātais finansējums – par 164 460 eiro.

2019. gadā tika par 50 eiro palielināts bērna piedzimšanas pabalsts (no 150 uz  
200 eiro) un šiem pabalstiem tika izlietoti 153 400 eiro.

No 2019. gada tika nodrošināts jauns pakalpojuma veids – agrīnās intervences 
pakalpojums, kam izlietots finansējums 15 840 eiro.

2019. gadā audzis pieprasījums pēc asistenta pakalpojumiem. Pieaugušas izmaksas 
par uzturēšanos īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļās. 

Sociālajā nozarē 2019. gadā turpinājās projektu “Kurzeme visiem” un “Saredzi 
citādāk”, “Sievietes un bērni – pasargāti savā pilsētā” un “Sociālo pakalpojumu atbalsta 
sistēmas pilnveide” īstenošana. Uzsākta projektu “Sociālo pakalpojumu atbalsta 
sistēmas pilnveide personām ar garīga rakstura traucējumiem” un “Reemigrācijas 
pasākumu sekmēšana Liepājas pilsētā” īstenošana.
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3.3 Speciālais budžets

Plānotie īpašiem mērķiem iezīmēto līdzekļu ieņēmumi izpildīti par 104%. Lielākie 
papildus ieņēmumi saņemti no pašvaldības īpašuma privatizācijas un dabas resursu 
nodokļa maksājumiem.

Izpilde nodrošināta 65,6 % apmērā. Neapgūtie līdzekļi 2 018 087 eiro apmērā, 
saskaņā ar grozījumiem likumā “Par pašvaldību budžetiem” un Likumā par budžetu 
un finanšu vadību pārskaitīti pašvaldības pamatbudžetā.

Pašvaldības speciālā 
budžeta ieņēmumi (eiro)

2018. g.
izpilde

2019. g. % pret 
plānu

% pret 
2018. g. Plāns Izpilde 

Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 42 361 25 210 71 868 285,08 169,66

Dabas resursu nodoklis 124 413 102 417 144 828 141,41 116,41
Autoceļu fonds 1 546 096 1 546 096 1 569 479 101.51 101,51
Ostas nodevas 556 650 458 607 487 654 106,33 87,61
Dotācija pasažieru 
pārvadāšanai 602 081 466 546 477 556 102,36 79,32

Pārējie ieņēmumi 1 181 901 1 547 105 1 566 634 101,26 132,55
Ziedojumi un dāvinājumi 21 544 3 638 1 807 49,67 8,39
KOPĀ 4 075 046 4 149 619 4 319 826 104,10 106,01

Speciālā budžeta līdzekļi 2019. gadā tika novirzīti galvenokārt pilsētas 
infrastruktūras sakārtošanai, bezdarbnieku nodarbinātības pasākumiem, kultūras un 
izglītības programmu finansēšanai. 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – 1 807 eiro. Līdzekļu atlikums uz 2020. gada 
1. janvāri – 15 741 eiro.
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3.4. Līdzdalība pašvaldības saistīto  
 uzņēmumu pamatkapitālā

Reģistrētā pašvaldības daļa pamatkapitālā

Kapitālsabiedrības 
nosaukums

Ieguldījums 
uz 01.01.2019.

ieguldījums 
2019. gadā

ieguldījums uz 
31.12.2019.

  EUR EUR % EUR
SIA ''Liepājas ūdens'' 16 361 738 6 694 248 100 23 055 986
SIA ''Liepājas autostāvvietas'' 9 544  100 9 544
SIA ''Aviasabiedrība'' Liepāja'''' 1 016 485  100 1 016 485
SIA ''Liepājas reģiona 
tūrisma informācijas birojs'' 228 264  85,6 228 264

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

 SIA "OC Liepāja" 143  5,0 143
SIA ''Liepājas RAS'' 606 427  65,9 606 427
SIA "Jaunliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs" 574 440 5 000 100 579 440

SIA "Vecliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs" 607 569  100 607 569

SIA "Liepājas leļļu teātris" 57 720  100 57 720
SIA "Liepājas namu 
apsaimniekotājs" 57 764  100 57 764

SIA "Liepājas tramvajs" 3 393 939 307 088 100 3 701 027
SIA "Liepājas teātris" 235 049  100 235 049
SIA "Liepājas enerģija" 2 719 108  39 2 719 108
SIA ''Liepājas latviešu 
biedrības nams'' 278 627  100 278 627

SIA ''Liepājas 
Olimpiskais centrs'' 23 770 700 7 984 700 82,8 31 755 400

SIA "Lielais Dzintars" 307 478  100 307 478
  87 494 473 14 991 036  102 485 509
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3.5. Pārskats par ilgtermiņa aizņēmumiem (saīsināts)

Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzī-
mē- 
jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sāku-
mu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Valsts kase ERAF projekta Liepājas daudzfunkcionālā 
centra Lielais Dzintars izveides īstenošanai 21.08.2015 20.12.2023 mainīga EUR 1 364 920 148 440 118 751

Valsts kase

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Mar-
grietiņa” ēku atjaunošana un teritorijas labie-
kārtojums Siļķu ielā 16a, Liepājā būvniecības 1. 
un 1.d kārtas īstenošanai

24.09.2015 20.09.2028 mainīga EUR 267 553 242 697 217 805

Valsts kase

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

20.05.2015 20.12.2026 mainīga EUR 886 996 788 440 689 884

Valsts kase

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

05.07.2019 20.03.2034 mainīga EUR 202 169 0 76 184

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

24.09.2015 20.09.2028 mainīga EUR 330 451 299 715 268 975

Valsts kase Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepiecieša-
mās publiskās infrastruktūras attīstība 18.03.2015 20.06.2026 mainīga EUR 2 497 718 666 879 662 879

Valsts kase Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā 30.01.2015 20.03.2026 mainīga EUR 812 152 450 160 426 000
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Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzī-
mē- 
jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sāku-
mu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

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

05.02.2018 20.12.2027 mainīga EUR 214 328 202 201 192 954

Valsts kase Dabas mājas izveide Zirgu salā īstenošanai 05.07.2019 20.03.2029 mainīga EUR 300 000 0 274 573

Valsts kase Degradēto teritoriju revatilizācija uzņēmējdar-
bības vajadzībām Liepājā 05.07.2018 20.12.2032 mainīga EUR 698 469 0 284 742

Valsts kase Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona 
“Daugava” ģērbtuvju ēkā Liepājā 13.04.2018 20.12.2027 mainīga EUR 93 419 93 419 86 290

Valsts kase

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

10.05.2017 20.04.2030 mainīga EUR 1 873 842 382 918 382 918

Valsts kase
ERAF projekta Pamatinfrastruktūras nodroši-
nāšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revita-
lizējot degradēto teritoriju Liepājā īstenošanai

28.05.2018 20.12.2027 mainīga EUR 163 330 0 159 942

Valsts kase ERAF projekta Uzņēmējdarbības vides attīstī-
ba Liepājā, 2. kārtas īstenošanai 05.10.2018 20.09.2033 mainīga EUR 209 627 146 494 209 627

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai (saistību 
pārjaunojums) 15.05.2018 20.09.2031 mainīga EUR 37 946 012 36 072 702 32 286 102

Valsts kase

Izglītības iestāžu investīciju projekta Ener-
goefektivitātes paaugstināšana Liepājas 
pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš”, 
Dzintaru ielā 90, Liepājā īstenošanai

28.07.2017 20.09.2022 mainīga EUR 514 954 184 875 103 207
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3. Liepājas pilsētas 
   pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzī-
mē- 
jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sāku-
mu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Valsts kase
Projekta Grīzupes ielas pārbūve posmā no Lie-
pājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, 
Liepājā īstenošanai

05.10.2018 20.09.2033 mainīga EUR 1 433 598 318 771 1 433 598

Valsts kase Liepājas Olimpiskā centra multifunkcionālās 
sporta halles būvniecība 13.04.2010 20.02.2021 mainīga EUR 495 135 0 0

Valsts kase Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas renovācija 20.05.2015 20.06.2027 mainīga EUR 496 062 493 062 489 062

Valsts kase Projekta Liepājas vispārizgītojošo skolu mo-
dernizācija īstenošana 29.11.2017 20.09.2032 mainīga EUR 5 873 513 4 890 980 971 564

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

28.09.2017 20.09.2032 mainīga EUR 326 918 326 918 326 918

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

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

03.10.2017 20.09.2032 mainīga EUR 3 291 430 2 928 558 3 109 994

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

08.05.2019 20.03.2029 mainīga EUR 360 230 0 360 230

Valsts kase
Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības 
projekta Slēgtie tenisa korti un teritorijas labie-
kārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā īstenošanai

08.05.2019 20.03.2034 mainīga EUR 3 418 296 0 3 186 070

Valsts kase/
Ziemeļu Inves-
tīciju banka

Pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana 30.07.2002 30.04.2022 mainīga EUR 1 006 008 227 160 162 256

x x x x x KOPĀ: 65 203 591 48 896 358 46 512 494
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3. Liepājas pilsētas 
   pašvaldības finanšu resursi

3.6. Pārskats par galvojumiem (saīsināts)

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs Parakstīša-
nas datums

Atmaksas  
termiņš

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Galvojuma 
līguma 
summa 

Galvotā 
aizņēmuma 

līguma 
summa 

Neatmaksātā 
summa, kurai 
nav iestājies 
maksāšanas 
termiņš (uz 

pārskata gada 
sākumu)

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

Valsts kase

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 tramvaju 
līnijas izbūve un 
esošo sliežu posmu 
rekonstrukcija 
Liepājā

SIA “Liepājas 
tramvajs” 25.11.2015 20.11.2031 EUR 4 068 905 4 068 905 3 992 144 3 685 056

Valsts kase
Liepājas 
starptautiskās 
lidostas attīstība

SIA “Avia-
sabiedrība 

Liepāja”
28.10.2015 20.09.2031 EUR 1 879 981 1 879 981 1 361 650 1 254 853

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 2 002 170 327 511 222 539

          KOPĀ: 11 485 280 12 219 671 6 299 446 5 780 589
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   pašvaldības finanšu resursi

3.7. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Posteņa 
nosaukums

Atlikusī 
vērtība 

2018. gada 
beigās
(eiro)

Atlikusī 
vērtība 

2019. gada 
beigās

(eiro)

Izmaiņas 
2019. gadā 
salīdzinot 
ar 2018. 

gadu
(+/- eiro)

Izmaiņu pamatojums

Zeme, ēkas un 
būves 247 583 837 268 579 876 20 996 039

t.sk.

Dzīvojamās 
ēkas 17 139 728 20 478 542 3 338 814

Pašvaldība veic pakāpenisku, 
visu pašvaldībai piederošo 
dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 
Zemesgrāmatā uz Liepājas 
pilsētas pašvaldības vārda. 
Palielinājums 2019. gadā veidojies, 
Zemesgrāmatā ierakstīto dzīvokļu 
īpašumus, uzņemot bilancē 

Nedzīvojamās 
ēkas 30 724 615 36 447 967 5 723 352

Palielinājums galvenokārt veidojas 
projekta realizācijas rezultātā 
-ERAF darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība”  
8.1.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi” 
īstenošanai pēc Liepājas pilsētas 
domes 2017. gada 18. maija 
lēmuma Nr. 182 “Par projektu 
“Liepājas vispārizglītojošo skolu 
modernizācija”, kurš paredz telpu 
renovācijas veikšanu Liepājas  
A. Puškina 2. vsk. un Liepājas 
Raiņa 6. vsk.

Transporta 
būves 46 224 989 47 619 028 1 394 039 Palielinājums veidojas no ielu 

rekonstrukciju projektu realizācijas

Pašvaldībai 
piederošā 
zeme

83 934 079 98 275 701 14 341 622

Palielinājums veidojies atzīstot 
uzskaitē zemi zem publiskajiem 
ūdeņiem saskaņā ar Zemes 
pārvaldības likuma 15. panta  
2. daļu

Inženierbūves 28 000 126 24 500 110 -3 500 016
Samazinājumu galvenokārt veido 
aprēķinātā gada nolietojuma 
vērtība.

Pārējais 
nekustamais 
īpašums

2 736 800 2 513 888 -222 912
Samazinājumu galvenokārt veido 
aprēķinātā gada nolietojuma 
vērtība.
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Turējumā 
nodotās 
pašvaldību 
ēkas un būves

38 071 116 38 045 528 -25 588

Samazinājumu galvenokārt 
veido starpība starp aprēķinātā 
gada nolietojuma vērtību, 
kas veido samazinājumu un 
palielinājums savukārt veidojas, 
pieņemot ekspluatācijā ilgtermiņa 
ieguldījumus, kuri izveidojušies 
rekonstrukciju projektu realizāciju 
rezultātā 

Turējumā 
nodotie 
pašvaldību citi 
īpašumi

752 384 699 112 -53 272
Samazinājumu galvenokārt veido 
aprēķinātā gada nolietojuma 
vērtība.

Pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 2019. gada 31. decembri, 
saskaņā ar LR VZD Liepājas reģionālās nodaļas salīdzinātiem datiem, ir 3 363 ha, no 
kuriem 1 164,40 ha aizņem mežaudzes.

Pašvaldības zemes kopējā vērtība ir 98 275 701 eiro. 
2019. gadā Liepājas pilsētas pašvaldība iegādājās nekustamo īpašumu Koku ielā 

10, Liepājā, kuru paredzēts pārbūvēt par pirmsskolas izglītības iestādi.
2019. gadā pašvaldība veica īpašumu maiņu, samainot pašvaldības nekustamo 

īpašumu Liepu ielā 9, Liepājā pret uzņēmumam piederošo sporta zāli Skolas ielā 9, 
Liepājā, lai nodrošinātu pašvaldības funkcijas.

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

2019. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājām 
piegulošo zemesgabalu labiekārtošanai tika piešķirti 1 110 074 eiro. Tika iesniegti 
10 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 20 dzīvojamo māju pagalmus 
un četras nomājamo zemesgabalu teritorijas ar kopējām būvniecības izmaksām 
1 810 744,38 eiro. Iesniegtajos 10 projektu pieteikumos pieprasītais pašvaldības 
līdzfinansējums sastāda 1 502 097,40 eiro. Atbalstīti seši projektu pieteikumi, kuros 
paredzēts labiekārtot 14 dzīvojamo māju pagalmus un divas iznomājamo zemesgabalu 
teritorijas ar pašvaldības līdzfinansējumu 1 016 542 eiro. 

Pašvaldība sedz būvuzraudzības izdevumus par sešu atbalstīto projektu pieteikumu 
būvuzraudzību par summu 38 841 eiro (ar PVN).

No iesniegtajiem 10 projektu pieteikumiem: seši projekti ir atbalstīti, četri projekti ir 
noraidīti, no kuriem trīs projektu pieteikumiem nepietika pašvaldības līdzfinansējums, 
bet viens projekta pieteikums neatbilda saistošo noteikumu prasībām. 

Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu 
izveidei 2019. gadā ir 7 200 eiro. No iesniegtajiem deviņu projektu pieteikumiem: 
atbalstīti seši projektu pieteikumi par summu 5 485,42 eiro, bet trīs projektu pieteikumi, 
kā neatbilstoši nolikuma prasībām tika noraidīti. Projektu iesniegšana bija trīs kārtās, 
kura noslēdzās 16. septembrī. 

   Pašvaldības līdzfinansējums par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem 
2019. gadā ir 50 000 eiro. Iesniegti astoņi projektu pieteikumi. Iesniedzēju pieprasītais 
pašvaldības līdzfinansējums sastāda 21 398 eiro. 

Posteņa 
nosaukums

Atlikusī 
vērtība 

2018. gada 
beigās
(eiro)

Atlikusī 
vērtība 

2019. gada 
beigās

(eiro)

Izmaiņas 
2019. gadā 
salīdzinot 
ar 2018. 

gadu
(+/- eiro)

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

2019. gadā Liepājas pilsētas dome pieņēma lēmumu par 66 vienistabas dzīvokļu 
nodošanu atsavināšanai, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju realizācijai. 

2019. gadā turpinājās plānveida apsekošana dzīvokļiem, kuri nav piemēroti dzīvošanai 
un dēļ tehniskā stāvokļa tos nav lietderīgi remontēt. Šādus dzīvokļus gatavojam 
nodot atsavināšanai izsolēs, tādējādi samazinot pašvaldības apsaimniekošanas 
izdevumus. 2019. gadā ļoti aktīvi notika dzīvokļu izsoļu process. Dzīvošanai nederīgo 
dzīvokļu izsoles cena vairākkārt pārsniedza sertificēta vērtētāja noteikto tirgus cenu.  
2020. gadā, lai palielinātu iespēju izsolē pārdot pašvaldības mantu, pašvaldība izsoles 
rīkos vienotajā valsts izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija par izsolēm 
regulāri tiek ievietota laikrakstā “Kurzemes Vārds”, kā arī ir pieejama pašvaldības 
vietnē www.liepaja.lv.
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4. Pilsētas attīstības plānošana

4.1. Teritorijas attīstības plānošana

2018. gadā Liepājas pilsētā notikusi viena publiskās apspriešanas sanāksme par 
lokālplānojumu zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā. Apspriešanā piedalījās viens 
iedzīvotājs.

2019. gadā ir notikušas divas publiskās apspriešanas, kurās kopumā piedalījušies 
12 iedzīvotāji:
• detālplānojums Kapsēdes ielas daļai Liepājā un tai piegulošām zemes vienībām;
• lokālplānojums zemesgabalam Ezerlīču ielā 4.

4.2. Privātās un publiskās investīcijas

2018. gadā 
(eiro)

2019. gadā 
(eiro)

Izmaiņas 
2019./2018. (eiro)

Publiskās investīcijas 12 241 689 57 245 432 45 003 743
Privātās investīcijas 15 783 469 22 814 344 7 030 875
Kopā 28 025 158 80 059 776 52 034 618

Nozīmīgākie būvobjekti 2019. gadā

N
r.p

.k
.

Būvobjekts Ierosinātājs Izmaksas 
(eiro)

1.
Liepājas ostas pienākošā kanāla un 
priekšostas padziļināšanas darbi Liepājas 
ostas Piekšostas un Brīvostas akvatorijās

Liepājas SEZ pārvalde 23 841 410

2. Tenisa halles būvniecība, Liedaga ielā 5, 
Liepājā

Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija 6 715 486

3. Metāla konstrukciju ražošanas ēku komplekss 
Virssardzes ielā 11, Liepājā LSEZ SIA “JM Properties”  6 365 308

4. Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas 
kompleksa pārbūve, Liepājā

Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija 6 206 275

5. Ražošanas ēkas būvniecība Kapsēdes 2, 
Liepājā

LSEZ SIA “PUMAC 
LIEPAJA”, 3 215 973

6. Grīzupes ielas pārbūve posmā no  
14. novembra bulvāra līdz pilsētas robežai

Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija 2 748 961

7. Tirdzniecības ēkas jaunbūve Ganību iela 182, 
Liepājā “Lidl Latvija” 2 649 576

8. Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūve Liepājas SEZ pārvalde 2 620 684

9. Grīzupes ielas pārbūve posmā no Cukura līdz 
14. novembra bulvārim, Liepājā

Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija 2 484 510

10.
Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas ēkas 
atjaunošana un vides pieejamības 
nodrošināšana Liedaga ielā 5, Liepājā

Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija 2 353 244

11.
Ēku nojaukšana, ražošanas ēkas būvniecība 
un transformatora apakšstacijas novietošana 
Vecā ostmalā 10, Liepājā

SIA “Vecās Ostmalas 
Biznesa Parks” 1 835 852

12. Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes 
ielas līdz pilsētas robežai

Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija 1 628 522
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Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai: 
• 2018. gadā iesniegti 25 projektu iesniegumi – 15 būvdarbiem, pārējie pieteikumi ir 

par dokumentācijas izstrādi. Trīs projektu iesniegumi tika noraidīti. Kopējā iesniegto 
projektu pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 256 617,00 eiro;

• 2019. gadā iesniegti 17 projektu iesniegumi – 10 būvdarbiem, pārējie pieteikumi 
ir par dokumentācijas izstrādi. Kopējā iesniegto projektu pieprasītā pašvaldības 
līdzfinansējuma daļa ir 238 640,52 eiro.

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 galvenais vidējā 
termiņa attīstības plānošanas dokuments pilsētā. Tajā ir 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 kalpo kā vadlīnija dažādu pašvaldības nozaru ikgadējo darbības 
plānu izstrādei, pašvaldības budžeta veidošanai un investīciju piesaistei. Attīstības 
programmas īstenošanu mēra analizējot rezultatīvos rādītājus un izpildītās darbības 
programmā noteikto rīcību īstenošanai, kas pakārtotas deviņām rīcībpolitikām (17. attēls).

 

17. attēls. Mērķu sasniegšanas progress 
Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde 
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RP (1.1.) Konkurētspējīga izglītība, prasmju 
attīstīšana un nodarbinātības iespēju 

paplašināšana
RP (1.2.) Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti 

liepājnieki
RP (1.3.) Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, tai skaitā mūsdienīga un kvalitatīva 

kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, 
sportā un piederības sajūtas stiprināšanā

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

RP (2.1.) Videi draudzīga pilsētas
saimniekošana un dzīvesveids

RP (2.2.) Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, 
draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana

RP (3.1.) Pilsētas ekonomikas konkurētspējas 
uzlabošana tradicionālajās nozarēs un vietējai 

nodarbinātībai svarīgās nozarēs

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

RP (4.1.) Liepājas starptautiskā sasniedzamība, 
pilsētas tēls un atpazīstamība
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4. Pilsētas attīstības plānošana

Plānotās darbības 2019. gadā pilnībā vai daļēji izpildītas visās jomās. Katras 
Rīcībpolitikas izpilde vērtējama virs 50%. Finansējums attīstībai kopumā (Valsts, 
pašvaldības, ES fondi) ieguldīts 29 milj. eiro apmērā (18. attēls).

18. attēls. Ieguldītais finansējums
Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde 

2019. 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. 

2019. gada 19. septembrī Liepāja pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr. 345 “Par 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes un Liepājas 
pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācijas uzsākšanu”.

Informācija par Attīstības programmas īstenošanu un uzraudzību pieejama mājas 
lapas adresē: https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/planosana-un-attistiba/.

RP (4.1.) Liepājas 
starptautiskā 
sasniedzamība, pilsētas 
tēls un atpazīstamība 3%

RP (1.1.) Konkurētspējīga izglītība, 
prasmju attīstīšana un nodarbinātības 
iespēju paplašināšana 14%

RP (1.2.) Aktīvi, veseli un sociāli 
aizsargāti liepājnieki 8%

RP (1.3.) Pilnvērtīgas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, tai skaitā 
mūsdienīga un kvalitatīva kultūrizglītība, 
atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā 
un piederības sajūtas stiprināšanā  36%

RP (1.4.) Efektīva pilsētas pārvaldība, 
līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem
1%

RP (2.1.) Videi draudzīga 
pilsētas saimniekošana 
un dzīvesveids 25%

RP (2.2.) Iedzīvotājiem un tūristiem 
interesantas, draudzīgas publiskās 
infrastruktūras uzlabošana 5%

RP (3.1.) Pilsētas ekonomikas 
konkurētspējas uzlabošana 
tradicionālajās nozarēs un vietējai 
nodarbinātībai svarīgās nozarēs 7%

RP (3.2.) Liepājas 
perspektīvie 
ekonomikas virzieni 
un to potenciāla 
attīstīšana 1%
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5. Komunikācijas ar sabiedrību
Lai sekmētu iedzīvotāju informētību par pašvaldībā notiekošo, veicinātu pašvaldības 

iedzīvotāju savstarpējo saziņu, sadarbību un iesaisti pilsētas attīstības uzdevumu 
un mērķu sasniegšanā, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko 
attiecību un mārketinga daļa sadarbojas ar medijiem, organizācijām, pasākumu 
organizatoriem, nevalstiskajām organizācijām un citām sabiedrības grupām. Nodaļa 
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, gatavo atbildes žurnālistiem, organizē amatpersonu un 
speciālistu tikšanās, 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, un, balstoties uz iedzīvotāju 
sniegto atgriezenisko saiti un statistiku, Liepājas pilsētas pašvaldības portālam  
liepaja.lv regulāri tiek veikti dažādi uzlabojumi, lai to padarītu lietotājiem vēl ērtāku, 
tādējādi paaugstinot pakalpojumu pieejamību, pilnveidojot iedzīvotāju apkalpošanas 
kvalitāti un palielinot iedzīvotāju informētību un līdzdalību pašvaldības darbības 
procesos.

Portālā atrodama sabiedrībai nozīmīga informācija par Liepājas pilsētas 
pašvaldību, tās darbību, struktūru un kontaktiem, informācija par pakalpojumiem, 
projektu konkursiem, budžetu, pabalstiem, atvieglojumiem, iepirkumiem, saistošajiem 
noteikumiem utt. Ar portāla www.liepaja.lv palīdzību tiek sniegta koordinēta 
informācija par aktualitātēm un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. 

Tāpat iedzīvotāju informēšanai ļoti aktīvi tiek izmantoti pilsētas sociālie tīkli, 
sniedzot daudzpusīgu un visaptverošu informāciju par norisēm pašvaldībā. Ar sociālo 
tīklu palīdzību iedzīvotājiem tiek sniegta regulāra atgriezeniskā saite, sekots līdzi 
aktuālajām tēmām un tās skaidrotas. 

Sadarbībā ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju rīkotas lokāla un 
nacionāla mēroga reklāmas kampaņas pilsētas un tās tūrisma piedāvājuma 
popularizēšanai.

2019. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību 
un mārketinga daļa kopā ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju organizēja 
Liepājas vēstnešu akciju “Izvējojies Liepājā!”. Vislabāk vēju pilsētu izrādīt viesiem var 
paši liepājnieki, tādēļ 2019. gada tūrisma sezonā Liepājas pilsēta aicināja iesaistīties 
iedzīvotājus, kuri gatavi iepazīstināt viesus ar labākajām atpūtas un izklaides iespējām 
pilsētā.

Februāra sākumā tika izsludināta vēstnešu pieteikšanās, iedzīvotāju interese bija 
liela – kopumā divu nedēļu laikā saņemti 84 pieteikumi un žūrijas komisija klātienē 
tikās ar 15 pretendentiem, lai septiņiem no viņiem sniegtu iespēju kļūt par Liepājas 
vēstnešiem jaunajā tūrisma sezonā.

Kopumā Liepājas pilsēta vasaras un rudens sezonā interesentiem uzdāvināja nedēļas 
nogales izvējošanos piecās kategorijās: kultūras baudītāji, aktīvās atpūtas un sporta 
piekritēji, nedēļas nogale draudzenēm, atpūta ģimenei ar bērniem un jauniešu atpūta.
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Liepājnieki – vēstneši trīs dienu garumā pilsētas viesus iepazīstināja ar plašo 
atpūtas piedāvājumu un parādīja labāko, ko iespējams darīt nedēļas nogalē Liepājā. 
Liepājas pilsēta kopā ar tūrisma uzņēmējiem viesiem nodrošināja naktsmājas, 
ēdināšanas iespējas un sedza ieejas maksu apskates objektos vai pasākumos. Par 
katru no apmeklējumiem tika sagatavoti plaši videomateriāli, kas tika publicēti 
pilsētas sociālajos tīklos tūrisma veicināšanai. 

Tāpat regulāri tiek izcelti un popularizēti liepājnieku sasniegumi dažādās jomās, 
nodrošinot informāciju sociālos tīklos, mājaslapā un citos mūsdienīgos un saistošos 
veidos. Lai veicinātu patriotisma un piederības sajūtu pilsētai, 2019. gadā kopā 
ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju sagatavoti 15 video par Liepājas 
aktīvajiem uzņēmumiem un pilsētā esošajiem sporta veidiem. 

Kopā ar tūrisma biroju nodrošināta arī 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. 

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. 

2019. gadā bijušas astoņas publiskās apspriešanas:
•	publiskā apspriešana par koku ciršanu Liedaga ielā 6, Liepājā. Publiskās 

apspriešanas norises laiks: no 2019. gada 1. novembra līdz 10. novembrim;
•	publiskā apspriešana par koku ciršanu pie īpašuma Klaipēdas ielā 130, Liepājā. 

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2019. gada 9. oktobra līdz 18. oktobrim;
•	publiskā apspriešana par koku ciršanu Dzērves ielā, Liepājā. Publiskās apspriešanas 

norises laiks: no 2019. gada 20. septembra līdz 26. septembrim;
•	publiskā apspriešana par koku ciršanu Saraiķu ielā, Liepājā. Publiskās apspriešanas 

norises laiks: no 2019. gada 10. septembra līdz 19. septembrim;
•	publiskā apspriešana par koku ciršanu Saraiķu ielā, Liepājā. Publiskās apspriešanas 

norises laiks: no 2019. gada 22. augusta līdz 28. augustam;
•	publiskā apspriešana par koku ciršanu posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, 

Liepājā. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2019. gada 7. augusta līdz 
16. augustam;

•	publiskā apspriešana par koku ciršanu Kuldīgas ielā 20, Liepājā. Publiskās 
apspriešanas norises laiks: no 2019. gada 3. jūlija līdz 12. jūlijam;

•	publiskā apspriešana par koku ciršanu Klaipēdas ielā 98, 100A, 102, 102A un 110, 
Liepājā. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2019. gada 24. aprīļa līdz 3. maijam.
Tāpat veiktas piecas iedzīvotāju aptaujas:

•	pieteikuma anketa “Liepājas Kultūras balva 2018” no 2019. gada 10–28. janvārim;
•	pieteikums Liepājas apbalvojumam “GODA LIEPĀJNIEKS” no 2019. gada 21. janvāra 

– 6. februārim;
•	pieteikums – 4. maija Brīvības svētki muzeja dārzā – no 2019. gada 11. aprīļa līdz  

1. maijam;
•	iedzīvotāju aptauja: Liepājas attīstības programma 2021.–2027. gadam izstrāde no 

2019. gada 26. septembra līdz 15. novembrim;
•	informācija par Liepājas NVO ievietošanai www.liepaja.lv – visu gadu/nepārtraukti 
•	akcijas “Izvējojies Liepājā” anketa Izvēlies savu Liepājas vēstnesi! – no 2019. gada 
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10. aprīļa līdz 4. maijam;
•	anketa Novērtē klientu servisu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā! – visu 

gadu/nepārtraukti.
Saņemto preses monitoringu skaits ir 500 (divas reizes dienā). Pagājušajā gadā ir 

atlasītas 9 476 publikācijas un sižeti, kuros pieminēts Liepājas vārds.
2019. 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” 2019. gadā veikts 
kvantitatīvais pētījums – telefonaptauja pēc stratificētās nejaušības principa. Aptauja 
tika organizēta divos posmos: 400 respondenti tika aptaujāti 1. posmā, kas notika 
2019. gada jūnijā – jūlijā un 400 respondenti tika aptaujāti 2. posmā, kas notika no 
2019. gada decembra līdz 2020. gada februārim. Vidējais intervijas ilgums ~15 minūtes. 
Aptaujas mērķa grupa – visi Liepājas pilsētā dzīvojošie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 
75 gadiem.
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6. Pasākumi pašvaldības  
 vadības pilnveidošanai

2019. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekiem tika 
organizētas 426 apmācības (2018. gadā – 375), tas ir, darbinieki 426 reizes apmeklēja gan 
kursus, gan seminārus, gan piedalījās iekšējās apmācībās Liepājas pilsētas pašvaldībā. 
2019. gadā tika apmācīti 116 jeb 99% darbinieki (2018. gadā – 100). 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 11 444 eiro (2018. gadā – 14 989 eiro).

2019. gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieki grupās 
(dažādas mērķauditorijas) tika apmācīti septiņās lekcijās/semināros/praktiskās 
apmācībās (2018. gadā – astoņās):
•	Diplomātiskais protokols un etiķete;
•	Kā efektīvi parūpēties par labsajūtu darbā;
•	Ergonomikas svarīgākie aspekti biroja darbā;
•	Profesionālā klientu apkalpošana (padziļinātas apmācības);
•	Interešu konflikts;
•	E-paraksts;
•	Praktiskās apmācības ugunsdrošībā.

Ar 2019. gada 1. maiju, atbilstoši valstī pieņemtajam “Trauksmes celšanas likumam”, 
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā ieviesta Iekšējās trauksmes celšanas 
sistēma, pievienojot arī pašvaldības aģentūras “Nodarbinātības projekti” un “Liepājas 
sabiedriskais transports”, pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas bāriņtiesa”, “Liepājas 
pilsētas dzimtsarakstu nodaļa”, “Nekustamā īpašuma pārvalde” un “Liepājas kapsētu 
pārvalde”.

2019. gadā, lai izpildītu likuma “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” prasības, 
veiktas sekojošas izmaiņas Liepājas pašvaldības izglītības iestāžu nosaukumos un 
attiecīgi pieņemti šādi lēmumi:
•	Liepājas pilsētas dome 2019. gada 21. februārī pieņēma lēmumus Nr. 61 “Par 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības 
iestāde “Gulbītis”” nosaukuma maiņu” un Nr. 62 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Kriksītis”” nosaukuma 
maiņu, ar kuriem mainīti minēto pirmsskolas izglītības iestāžu nosaukumi, izslēdzot 
no tiem vārdu “speciālā”, un lēmums Nr. 63 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola” nosaukuma maiņu”, ar kuru mainīts 
minētās izglītības iestādes nosaukums uz “Liepājas Tālmācības vidusskola”.
Ņemot vērā valstī noteiktās skolu tīkla optimizācijas prasības 2019. gadā apvienotas 

izglītības iestādes, pieņemot šādus lēmumus:
•	Liepājas pilsētas domes 2019. gada 1. marta lēmums Nr. 95 “Par Liepājas pilsētas 

12. vidusskolas un Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas apvienošanu”, ar kuru uzsākta 
minēto izglītības iestāžu reorganizācija, tās apvienojot un izveidojot jaunu izglītības 
iestādi “Liepājas Liedaga vidusskola”.

•	Liepājas pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmums Nr. 105 “Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola” likvidāciju un 
pievienošanu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas 8. vidusskola”, ar 
kuru uzsākts Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas likvidācijas process, pievienojot 
to Liepājas 8. vidusskolai.
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    vadības pilnveidošanai

2019. gadā atbrīvoti no amata un iecelti amatā vairāku izglītības iestāžu direktori/
vadītāji, pieņemot attiecīgus lēmumus:
•	Liepājas pilsētas domes 2019. gada 24. janvāra lēmums Nr. 4 “Par Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes “Liepājas 8. vidusskola” direktoru”, kas nosaka par Liepājas  
8. vidusskolas direktori iecelt Anitu Kuncīti.

•	Liepājas pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmums Nr. 101 “Par pašvaldības 
iestādes “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” vadītāju”, kas nosaka par 
Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes direktoru iecelt Elanu Strazdiņu.

•	Liepājas pilsētas domes 2019. gada 13. jūnija lēmums Nr. 215 “Par atbrīvošanu no 
amata”, kas nosaka no Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Kriksītis” 
vadītājas amata ar 2019. gada 31. augustu atbrīvot Irēnu Putri.

•	Liepājas pilsētas domes 2019. gada 18. jūlija lēmums Nr. 245 “Par atbrīvošanu 
no amata”, kas nosaka no Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 
internātpamatskola” direktora amata atbrīvot Guntu Laubergu.

•	Liepājas pilsētas domes 2019. gada 18. jūlija lēmums Nr. 246 “Par atbrīvošanu no 
amata”, kas nosaka no Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas vakara /
maiņu/ vidusskola” direktora amata atbrīvot Allu Matvejevu.

•	Liepājas pilsētas domes 2019. gada 22. augusta lēmums Nr. 287 “Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 
“Kriksītis”” vadītāju”, kas nosaka par iestādes vadītāju no 2019. gada 30. augusta 
iecelt Andu Lanku.

•	Liepājas pilsētas domes 2019. gada 22. augusta lēmums Nr. 288 “Par izglītības 
iestāžu direktoriem”, kas nosaka no Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 
A. Puškina 2. vidusskola” direktora amata atbrīvot Edīti Plamši un ar 2019. gada  
23. augustu par direktora pienākumu izpildītāju iecelt Valēriju Jepiskoposovu.

•	Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. septembra lēmums Nr. 350 “Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Futbola skola” direktoru”, kas nosaka 
par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Futbola skola” direktoru ar  
2019. gada 23. septembri iecelt Aivi Tintu.

•	Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. septembra lēmums Nr. 351 “Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs” 
direktoru”, kas nosaka par minētās iestādes direktori iecelt Sarmīti Sidorovu.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā kopš 2004. gada ir ieviesta Kvalitātes 
vadības sistēma atbilstoši standarta ISO 9001 prasībām, un 2016. gadā ieviests 
Energopārvaldības sistēmas standarts ISO 50001:2011. 2019. gadā uzraudzības 
auditi nav veikti, iepriekšējos auditos nav konstatēta neviena neatbilstība standartu 
prasībām. 
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7.1. Izglītības nozare

Liepājas pilsētas pašvaldības kompetenci izglītības jomā īsteno 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.

Pirmsskolas izglītība
2019. 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 no pusotra gada vecuma netiek 
nodrošināts ar vietu pašvaldības PII. 2019. gadā tas bija 199,64 eiro vienam bērnam 
līdz 5 gadu vecumam un 116,11 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. 
2019. 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. 2019. gada  
1. septembrī bija pieejami 45 aukļu pakalpojumi.

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

2019. gada 1. septembrī pašvaldības PII apmeklēja 3451 bērns, no tiem 1588 
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. 

2019. gada 1. septembrī rindu uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm 
gaidīja 1  848 bērni.

Lai samazinātu rindu uz pirmskolas izglītības iestādēm, pašvaldība ir uzsākusi darbu 
pie pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla pārskatīšanas un attīstības. Izglītības pārvalde 
2019. gadā uzsāka darbu pie jaunas PII atvēršanas Koku ielā 10, kas nodrošinās vietu 
214 bērniem.

7. Pašvaldības iestāžu,  
    kapitālsabiedrību darbība
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2019. gadā Liepājas PII veikti šādi remontdarbi:
Kapitālais remonts un rekonstrukcija:

•	PII “Margrietiņa” – žoga dienvidu puses pārbūve – 6 322 eiro;
Uzturēšanas remonti:

•	PII “Stārķis” – elektrības instalācija ar griestu atjaunošanu divu grupu telpās un 
ieejas mezgla avārijas atjaunošanas darbi – 16 293,07 eiro;

•	PII “Mazulītis” – elektroinstalācijas avārijas remonts ar griestu atjaunošanu divās 
grupu telpās – 11 929,15 eiro;

•	PII “Pūcīte” – grupas telpas un garderobes grīdu remonts – 6 023,14 eiro;
•	Kristīgā PII – garderobes telpu remonts un elektrības instalācija ar griestu remontu –  

14 142,59 eiro;
•	PII “Rūķītis” – elektrības instalācija ar griestu atjaunošanu grupas telpā –  

6 038,63 eiro
•	PII “Delfīns” – sienu kosmētiskais remonts divu grupu telpās – 5 016,12 eiro;
•	PII “Gailītis” – jumta (nojumes) avārijas remonts – 3 268,86 eiro.

Vispārējā izglītība
Liepājā ir 12 pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādes. 2019. gada skolu tīkla 

sakārtošanas procesā tika reorganizētas vairākas vispārizglītojošās skolas. Apvienojot 
Liepājas A. Puškina 2. vidusskolu un Liepājas 12. vidusskolu izveidota Liepājas Liedaga 
vidusskola. Reorganizēta Liepājas Vakara (maiņu) vidusskola, to pievienojot Liepājas 
8. vidusskolai, kā arī likvidēta Liepājas Internātpamatskola. 

Liepājas Ezerkrasta sākumskola darbojas eko skolu programmā. Liepājas Raiņa 
6. vidusskola ir atzīta par “Microsoft Showcase School” (tādas ir tikai 150 pasaulē). 
Liepājas 8. vidusskola piedāvā apgūt Jūras zinību programmu. 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 2019. gadā darbojās arī divas privātskolas – “Liepājas Katoļu pamatskola” 
un privātsākumskola “Varavīksne”.

2019. gadā Liepājas skolēni guvuši augstus sasniegumus olimpiādēs un Zinātniski 
pētniecisko darbu (turpmāk – ZPD) lasījumos Latvijas mērogā. ZPD lasījumos valsts 
konferencē 13 godalgotas vietas, Valsts izglītības un satura centra organizētajās 
olimpiādēs 13 godalgotas vietas. Par teicamiem un izciliem sasniegumiem Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvalde sveica 37 izglītojamos. Savukārt par skolēnu sasniegumiem 
uz Skolotāju dienu tika nominēti 30 Gada skolotāji.

2019. 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. 

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.

Turpinās metodiskā darba attīstība ko 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.
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Kā būtisks ieguldījums Liepājas izglītības iestādēs ir Izglītības pārvaldes vadītie 
un koordinētie Eiropas Sociālā fonda projekti. Tiek turpināts darbs pie EEZ/NOR 
finansējuma piesaistes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZiiC) attīstībai. No  
2018. gada LIP pārziņā esošais ZIINO centrs 2019. gadā mainījis savu nosaukumu, 
kļūstot par Zinātnes un izglītības inovāciju centru. ZiiC darbības virziens ir sniegt 
skolēniem izpratni par STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
jomas darbības virzieniem un jēgpilnu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
rīku pielietošanu. Ikdienā ZiiC centrā bērniem notiek nodarbības IT un STEM 
jomas priekšmetos, meistarklases dabaszinātnēs un inženierzinātnēs, organizētas 
tematiskās dienas skolēnu vasaras brīvlaikā, organizētas pulciņnodarbības “Vide”, 
STEM skola” un “Robotika”, organizēti tādi pasākumi kā Eiropas Zinātnieku nakts, 
Eiropas programmēšanas nedēļas, Fizikas nedēļas, konkurss “Skolēni eksperimentē”. 
2019. gadā ZiiC organizētajos pasākumos iesaistījušies 2314 interesentu. 

2019. gadā Izglītības pārvalde turpināja īstenot ERAF projektus Liepājas izglītības 
iestāžu modernizācijai un attīstībai – “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” 
un “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”.

Paveiktais projektu ietvaros:
•	pabeigti būvdarbi Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā (tagadējā Liepājas Liedaga 

vidusskolā), Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā, J. Čakstes 
Liepājas pilsētas 10. vidusskolā un Liepājas 12. vidusskolā (ēkā 2019. gada  
1. septembrī mācības uzsāka J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas audzēkņi);

•	noslēdzies projekts “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija”;
•	sagatavots projekta iesniegumus “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana” ERAF atbalsta saņemšanai, lai uzlabotu mācību vidi trīs Liepājas 
izglītības iestādēs – Liepājas 7. vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā un Oskara 
Kalpaka Liepājas pilsētas 15. vidusskolā.
2019. gadā Liepājas skolās veikti šādi remontdarbi:
Uzturēšanas remonti:

•	Liepājas Valsts 1. ģimnāzija – grīdas remonts, grīdas un logu krāsošana –  
10 337,22 eiro;

•	Liepājas Liedaga vidusskola – sanitārā mezgla atjaunošana un santehniskie darbi –  
23 492,17 eiro;

•	Liepājas 3. pamatskola – gaismekļu nomaiņa zālei un skatuvei – 5 172,36 eiro;
•	J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola – mehāniskās ventilācijas remonts un 

tīrīšana – 5 995,55 eiro;
•	Oskara Kalpaka Liepājas pilsētas 15. vidusskola – trīs klašu telpu remonts – 

15 989,89 eiro;
•	Liepājas Centra sākumskola – elektromontāžas un griestu avārijas darbi, sanitāro 

mezglu avārijas darbi – 6 583,19 eiro;
•	Liepājas Ezerkrasta sākumskola – ventilācijas sistēmu tīrīšana – 4 985,07 eiro.

Izglītības pārvalde turpina veiksmīgi uzsākto un plaši apmeklēto pasākumu 
organizēšanu skolu jaunatnei, 2019. gadā noorganizējot tādus pasākumus, kā “Karjeras 
nedēļa”, Karjeras izglītības 5. zinātniski praktisko konferenci “Līdzsvars dzīvē –  
līdzsvars karjerā”, “Radošuma nedēļa”, Lāčplēša balvas izcīņu skolu un jaunsargu 
komandām. Organizētas pilsētas skolēnu pētniecības darbu konferences 4.-6., 7.-9. 
un 10.-12. klašu grupām. 

2019. gadā tika organizēti divi skolēnu mācību uzņēmumu tirgi – pavasarī un 
rudenī, kur jauniešu veidoti skolēnu mācību uzņēmumi piedāvā savus oriģinālos 
izstrādājumus. Vislielākā pieredze un noturīgākās tradīcijas SMU veidošanā Liepājā ir 
Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolai.
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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.

2019. gadā apritēja 10 gadi, kopš tika izveidots LBJC, apvienojot iepriekš atsevišķi 
darbojošās interešu izglītības iestādes.

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

 2019. gadā LBJC vizuālās un lietišķās mākslas, dejas, mūzikas, teātra mākslas, 
tehniskās jaunrades un citus pulciņus apmeklēja 3 980 dalībnieki. LBJC īstenoja 166 
interešu izglītības programmas. 

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.

2019. gadā uzsākta aktīva gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem, notiek Liepājas un Kurzemes kolektīvu skates un konkursi. 

2019. mācību gada lielākie pasākumi, kuros piedalās Liepājas Bērnu un jaunatnes 
centra kolektīvi :
•	LBJC mūsdienu deju koncerts par godu Liepājas dzimšanas dienai “Nakts stacijā”;
•	Eiropas čempionāts mūsdienu dejās sadarbībā ar Klaipēdas deju asociāciju, kas 

norisinājās Liepājas Olimpiskajā centrā, pulcinot ne tikai Liepājas dejotājus, bet 
dejotājus no citām valstīm;

•	Ģimenes svētki “Viens, divi, trīs, nu tu esi brīvs…”, kuru ietvaros norisinājās 
Starptautiskais Leļļu teātra festivāls “Spēlēsim Te-Ātri”, Liepājas pilsētas izglītības 
iestāžu Koru vakars, Deju diena, Tautas deju lielkoncerts, tika organizētas LBJC 
radošās darbnīcas, koncerti, ielu teātru uzvedumi un Svētku dalībnieku gājiens;

•	Zinību dienas svētku svinības “Vēl viens jaunais gads”;
•	Liepājas Bērnu un jaunatnes centra 10 gadu jubilejas svinības “Zem cepures”.

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.
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Ar pašvaldības līdzfinansējumu 2019. gada vasarā algotu darbu bija iespēja strādāt 
300 bērniem, bet 17 skolēnu atpūtas nometņu rīkotāji, startējot projektu konkursā, 
saņēma pašvaldības līdzfinansējumu 29 823 eiro apmērā.

Pateicoties pašvaldības stipendiju konkursam, tuvāko gadu laikā Liepājā atgriezīsies 
arī pirmie izglītotie un augsti kvalificētie jaunie speciālisti, īpaši medicīnas jomā.

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 
pārskata periodā tika piešķirts 2 044 124 eiro. 

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 2019. gadā organizētie nozīmīgākie pasākumi:
•	Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena;
•	Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas gada diena;
•	vēsturisku notikumu pasākumu kopums – “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā 

– 100”. Pasākums “Pirms 100 gadiem Liepājā”; Svētku koncerts “Ar prieku un 
gandarījumu”; Kuģa “Saratov” sagaidīšanas Liepājā rekonstrukcija; Ekumēniskais 
dievkalpojums;

•	Mazākumtautību kultūras diena;
•	Sociālo inovāciju forums;
•	Lāčplēša diena;
•	Jaunā gada sagaidīšanas pasākums.

Nemainīgi notika tradicionālie festivāli – “Līvas ciema svētki”, “Muzeju nakts”, 
Jūras svētku svinības, Starptautiskais gleznotāju un zīmētāju plenērs “Liepājas 
marīna”, festivāls “Summer Sound”, Krievijas labāko teātra izrāžu festivāls “Zelta 
maska, festivāls “VIA Baltica”, Starptautiskais Ērģeļmūzikas festivāls, Dzejas dienas, 
koncertcikls “Iededz gaismu”, pilsētas egles atklāšanas pasākums u.c.
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Tradicionālie gadskārtu svētki, valsts svētki un piemiņas dienas – Lieldienas, 
māmiņdienas pasākums, Līgo diena, Vecgada koncerts baznīcā u.c.

Turpināta tradīcija – pasākumu cikls “J. Čakstes laukuma kultūras programma”.
Vasaras sezonas tradicionālā mazākumtautību kultūras programma pie Gulbju 

dīķīša pirmo gadu tika realizēta citā versijā 11. augustā kā “Mazākumtautību kultūras 
diena” un, protams, iecienītie Bērnu rīti jūrmalas parkā.

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

Atbalsta pasākumi – 2019. gada Kultūras projektu konkursā tika iesniegti 67 projektu 
pieteikumi, atbalstīti 20 projekti. Salīdzinot ar 2018. gadu, kad tika iesniegti 62 projektu 
pieteikumi, tika atbalstīti 18 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.

Atbalsts Liepājas nevalstisko kultūras organizāciju darbībai – Amatnieku nams, 
Folkloras centrs “Namīns”, Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa, Liepājas teātra 
fonds, ceļojošais leļļu teātris “Maska” u.c.

2019. gadā Kultūras pārvalde atbalstīja “Prāta vētras”, “Bi-2” koncerta norisi Liepājā 
un daudzus citus starptautiskus mākslas un mūzikas pasākumus.

Kultūras pārvalde ir producējusi 30 pasākumus pārskata periodā, salīdzinot ar 
2018.  gadu skaits ir samazinājies par 17 pasākumiem. Tas ir skaidrojams ar to, ka 
Mazākumtautību kultūras pasākumu programma tika realizēta vienā koncertā, 
Latvijas valsts 100gades svinēšanas pasākumu programma 2019. gadā vairs nebija 
tik piesātināta. Savukārt, Kultūras pārvaldes organizēto pasākumu apmeklētāju 
skaits ir pieaudzis līdz 190 250 apmeklētāju, salīdzinot ar 2018. gadu pasākumu 
apmeklētāju skaits pieaudzis par 24,8%. Pasākumu apmeklētāju skaita pieaugums 
skaidrojams ar to, ka Liepājā kultūras pārvaldes un tās pakļautībā esošo institūciju 
pasākumi ir vērsti uz dažādām auditorijām, tie ir bezmaksas un izpildījums ir kļuvis 
saturiski augstvērtīgāks. Kopumā 2019. gadā pašvaldības kultūras iestādes Liepājas 
iedzīvotājiem ir piedāvājušas 2 216 pasākumus.

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

“Liepājas pilsētas Domes 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, un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai, 
šajos procesos iesaistot 26 dažādu žanru amatiermākslas kolektīvu vairāk kā 700 
dalībniekus.

Nodrošinot Kultūras centra funkciju realizāciju, notiek regulāra sadarbība ar 
valsts institūciju “Latvijas Nacionālais kultūras centrs”, Liepājas pilsētas pašvaldības 
kultūras un izglītības iestādēm un kapitālsabiedrībām, Liepājai pietuvināto novadu 
pašvaldībām un kultūras centriem (Aizputes, Grobiņas, Durbes, Nīcas, Pāvilostas, 
Priekules, Rucavas, Vaiņodes), Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas, Ventspils, Kuldīgas 
pašvaldībām.
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Liepājniekiem piedāvāts 101 dažādu žanru sarīkojums Liepājā un nodrošināta 
amatiermākslas kolektīvu līdzdalība 89 valsts nozīmes un reģionālos svētkos, festivālos, 
labdarības pasākumos, koncertos, izstādēs un izrādēs, 40 citās nozīmīgās aktivitātēs 
dažādās Latvijas pilsētās un novados, kā arī 11 starptautiskos notikumos ārvalstīs. 

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru organizēti Kurzemes Dziesmu 
svētki Liepājas Olimpiskā centra arēnā, kuros piedalījās 2 100 dalībnieku no visiem 
Latvijas reģioniem un IX Starptautiskā Tautas deju festivāla “Sudmaliņas” noslēguma 
koncerts pie koncertzāles “Lielais dzintars” ( Bulgārija, Indonēzija, Ziemeļkipra, Krievija, 
Serbija, Polija, Ukraina, Indija).

Liepājas pašvaldības deleģētie valsts svētku un tradīciju pasākumi: 
•	Lieldienu sarīkojums Jūrmalas parkā;
•	Mātes dienas koncerts sadarbībā ar dziedātāju Ivo Fominu;
•	tradicionālais Nemateriālā kultūras mantojuma notikums „Līvas ciema svētki”; 
•	Līgo svētki Liepājā, Pērkones atpūtas parkā, kas pirmo reizi notika bez ieejas 

maksas.
Gatavojoties Kurzemes Dziesmu svētkiem Liepājā, rīkotas Liepājas deju apriņķa un 

Liepājas koru apriņķa kolektīvu skates, koru kopmēģinājumi ar svētku virsdiriģentiem, 
tautas deju kolektīvu repertuāra apguves semināri ar Deju svētku virsvadītājiem, 
horeogrāfiem.

Organizēti Kultūras centra tradicionālie festivāli un pasākumi:
•	tautas deju festivāla „Sadancojam Liepājā” labdarības koncerts;
•	bērnu un jauniešu vokālo ansambļu un solistu konkurss „Pērļu lietus”;
•	bērnu un jauniešu deju svētki „Pilna sauja dzintariņu;
•	8. Amatieru teātru festivāls “Te un nekur citur!”;
•	15. Tautas deju festivāls „Aprīļa pilieni”;
•	koru dziedāšanas svētki “Visiem viena, katram sava. Tautasdziesma”;
•	tautas deju festivāls “Rudens nāca sētiņā”;
•	Latvijas Valsts svētku sarīkojums 18. novembrī.

Liepājas radošo kolektīvu, vadītāju un mākslinieku nozīmīgas jubilejas:
•	lietišķās mākslas studijas “Kursa” 60 gadu jubilejas izstāde “Rakstu līkloči”;
•	lietišķās mākslas studijas “Zītars” 50 gadu jubilejas izstāde “Dzintara rotaslietas. 

Laiks rotāties”; 
•	Dziesmu un deju svētku virsdiriģentes Ilzes Valces 55 gadu jubilejas koncerts;
•	bērnu deju kolektīva “Krustiņi” 25 gadu un vidējās paaudzes deju kolektīva “Kvēle” 

50 gadu jubileju koncerts 18.novembrī;
•	Bērnu teātra 50 gadu jubilejas izrādes un noslēgums “Sarkangalvīte + Buratino = 

Bērnu teātrim 50”.

Saņemti nozīmīgi novērtējumi:
•	Jauniešu teātra studijas izrāde O.L.Kirkegors “Gumijas Tarzāns” izvirzīta Latvijas 

Amatieru teātru ikgadējās skates “Gada izrāde 2018” finālam Dailes teātrī Rīgā;
•	jauktajam korim “Laiks” Atzinība par skatuviski atraktīvāko priekšnesumu  

IV Starptautiskajā Baltijas jūras koru konkursā Jūrmalā.

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

dome, bet koordinē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”. 
Liepājas muzeju Kūrmājas prospektā 16/18 un tā filiāli “Liepāja okupāciju režīmos” 
Klāva Ukstiņa ielā 7/9 pagājušajā gadā apmeklējis 48 071 apmeklētājs, kas ir lielākais 
apmeklētāju skaits pēdējo gadu laikā.
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2019. gadā:
•	Liepājas muzeju un tā filiāli apmeklējis 48 071 apmeklētājs;
•	muzeja darbinieki novadījuši 37 ekskursijas;
•	organizētas 185 muzejpedagoģijas nodarbības;
•	muzejs rīkojis 23 pasākumus;
•	sarīkotas 19 izstādes.

Norit aktīvs darbs krājuma digitalizēšana. Turpinās 2018. gada vasarā iesāktais 
darbs pie monētu kolekcijas. Monētas fotografēja Nodarbinātības valsts aģentūras 
pieaicinātie skolēni. Vēsturnieks Jānis Artūrs Tečis, apstrādā fotogrāfijas un ievieto 
NMKK (1211 monētas). Tāpat arī sākts un turpinās darbs pie keramikas, fotogrāfiju un 
mākslas kolekciju ievietošanas NMKK.

2019. gada esības pārbaude tika veikta muzeja filiālei “Liepāja okupāciju režīmos”. 
Esības pārbaudes laikā tika pārbaudīts viss filiāles krājums.

2019. gadā kopējais muzeja jauniegūto vienību skaits ir 1067. LMZK nodaļa 
papildināta par 235 priekšmetiem. Ekspozīcijā “Liepāja okupāciju režīmos” uzņemtas 
428 krājuma vienības.

Daļa Liepājas muzeja krājuma no pagaidu telpām Peldu ielā 5 tika pārvietota uz 
telpām Siļķu ielā 7.

2019. gadā kopumā restaurēts 51 priekšmets.
Liepājas muzejā pārskata periodā atklātas 19 jaunas izstādes. 
Norit aktīvs darbs pie pētniecisko darbu izstrādes, publikācijām. Pētnieciskais 

darbs tiek prezentēts zinātniskās konferencēs. Tāpat norit aktīvs darbs pie Patriotiskās 
audzināšanas programmas dažādām mērķauditorijām.

Liepājas muzejā darbojas Kurzemes tautas tērpu informācijas centrs, kura 
2019.  gada pasākumu vadmotīvs bija etnogrāfisko Kurzemes novadu tautastērpu 
darināšana, tradicionālā valkāšana. Šīs tēmas ietvaros centrs ir novadījis radošus 
seminārus, lekcijas, ekspresizstādes.

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka strādā Liepājas pilsētas pašvaldības 

iestādes “Kultūras pārvalde” pakļautībā .
2019. gadu Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai un tās filiālbibliotēkām 

var novērtēt kā veiksmīgu: palielinājies lietotāju skaits un apmeklējums, t. sk. bērnu 
lasītāju skaits, palielinājies pasākumu un tematisko literatūras izstāžu skaits.

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB), īstenojot un nodrošinot bibliotekāros 
pakalpojumus Liepājas reģiona iedzīvotājiem, darbu organizē saskaņā ar “Liepājas 
pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam”, LR “Bibliotēku likumu”, 
Ministru kabineta noteikumiem, Liepājas pašvaldības lēmumiem un rīkojumiem, 
bibliotēkas Nolikumu un bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

  LCZB un tās filiālbibliotēku sniegtie universālie bibliotekārie, informacionālie 
un elektroniskie pakalpojumi lokālajiem un attālinātajiem lietotājiem ir atbilstoši 
to interesēm un vajadzībām. LCZB darbs un pakalpojumi atbilst ANO izvirzītajiem 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuri atbalsta demokrātiju, attīstību un cilvēka kā 
indivīda un personības respektēšanu.
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Liepājas pilsētas un reģiona iedzīvotāju informacionālo apkalpošanu nodrošina 
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB) un tās piecas filiālbibliotēkas: 
•	“Libris”; 
•	“Valtera bibliotēka”; 
•	“Varavīksne”’;
•	“Zaļās birzs” bibliotēka;
•	bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis”.

LCZB ir metodiskās un profesionālās vadības centrs 44 bibliotēkām – piecām LCZB 
filiālbibliotēkām, 37 novadu bibliotēkām un diviem ārējās apkalpošanas punktiem.

LCBZ pakalpojumus reģiona bibliotēkām nodrošina pamatojoties uz līgumiem 
“Vienošanās par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās 
bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu”, kuri noslēgti ar visām astoņām novadu 
pašvaldībām.

Izmaiņas Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku darbībā 
pārskata periodā nav notikušas.

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

Liepājā un citur Latvijā.
2019. gada Liepājas teātra radošajā plānā bija paredzēti astoņi jauniestudējumi 

izrādēm un vienam koncertuzvedumam:
•	27. janvārī notika pirmizrāde bērnu auditorijai paredzētam jaunuzvedumam –  

Justīnes Kļavas dramatizējuma Eleonoras H. Porteres romānam “Polianna” 
iestudējums Dž.Dž.Džilindžera režijā. Izrāde nominēta 2018./2019. sezonas 
“Spēlmaņu nakts” balvai divās nominācijās: “Gada izrāde bērniem” (BALVA) un 
“Gada scenogrāfs” (Aigars Ozoliņš);

•	14. februārī notika pirmizrāde Liepājas teātra mazajā zālē koncertzālē “Lielais 
dzintars” Bernarda Slaida lugai “Nākamgad tai pašā laikā”, ko iestudēja režisors no 
Sanpēterburgas (Krievija) Sergejs Ščipicins. Izrāde ir guvusi lielu publikas atsaucību 
un ir apmeklētākā no mazās zāles izrādēm;

•	9. martā notika pirmizrāde Ronalda Hārvuda lugai “Ģērbējs”, ko iestudēja režisors 
Dmitrijs Petrenko. Izrāde nominēta 2018./2019. sezonas “Spēlmaņu nakts” balvai 
divās nominācijās: “Gada aktieris” (Rolands Beķeris) un “Gada muzikālās partitūras 
autors” (Arturs Maskats). 

•	ar VKKF atbalstu 8. martā Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā notika pirmizrāde ārpusplāna 
mācību izrādei “Kā top izrāde”, ko veidoja dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce un 
Liepājas teātra aktieri. Izrādes režisors ir Leons Leščinskis. Izrāde tika izrādīta 
dažādās mācību iestādēs.

•	23. martā Liepājas teātris piedzīvoja vēl vienu ārpusplāna projektu – teātra dienas 
koncertuzvedumu “Meklējam aktierus”, ko veidoja Liepājas teātra dziedošie aktieri 
Egona Dombrovska un Mārtiņa Kalitas vadībā. Koncertuzvedums ieguva lielu 
publikas atzinību un tika iekļauts regulārajā teātra repertuārā. 

•	13. aprīlī pirmizrādi piedzīvoja režisores Lauras Grozas-Ķiberes iestudētā Bernāra 
Marī Koltesa luga “Roberto Zuko”. Izrāde nominēta 2018./2019. sezonas “Spēlmaņu 
nakts” balvai trīs nominācijās: “Gada aktieris” (Egons Dombrovskis), “Gada 
scenogrāfs ” (Mārtiņš Vilkārsis); Gada video mākslinieks (Atis Dzērve).

•	sezona tika noslēgta ar Antona Čehova lugas “Ķiršu dārzs” pirmizrādi 14. jūnijā, kur 
režisores statusā debitēja aktrise Dita Lūriņa. Izrāde nominēta 2018./2019. sezonas 
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“Spēlmaņu nakts” balvai trīs nominācijās: “Gada scenogrāfs” (Aigars Ozoliņš), “Gada 
kostīmu māksliniece” (Liene Rolšteina), “Gada kustību mākslinieks” (Aleksandrs 
Ļimins). Izrāde arī nominēta balvai “Kilograms kultūras” kategorijā TEĀTRIS  
2019. gada rudens balsojumā.

•	Teātra jaunā – 113. sezona tika atklāta 14. septembrī ar pirmizrādi Kārļa Lāča un 
Regnāra Vaivara mūziklam “Purvu bridējs ugunī” pēc Rūdolfa Blaumaņa darbu 
motīviem, ko iestudēja režisors Regnārs Vaivars. Šajā darbā piedalās astoņi no 10 
Liepājas universitātes aktieru kursa studentiem. Iestudējums ieguvis lielu publikas 
atzinību.

•	16. novembrī notika pirmizrāde režisora Elmāra Seņkova debijai Liepājas teātrī ar 
iestudējumu Šekspīra lugu kompilācijai “Šekspīrs”. Iestudējums ieguvis lielu publikas 
atzinību.

•	7. decembrī Liepājas teātrī debitēja lietuviešu jaunā režisore Monika Klimaite ar 
igauņu dramaturga Karla Kopelmā starptautiski atzītās lugas iestudējumu “Mēness 
neredzamā puse”. Iestudējums piedzīvoja pirmizrādi Liepājas teātra mazajā zāle 
koncertzālē “Lielais dzintars”.

•	15. decembrī savu gadumijas koncertu maratonu sāka koncertuzvedums “Sajūtu 
stāsts”, ko veidoja Liepājas teātra dziedošie aktieri Mārtiņa Kalitas un Normunda 
Kalniņa vadībā. 

2019. gada laikā ir notikušas 216 izrādes. No tām 177 izrādes ir notikušas Liepājas 
teātra telpās – lielajā zālē un tajā skaitā 22 mazās zāles formāta izrādes koncertzālē 
“Lielais dzintars”, bet 39 izrādes ir spēlētas dažādās Latvijas pilsētās (Ventspils, 
Saldus, Slampe, Rīga, Ādaži, Ogre, Sigulda, Valmiera, Krustpils, Madona, Jelgava). 
Izrāžu skatītāju skaits bija 69 608 (pārdotās biļetes 67 221 + klientu biļetes 2 387).

No 2018. gada 1. janvāra ir izveidots produkts “Iepazīsti Liepājas teātra aizkulises!” 
Ekskursija Liepājas teātrī”, ko 2019. gadā ir apmeklējuši 1 573 apmeklētāji.

Aizvadītajā gadā par 2018/2019. gada sezonas jauniestudējumiem Liepājas teātris 
saņēma atzinību ar 18 nominantiem 13 nominācijās un trīs balvām. Šis ir lielākais 
nominantu skaits Spēlmaņu Nakts balvas pastāvēšanas vēsturē, kāds Liepājas teātrim 
līdz šim ir piešķirts.

Gada nogalē aktrises Anda Albuže un Inese Kučinska-Laukšteine tika ieceltas par 
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniecēm un saņēma Triju Zvaigžņu ordeņus.

2019. gadā Inese Kučinska saņēma Liepājas Kultūras balvu par izcilu Ričarda III 
lomas atveidojumu Liepājas teātra iestudējumā “Šekspīrs”.

2019. gada rudens balsojumā “Kilograms Kultūras” balsojumā tiek iekļauta izrāde 
“Kiršu dārzs”, bet ziemas balsojumā tiek iekļauta izrāde ”Šekspīrs”.

“Gada liepājnieks 2019” titulu saņem aktieri Inese Kučinska-Laukšteine un Jānis 
Dreiblats.

Liepājas Leļļu teātris
SIA “Liepājas Leļļu teātris” ir Liepājs pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
Liepājas Leļļu teātris 2019. gadā ir uzvedis piecus jauniestudējumus:

•	9. martā pirmizrādi piedzīvoja Lailas Kirmuškas veidotā izrāde “Trīs ruksīši”; 
•	6. aprīlī Daces Skadiņas iestudētā izrāde “Kā Ruksītim gāja”; 
•	21. septembrī 31. sezona sākta ar Aleksandra Jonova iestudēto izrādi “Lāča 

namiņš”;
•	28. novembrī pirmizrādi piedzīvoja Lailas Kirmuškas iestudētā izrāde “Rūķīši un 

Mežavecis”; 
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•	lai piesaistītu jaunu auditoriju – krievvalodīgos bērnus un viņu vecākus, latviešu 

auditorijā iemīļoto izrāde “Sarkangalvīte” iestudēta arī krievu valodā. 
Kopumā ir novadīts 161 pasākums un izrāde. No šī skaita – teātra telpās notika 

99 izrādes, 42 ekskursijas un 20 Ziemassvētku pasākumi uzņēmumiem, biedrībām, 
skolām, bērnudārziem. 

Teātra skatītāju skaits 2019. gadā (neskaitot grupu ekskursijas) bija 9 672.

Koncertzāle “Lielais dzintars”
SIA “Lielais Dzintars” ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. 
2019. gadā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” notika 252 pasākumi, kas ir par 

20 pasākumiem vairāk nekā 2018. gadā (232 pasākumi). No visiem pasākumiem, kas 
notika koncertzālē, 61 ir SIA “Lielais Dzintars” producēts pasākums, 78 ir koncertzāles 
ilgtermiņa nomnieku rīkotie pasākumi. Ārējo producentu rīkoto pasākumu skaits ir  
56. Konferenču un korporatīvo pasākumu skaits 2019. gadā bija 56. 

2019. gads Liepājas koncertzālē iezīmējās ar daudziem spilgtiem notikumiem, 
ko piedāvāja klausītājiem gan SIA “Lielais Dzintars”, gan ilgtermiņa un īstermiņa 
nomnieki. Spilgtākie mākslas notikumi, kas ieguva plašu rezonansi sabiedrībā bija: 
•	koncertu sērija “PASAULE LIELAJĀ DZINTARĀ”;
•	kamerzāles sērija “PERSONĪGI”;
•	pasākumi BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM;
•	mūsdienu mākslas festivāls “LIEPĀJAS MĀKSLAS FORUMS”;
•	vasaras džeza koncertu sērija.

Koncerti: 
•	“KRĒMERS. KREMERATA BALTICA. CIRKS”;
•	“MARKO BĪSLIJS. ITĀLIJAS DIENVIDU DZIESMAS”;
•	“INGA KALNA. VOKĀLIE DĀRGUMI”;
•	Liepājas Simfoniskā orķestra opera ”SUITU SĀGA”;
•	Valsts dzimšanas dienas koncerts ”LATVIJAI 101”;
•	“GEORGA FRĪDRIHA HENDEĻA ”MESIJA””;
•	Liepājas Simfoniskā orķestra JAUNGADA KONCERTS;
•	“JAPĀŅU DŽEZA PIANISTE HIROMI”.

Radošo industriju konference “SUBJECT CREATIVITY”, sporta entuziastu konference 
“SPORTS VAR”, Latvijas pasākumu forums, Ziemeļu Baltijas festivāla platformas 
konference, Liepājas teātra izrādes eksperimentālajā zālē, Mākslas izstādes 
koncertzālē gada garumā.

Liepājas koncertzāle saņēma Liepājas Kultūras balvas 2019 statueti par izcilām 
repertuāra pērlēm, kas apvieno mākslu un mūziku lokālā un globālā kontekstā. Latvijas 
sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā “Kilograms kultūras 2019” ziemas balsojumā 
tika iekļauts arī “Liepājas Mākslas forums”, kategorijā “Gada notikums”. Liepājas 
Simfoniskais orķestris kopā ar pianistu Vestardu Šimku diriģenta Atvara Lakstīgala 
vadībā tika izvirzīts Lielajai mūzikas balvai nominācijā “Gada interpretācija”. Vika 
Eksta tika nominēta “Purvīša balvai” par video darbu “Тучи как люди” (no instalācijas 
“Nataša”) grupas izstādē “Kāds sakars” Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” mākslas 
telpā Civita Nova. 

Koncertzālē gada garumā tika novadītas 214 ekskursijas. Kopējais apmeklētāju 
skaits ir 229 233.
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 Liepājas Latviešu biedrības nams
SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” ir Liepājas pilsētas pašvaldības 

kapitālsabiedrība.
Liepājas latviešu biedrības namam ir deliģētas pašvaldības autonomās funkcijas 

pārvaldes uzdevums – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālās kultūras vērtības 
kā arī veicināt tautas jaunrades attīstību. 

Ņemot vērā, ka 2019. gadā ir turpinājušies Latvijas valsts simts gadu pastāvēšanas 
jubilejas pasākumi, Liepājas Latviešu biedrības namā norisinājušies daudz īstermiņa 
nomas pasākumi kuplā skaitā. Pasākumu skaits sasniedzis 265, kas ir 2018. gada 
līmenī. Kopējais Latviešu biedrības nama apmeklētāju skaits ir sasniedzis 111 tūkstošus 
cilvēku.

2019. gads bijis īpašs, jo Liepājas Latviešu biedrības nams saņēma Latvijas Kultūras 
ministrijas apbalvojumu – Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu “Baltijas ceļa” 
trīsdesmitās gadskārtas pasākumu veidošanā.

2019. gadā SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” organizēja 27 pasākumus:
•	Ziedu izstādes (sešas);
•	Lieldienu sīkdzīvnieku izstāde;
•	Nacionāli patriotiskās izstādes (trīs);
•	Latvijas kino pirmizrādes (10);
•	koncertprogrammas pie galdiņiem (septiņas).

2019. gadā, sadarbībā ar Valsts nacionālo kino centru, demonstrētas 10 Latvijas 
populārāko kinofilmu pirmizrādes, tādējādi kļūstot par vienīgo dokumentālo kino 
demonstrēšanas vietu ārpus Rīgas. Ar lieliem panākumiem norisinājās tikšanās ar 
kinofilmu veidotājiem un radošo grupu. Lielā zāle bija pārpildīta pie kinofilmu “Dvēseļu 
putenis”, “1906” un “Mans tēvs, kurš spiegs” pirmizrādēm, kuru laikā skatītājiem 
noorganizējām tikšanos ar radošajām kino veidotāju komandām un aktieriem.

Ziedu izstādes tiek rīkotas jau 15 gadus. Šīs izstādes ir vienīgās Latvijā, kuras tiek 
rīkotas ārpus Rīgas. Izstādes ieguvušas lielu rezonansi. To apmeklēja aptuveni 1 500 
interesentu. Ziedu izstādes ir sevi apliecinājušas, kā labs un ietekmīgs instruments 
Liepājas Latviešu biedrības nama popularizēšanā visām sociālajām grupām, jo 
izstādes ir bezmaksas, pieejamas jebkuram pilsētas iedzīvotājam. 

2019. gadā izstrādāts tehniskais projekts telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai, 
veikta telpu pārbūve Liepājas Latviešu biedrības nama 1. stāvā. 2019. gada 1. septembrī 
pabeigta Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja jaunā biroja telpu izbūve.

Liepājas Olimpiskais centrs
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” ir kapitālsabiedrība, kurā Liepājas pilsētas 

pašvaldībai pieder 82,8% kapitāldaļas. 
2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu, piesaistot arvien jaunus liela un arī vidēja 

formāta projektus, Olimpiskā centrā notiekošo kultūras pasākumu apmeklētāju skaits 
palielinājies par gandrīz 33 000.

2019. gadā uzņemtas gan vietēja, gan arī starptautiska mēroga skatuves zvaigznes. 
Spilgtākie notikumi latviešu auditorijai viennozīmīgi komponista Jāņa Lūsēna un 
grupas “Musiqq” jubilejas lielkoncerti Arēnā.

No infrastruktūras viedokļa izaicinošākais 2019. gada lielprojekts bija Kurzemes 
novada dziesmu svētki “Es esmu dzīvība”, kas Olimpiskajā centrā vienkopus pulcēja 
apmēram 1 000 apmeklētājus, apmēram 1 500 koristus un gandrīz 300 dejotājus. 
Šis projekts kārtējo reizi apliecināja, ka Liepājā ir infrastruktūra, kas var sekmīgi 
uzņemt valsts mēroga pasākumus, izvietojot vienkopus 75 korus, 15 deju kolektīvus, 
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izmantojot visus ēkas stāvus un telpu loģistiku, sekmīgi noorganizējot kora ienākšanu 
arēnā pa sešām ieejām vienlaicīgi un nodrošināt apmeklētāju plūsmas nekrustošanos 
ar pasākuma dalībniekiem.

2019. gadā aktīvi strādāts arī pie krievvalodīgās auditorijas piesaistes, uzņemot 
tādās krievu izklaides biznesa zvaigznes kā Monatik, Jeļena Vaenga, Comedy Club, 
Ani Lorak un citus.

Neskatoties uz to, ka Liepājas Olimpiskais centrs kultūras nozarē aktīvi darbojas 
jau no 2008. gada un ēkas multifunkcionalitātes plašās iespējas šo gadu laikā 
pārbaudītas vairākkārt dažādos žanros un kombinācijās, joprojām spējam sastapties 
ar notikumiem, kas saturiskajā ziņā spēj piedāvāt kaut ko Liepājā un pat Latvijā līdz 
šim nebijušu. 

2019. gadā pirmo reizi Latvijā – starptautisks deju čempionāts “European Cup 2019”. 
Izcili piemērotās infrastruktūras dēļ (Olimpiskā centra iespēju dēļ) par šī pasākuma 
norises vietu tika izvēlēta Liepāja, izkonkurējot Lietuvas un Igaunijas lielpilsētas. 
Čempionātā tika pārstāvētas deviņas dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Čehija, Krievija, 
Baltkrievija, Polija, Lietuva, Lielbritānija un Somija. 2000 dalībnieki trīs dienu garumā 
mērojās spēkos tādos deju stilos, kā hip-hop, breaking, popping, vogue, house, street 
dance, contemporary, show dance, disco un improvizācijā.  

7.3. Sociālā drošība

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

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu 
grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus 
un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu 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, Liepāja;
•	Bērnunams, Labraga iela 11, Liepāja;
•	Nakts patversme, Flotes iela 7, Liepāja;
•	Atkarību profilakses centrs, Flotes iela 7, Liepāja;
•	Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Teodora Breikša iela 

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

Katrai no trīspadsmit sociālajām institūcijām ir apstiprināts nolikums. Sociālais 
dienests un sešas sociālās institūcijas – Bērnunams, Nakts patversme, birojs “Aprūpes 
mājās”, Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Atkarību 
profilakses centrs, Grupu dzīvokļi, ir reģistrētas Labklājības ministrijas sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Sociālais dienests un struktūrvienības veic savas 
funkcijas un pilda savus uzdevumus Domes apstiprinātā budžeta ietvaros.

2019. gadā Sociālais dienests ir nodrošināja 26 dažāda veida pabalstu piešķiršanu 
un izmaksu (pieci sociālās palīdzības pabalsti – dzīvokļa pabalsts, pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, veselības aprūpes pabalsts, 
pārtikas pabalsts, pabalsts krīzes situācijā, 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 3 050 919 eiro apmērā. 
Sociālais darbs veikts ar 1 912 ģimenēm.

2019. gadā turpināja samazināties bezdarba līmenis, tajā skaitā, Liepājā. Arvien 
vairāk personu uzsāka gūt ienākumus no algota darba. 2019. gada rudenī, pēc 
valsts vecuma pensiju indeksācijas, būtiski palielinājās valsts vecuma pensijas 
saņēmēju ienākumi, kā rezultātā, palielinoties ģimenes ienākumiem, vairs nebija 
nepieciešama pašvaldības sociālā palīdzība. Sociālais dienests ziņas par klienta 
materiālo situāciju pārbauda informācijas sistēmās. Minēto apstākļu dēļ 2019. gadā 
turpināja samazināties personu skaits, kurām noteikts trūcīgas personas statuss 
(2018. gadā Liepājā trūcīgas personas statuss vismaz vienu dienu bija spēkā 1 589 
personām, attiecīgi 2019. gadā – 1 341 personai) un maznodrošinātas personas statuss  
(2018. gadā Liepājā maznodrošinātas personas statuss vismaz vienu dienu bija spēkā – 
6 041 personai, attiecīgi 2019. gadā – 5 437 personām). Attiecīgi samazinājās arī to 
personu skaits, kurām tika piešķirti sociālās palīdzības pabalsti, tajā skaitā, dzīvokļa 
pabalsts. Ja 2018. gadā vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts bija izmaksāts  
7 845 liepājniekiem, tad 2019. gadā – attiecīgi 5 290 liepājniekiem. Līdz ar to, budžeta 
līdzekļi, kas tika plānoti sociālajiem pabalstiem, netika pilnībā izlietoti. 

 2019. gadā pieauga sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits. Būtiski pieauga ģimenes 
asistenta pakalpojuma saņēmēju skaits (2018. gadā asistenta pakalpojumu saņēma 
151 persona, bet 2019. gadā – 326 personas). Kopā ģimenes asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanai 2019. gadā izlietoti 108 283 eiro. Pieaugot audžuģimeņu skaitam un 
tajās ievietoto Liepājas bērnu skaitam, pieauga arī izdevumi audžuģimeņu un tajā 
ievietoto bērnu atbalsta pasākumiem. Kopā 2019. gadā izlietoti līdzekļi 220 983 eiro. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 942 
“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” Sociālais dienests 
pieprasīja un 2019. gadā saņēma no valsts budžeta līdzekļus asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanai par kopējo summu 877 715 eiro. Bez tam valsts finansējums saņemts 
arī vardarbībā cietušo personu rehabilitācijai gan bērniem, gan pieaugušajiem par 
kopējo summu 69 352 eiro, kā arī valsts mērķdotācija pabalsta audžuģimenē ievietota 
bērna uzturam 35 426 eiro. 

Ņemot vērā, ka daudzus gadus nebija palielināts pašvaldības atbalsta apmērs 
bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības 
sasniegšanas un ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī, ņemot vērā Latvijas 
Republikas tiesībsarga 2018. gadā veikto pārbaudi pašvaldībās par jauniešu situāciju 
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un atbalstu pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, uzsākot patstāvīgu dzīvi, tika 
izvērtēta Liepājā esošā atbalsta sistēma un būtiski palielināts pašvaldības atbalsts 
jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, sasniedzot pilngadību. Kopumā 
2019. gadā šim atbalsta veidam tika paredzēti 82 780 eiro. 

2019. 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 Nakts patversmē Flotes ielā 7, Veco ļaužu dzīvojamā mājā Ganību 
ielā 135/141, Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 
16/20 (uzstādīts pacēlājs) u.c. Kopā remontdarbiem izlietoti līdzekļi 119 985 eiro. 

No 2019. gada 1. janvāra tika ieviestas būtiskas pārmaiņas Sociālā dienesta 
Bērnunama ēdināšanas procesa organizācijā, slēdzot Virtuves bloku. Pārtikas 
iepirkumi tiek plānoti, veikti un ēdiens pagatavots grupās, nosakot papildus amata 
pienākumus grupas darbiniekiem. Mērķis ir nodrošināt ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu institūcijā, veicinot bērnu sapratni un iemaņas iepirkumu plānošanā, 
veikšanā un ēdiena pagatavošanā.

Sociālā dienesta ikdienas darbu ietekmēja arī AS “PNB banka” darbības apturēšana 
2019. gada 15. augustā, jo minētajā kredītiestādē tika nodrošināta pabalstu izmaksa 
skaidrā naudā iedzīvotājiem, līdz ar to, bija nepieciešams steidzami risināt jautājumu 
par pabalstu izmaksu iedzīvotājiem, kuri bankas slēgšanas dēļ pabalstus vēl nebija 
izņēmuši, sniegt palīdzību iedzīvotājiem, kuri bankas slēgšanas dēļ bija palikuši bez 
iztikas līdzekļiem, kā arī risināt jautājumu par iespējam turpmāk izmaksāt pabalstus 
skaidrā naudā iedzīvotājiem, kuriem nav atvērts konts nevienā kredītiestādē. Turpmāk 
pabalstu skaidras naudas izmaksas nodrošinās VAS “Latvijas Pasts” saskaņā ar  
2019. gada 15. oktobrī noslēgto līgumu. 

2019. 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. 

Paralēli Sociālais dienests aktīvi piedalās pētījumos, aptaujās, ko organizē 
Labklājības ministrija, kas tieši vērstas uz sociālā atbalsta sistēmas pilnveidošanu 
valstī.

Papildus ikdienas darbam 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 noteikumu) projektiem sociālo tiesību jomā. 2019. gadā 
Sociālais dienests virzījis izskatīšanai un apstiprināšanai Domē sešus pašvaldības 
saistošo noteikumu projektus.

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

2019. gada laikā Sociālais dienests piedalījies 11 esošos projektos un viena 
infrastruktūras projekta priekšdarbu organizēšanā.

Sociālais dienests turpināja veikt ar Domes lēmumu deleģētās aktivitātes Kurzemes 
plānošanas reģiona realizētajā projekta “Kurzeme visiem”. Sociālais dienests turpināja 
nodrošināt pakalpojumus personām ar invaliditāti, un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem atbilstoši atbalsta plāniem. 
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Vienlaicīgi norit aktīvs darbs pie ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveide DI plāna realizēšanai”. Projekta ietvaros plānots izveidot jaunus infrastruktūras 
objektus, lai sniegtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus personām ar garīga 
rakstura traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. 

Papildus Sociālais dienests 2019. gadā kā sadarbības partneris kopā ar resursu 
centru “Marta” projekta “Sievietes un bērni – pasargāti savā pilsētā” ietvaros īstenoja 
aktivitāti – Starpinstitucionālas sadarbības plāna vardarbības pret sievietēm un 
bērniem novēršanai izstrāde. 

2019. 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 bija veicināt un aktivizēt sociālo pakalpojumu saņēmēju (senioru un personu 
ar invaliditāti) iesaistīšanu sociālo pakalpojumu veidošanā un realizācijā. Projekta 
ietvaros tika 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 piedalījās bez līdzfinansējuma kā asociētais partneris. Ņemot vērā 
pozitīvos projekta rezultātus noslēdzoties šim projektam 2019. gadā tika uzsākts 
projekta turpinājums ar tiem pašiem sadarbības partneriem – “SEMPRE” Accelerators. 
Projekta mērķi ir līdzīgi – aktivizēt sociālo pakalpojumu saņēmējus, lai tie iesaistītos 
sociālo pakalpojumu veidošanā un realizācija. Arī šajā projektā Sociālais dienests 
piedalās kā asociētais partneris bez finansējuma.

2019. gadā Sociālais dienests, atbilstoši Domes deleģējumam, turpināja ESF 
projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā” īstenošanu, kurā 
pēc jaunas pakalpojumu plānošanas pieejas, 10 Liepājas bērniem tika nodrošināta 
iespēja saņemt nepieciešamos no projekta apmaksātos sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus. Projekts noslēdzās 2019. gada IV ceturksnī.

2019. gadā Sociālais dienests iesaistījās ESF projekta “Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās” izmēģinājumprojektā metodikas darbam ar ģimenēm ar bērniem 
ieviešana un aprobēšana. Projekta ietvaros Sociālā dienesta darbinieks tiks apmācīts 
darbam ar jaunu metodiku darbam ar ģimenēm ar bērniem. Izmēģinājumprojekta 
ietvaros jaunā metodika tiek izmēģināta darbā ar aptuveni 30 ģimenēm ar bērniem.

2019. gadā noslēdzās ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās” izmēģinājumprojekts metodikas darbam ar personām ar garīga rakstura 
traucējumiem ieviešana un aprobēšana. Projekta ietvaros Sociālā dienesta darbinieks 
izgāja apmācības darbam ar jaunu metodiku darbam ar personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Izmēģinājumprojekta ietvaros jauno metodiku izmēģināja darbā ar 
aptuveni 50 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

2019. gadā Sociālais dienests turpināja dalību Labklājības ministrijas realizētajā 
projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, kur paredzēta sociālā 
darba speciālistu apmācība un supervīzijas.

2019. gadā Sociālais dienests noslēdza 50 Liepājas bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem izvērtēšanu sadarbībā ar biedrību “Dižvanagi”. Projekta rezultātā tika 
izstrādāta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību izvērtēšanas sistēma un 
veikta 50 bērnu rehabilitācijas plānu izstrāde.

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

2019. gadā Sociālais dienests atbilstoši Domes deleģējumam iesaistījās ESF 
projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā”, kurā pēc 
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jaunas pakalpojumu plānošanas pieejas 10 Liepājas pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem tiek nodrošināta iespēja saņemt nepieciešamos no projekta 
apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

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 primāras veselības aprūpes centrs”.

Liepājas reģionālajā slimnīcā 2019. gadā par 3,3% pieaudzis izārstēto pacientu 
skaits, par 5,2% palielinājies ambulatoro pakalpojumu skaits.

2019. gadā iegādāts jauns aprīkojums: operāciju mikroskops, video laringoskopa 
komplekts, loka rentgena iekārta, digitālā mamogrāfa iekārta, portatīvā elastogrāfijas 
ierīce aknu audu stāvokļa novērtēšanai, bērnu rehabilitācijas aprīkojums.

Veiktas virkne svarīgu operāciju ar ārzemju kolēģu iesaisti, piemēram, kā vienīgie 
valstī kopā ar ārstiem no Francijas un Šveices veikuši dziļo endometriozi. Kopā ar 
Zviedrijas kolēģiem veiktas traumatoloģijas un ortopēdijas operācijas.

2019. gadā Rīgas Stradiņa Universitāte kļuvusi par Liepājas reģionālās slimnīcas 
kapitāla daļu turētāju, lai veicinātu topošo ārstu-speciālistu klīnikā balstītu apmācību 
Liepājas reģionālajā slimnīcā un pētniecisko darbību. Slimnīcai izdevies piesaistīt 
deviņus rezidentus, kā arī divus ārstus.

2019. gadā sekmīgi turpinās ERAF projekta “Infrastruktūras attīstība SIA “Liepājas 
reģionālā slimnīca”, uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē” īstenošana, kura ietvaros plānota 
Liepājas slimnīcas telpu pārbūve un atjaunošana: 
•	Neatliekamās medicīnas nodaļā, t.sk. paredzot nodaļas paplašināšanu papildus 

observācijas gultu izvietošanai;
•	Ambulatorā nodaļā (ārstu kabineti); 
•	Funkcionālās diagnostikas nodaļā;
•	Slēgta tipa aptiekas pārcelšana, veicot telpu pārbūvi; 
•	Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļā;
•	Asins sagatavošanas nodaļā;
•	NMPD nomas telpu pārbūve; 
•	Hemodialīzes nodaļā;
•	Paliatīvās aprūpes un Ķīmijterapijas nodaļā; 
•	Bērnu nodaļā;
•	Hronisko pacientu aprūpes nodaļā;
•	Traumatoloģijas nodaļā, Dienas stacionārā;
•	Kardioloģijas nodaļā.

 Projekta ietvaros notiek arī ārstniecības procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju 
iegāde.

2019. gadā SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” strādā 10 ārsti –  
speciālisti, veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai sabiedrībā praktizē  
40 (četrdesmit) ārstniecības prakses, no tām sešas ģimenes ārstu prakses.

2019. gadā piesaistīti trīs ārsti – speciālisti, kā arī uzsākts jauns pakalpojums – 
Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets, īstenoti kabineta iekārtošanas pasākumi.

Liepājas pilsētas domes finansētās Cilvēkresursu piesaistes programmas veselības 
aprūpei Liepājā ietvaros nodrošināta endokrinologa darbība.
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2019. gadā veikti remontdarbi: skaņas izolācijas uzlabošanas darbi, nomainītas 
septiņas iekšdurvis, veikta pagraba atsevišķu vietu hidroizolācija. Izremontēts fizikālās 
terapijas kabinets, veikts kosmētiskais remonts centra telpās, kā arī veikti remontdarbi 
apkures sistēmai.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu pakalpojumu sniegšanu, tika iegādātas 
medicīniskās iekārtas: ultraskaņas terapijas iekārta, medicīniskie svari, multifunkcionāls 
podoloģijas krēsls-kušete, pedikīra aparāts. 

Lai ievērotu 2016. gada 16. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 104 “Noteikumi 
par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” 
prasības, iegādāts tvaika sterilizators un izveidota Sterilizācijas un valcējamā telpa. 

Pārvaldības un procesu uzlabošanas nolūkā centrā izstrādāts Ētikas kodekss 
un korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2020-2022. gadam, 
centrā ieviestas elektroniskās kvītis, izstrādāts maksas pakalpojuma cenrādis.

2019. gadā SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” darbojas 47 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji. Iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanai piesaistīti Latvijas Amerikas acu centra speciālisti-oftalmologi, urologs, 
trīs dermatologi, neiroķirurgs, endokrinologs, kardiologs, ginekologs, pieci psihologi-
psihoterapeiti, divi tehniskie ortopēdi, traumatologs, pieci masieri, divi USG speciālisti, 
divi ķirurgi, bērnu ārsts, algologs-neirologs, laringologs, trīs EHO kardiogrāfijas 
speciālisti, centrā darbojas 16 ģimenes ārstu prakses. Noslēgts līgumu ar Nacionālo 
veselības dienestu Kurzemes nodaļu par internista – neirologa un oftalmologa 
pakalpojumiem.

Pārskata periodā veikti 1895. gadā celtās ēkas un palīgēku kapitālie un tekošie 
remontdarbi, veikti iekšpagalma labiekārtošanas darbi, kā arī telpu uzlabošanas 
darbi un iekārtoti septiņi kabineti. 

Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, iegādāts medicīniskais 
aprīkojums (fizikālās medicīnas aparatūra, elektrokardiogrāfs), 

Uzlaboti komunikācijas un pārvaldības procesi (datoru iegāde, interneta 
komunikāciju tīkla pilnveide). Izstrādāti ētikas noteikumi un pretkorupcijas plāns. 
Uzsākts darbs pie lifta izveides, lai nodrošinātu centra vides pieejamību. 

7.5. Sporta nozare

2019. gadā Sporta pārvaldes pārraudzībā ir četras Liepājas pilsētas domes 
dibinātas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes:
1) Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Kompleksā sporta skola”, kas 

darbojas saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra nolikumu 
Nr. 34 “Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” 
nolikums”;

2) Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Sporta spēļu skola”, kas darbojas 
saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra nolikumu Nr. 35 
“Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes ”Liepājas Sporta spēļu skola” nolikums”;

3) Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Futbola skola”, kas darbojas 
saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra nolikumu Nr. 33 
“Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Futbola skola nolikums”;

4) Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Tenisa sporta skola”, kas darbojas 
saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2017. gada 9. novembra nolikumu Nr. 26 
“Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” nolikums”.
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Sporta skolās tiek īstenoti 14 dažādi sporta veidi.
Kopējais audzēkņu skaits pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestādēs ir ap 3000. Privātajā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē 
Liepājas Florbola skola – ap 250 audzēkņi. Katru pusgadu obligātās peldēt apmācības 
programmā 2. klašu skolēniem tiek iesaistīti ap 300 vispārizglītojošo skolu audzēkņi. 
Paralēli tam, Liepājas klubos ar dažādiem sporta veidiem, īstenojot bērnu un jauniešu 
sporta programmas, nodarbojas vairāk kā 1500 jauno liepājnieku. 

2019. gadā Sporta pārvalde Liepājas pilsētas Domē virzījusi izskatīšanai vairākus 
nozīmīgus lēmuma projektus, kas sekmējuši sporta nozares darbību un attīstību, 
pieņemti lēmumi, lai nodrošinātu nozīmīgu sporta pasākumu norisi Liepājas pilsētā. 
Veikti atsevišķi grozījumi pašvaldības lēmumos, lai nodrošinātu normatīvo aktu 
atbilstību jaunākajai likumdošanai un uzlabotu sporta infrastruktūras vispārējo 
attīstību.

Sporta pārvalde ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde, kas izstrādā sporta 
nozares pamatprogrammas un sagatavo priekšlikumus un kritērijus par dotāciju 
piešķiršanu šo programmu realizācijai. 2019. gadā sporta nozarei piešķirtie budžeta 
līdzekļi tika sadalīti atbilstoši sporta programmām:
•	dotācijas lielajiem projektiem (ETA turnīrs tenisā, rallijs “Kurzeme”, 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.
2019. gadā kopā noslēgti 115 sadarbības, dotāciju un līdzfinansējuma līgumi.
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. 2019. gada aprīlī ekspluatācijā tika nodota SIA 
“Liepājas Olimpiskais centrs” tenisa halle, nodrošinot mūsdienīgus apstākļus tenisa 
spēlētājiem, kā arī papildus infrastruktūru vispārējās fiziskās sagatavošanas treniņiem, 
kā arī mūsdienīgas un modernas biroja telpas Liepājas Tenisa sporta skolai.

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. septembra Lēmumu Nr. 350  
“Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Futbola skola” direktoru” par 
iestādes direktoru apstiprināts Aivis Tints. 

Saskaņā Liepājas pilsētas domes 2017. gada 22. septembra instrukciju “Par 
maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas un apstiprināšanas kārtību Liepājas 
pilsētas pašvaldībā”, ar Liepājas pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmumu Nr. 102  
“Par pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksās sporta skola” sniegto maksas 
pakalpojumu cenu apstiprināšanu”, Liepājas Kompleksās sporta skolas sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem ir noteiktas jaunas cenas.

2019. gadā ar Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumu Nr. 487 
“Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos  
Nr. 9 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības 



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 73

7. Pašvaldības iestāžu,  
    kapitālsabiedrību darbība

iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas” 
ir veiktas izmaiņas vecāku līdzmaksājuma apmērā.

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

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par iestādes darbību, tiek veikti šādi pasākumi:
•	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde regulāri savā  Facebook lapā  publicē 

Liepājas sporta aktualitātes, tai skaitā uz  sporta.jaunumi@liepaja.lv  iesūtītās 
preses relīzes, sportistu un sporta skolu audzēkņu sasniegumus, kā arī citu sporta 
jomas informāciju;

•	jaunākā informācija par Sporta pārvaldes organizētajiem pasākumiem, projektu 
konkursiem tiek izsūtīta preses relīzes veidā Liepājas medijiem kā laikrakstam 
“Kurzemes Vārds”, interneta vietnēm liepajniekiem.lv, rekurzeme.lv, irliepaja.lv, TV 
“Kurzeme”, Rietumu radio, sportacentrs.com, utt.;

•	Liepājas pilsētas Domes sporta pārvaldes informācija par aktuālajām vakancēm 
tiek izvietota interneta vietnē cv.lv;

•	mājaslapā  liepaja.lv  izveidota Liepājas sporta sadaļa, kurā  vienkopus atrast 
Sporta pārvaldes izvietoto informāciju par dažādām ar sportu saistītām Liepājas 
pašvaldības iestādēm un organizācijām, infrastruktūru, jaunumiem, sporta projektu 
konkursiem un citām aktualitātēm;

•	sabiedrības informēšanai reizi divos mēnešos ar Sporta pārvaldes finansējumu 
tiek veidots TV “Kurzeme” raidījums par sportu “Starta atspēriens”, kura sižets tiek 
atspoguļots kabeļtelevīzijas Ostkom un Elektrons&K tīklos, reģionālajā Latvijas 
televīzijā “ReTV”, liepajniekiem.lv, kā arī Liepājas sporta pārvaldes Facebook kontā. 
Raidījumā tiek intervētas sporta personības, sportā iesaistītie jaunieši, sporta skolu, 
klubu, kā arī dažādu citu sporta pasākumu organizatoru pārstāvji, utt.;

•	publicēta Sporta pārvaldes informācija un citu sporta jomu aktualitātes Liepājas 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Katram Liepājniekam”, kas tiek izdots vismaz 
reizi divos mēnešos;

•	laikraksta “Kurzemes Vārds” sporta pielikumā, kas tiek izdots reizi mēnesī ar Sporta 
pārvaldes finansējumu, atspoguļota informācija par Liepājas sporta aktualitātēm;

•	par sporta aktualitātēm kopš 2017. gada reizi gadā tiek izdots “Liepāja Sporto” 
speciālizlaidums, iepazīstinot ar Liepājas sporta pārmaiņām un jauniem 
izaicinājumiem, nozīmīgiem notikumiem, sportistu sasniegumiem, sporta 
infrastruktūras attīstību Liepājā, komandu panākumiem un neveiksmēm, visam, 
kam cauri gājuši rūdoties grūtībās Liepājas profesionālie un amatieru sportisti, kas 
pārstāv dažādus sporta veidus.

Spilgtākie sporta notikumi 2019. gadā Liepājā:
•	30. martā vismaz divsimt motorizētu sportistu “Laumas” trasē mērojās spēkiem 

Latvijas/Baltijas enduro cross country čempionāta posmā ’Liepāja 2019”;
•	aprīlī svinīgi tika atklāta un darbu sāka jaunā LOC tenisa halle Liedaga ielā;
•	13. aprīlī skrējēju pulkus Liepājas ielās un parkos sapulcināja “BIG BANK Skrien 

Latvija” sacensību cikla posms “Liepājos pusmaratons 2019”;
•	1. maijā ap 500 dažāda vecuma un sportiskās formas velosipēdistu piedalījās 19 

kilometru garā velobraucienā “Velobums” ar masu startu, apliecinot, ka Liepāja ir 
īsta riteņbraucēju pilsēta;

•	FIA Eiropas rallija čempionāta posms “Rally Liepāja” maijā tradicionāli pulcēja 
rallija fanus un augsta līmeņa sportistus, paralēli daudzveidīgas aktivitātes 
piedāvāja arī ātruma festivāls “Kurzeme”;
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•	no 5. līdz 7. jūlijam Liepājas pilsētas jaunieši pārstāvēja mūsu pilsētu Latvijas 

Jaunatnes VIII olimpiādē;
•	19. jūlijā atklāja jau trešo Porziņģu ģimenes fonda ierīkoto brīvpieejas basketbola 

laukumu Liepājā, un daudzajiem NBA spēlējošā liepājnieka Kristapa Porziņģa 
faniem bija iespēja satikt savu elku;

•	10. augustā Liepāja kļuva par mājvietu Eiropas junioru minigolfa čempionāta 
dalībniekiem;

•	Liepājas skolēni 20. septembrī pulcējās Liepājas Olimpiskajā centrā un vieglatlētikas 
manēžā uz ikgadējo Olimpisko dienu, lai kopīgi vingrotu un piedalītos citās 
sportiskās aktivitātēs;

•	novembrī Liepājā norisinājās “Turkish Airlines” Četru nāciju hokeja turnīrs, kura 
liepājnieki LOC ledushallē varēja atbalstīt Latvijas nacionālo hokeja izlasi.

7.6. Sabiedriskais transports

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

Pārvadātie pasažieri
Pasažieru pārvadājumus Liepājas pilsētas maršruta tīklā 2019. gadā turpināja 

veikt AS “Liepājas autobusu parks” un SIA “Liepājas tramvajs” atbilstoši noslēgtajiem 
līgumiem. Pasažieru uzskaite kopējā maršruta tīklā notiek balstoties uz pārdoto 
biļešu skaitu, kur katram biļešu veidam noteikts potenciālais braucienu skaits, kamēr 
pasažieru uzskaite netiek veikta elektroniski. Pēc vajadzības pasažieru skaitīšanai 
atsevišķos reisos tiek izmantoti pasažieru skaitīšanas dati no iekārtām, kuras izvietotas 
autobusos. Pēc Aģentūras pieejamās informācijas un apstiprinātās metodikas, lielākā 
pārvadāto pasažieru daļa izmanto autobusu pārvadājuma veidu, vidēji 83% no visiem 
pārvadātajiem pasažieriem 2019. gadā.

Pārdotās biļetes
Pasažieru paradumi iegādājoties braukšanas biļetes gadu no gada parāda, ka 

populārākais biļešu veids ir viena brauciena biļete, kas pasažierim kurš sabiedrisko 
transportu neizmanto regulāri ir finansiāli izdevīgākais biļešu veids, ja pasažieris 
nesaņem pašvaldības noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus. Lielāko ieņēmumu 
daļu no biļešu ieņēmumiem sastāda 10 biļešu komplekta ieņēmumi 1 149 241 eiro. 

2019. gadā pārdoto biļešu ieņēmumu struktūrā, salīdzinājumā ar 2018. gadu, par 
3% samazinājušies ieņēmumi no braukšanas biļetēm bez pašvaldības noteiktajiem 
atvieglojumiem, bet pieaudzis biļešu ieņēmumu apjoms no biļetēm, kuras tiek 
izsniegtas ar braukšanas maksas atvieglojumiem. 

Taksometra licencēšana
Aģentūra veic vieglo taksometru pakalpojuma administrēšanu un kontroli Liepājas 

pilsētas administratīvajā teritorijā. Sekojot līdzi normatīvo aktu izmaiņām, tiek veikta 
savlaicīga pakalpojuma sniedzēju informēšana par gaidāmajām izmaiņām, kā arī 
pakalpojuma sniedzēju konsultēšana par neskaidriem jautājumiem attiecībā uz vieglo 
taksometru pārvadājumiem. 2019. gadā Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijā 
netika izsniegta neviena jauna licence pasažieru pārvadājumiem ar taksometru, 
savukārt, licences kartītes izsniegtas 2018. gada apjomā. Stājoties spēkā jaunajiem 
MK noteikumiem par taksometru licencēšanu, ir mainījies un atjaunojies taksometru 
autoparks, kas tiek izmantots pārvadājumiem Liepājas pilsētas administratīvajā 
teritorijā. Arvien lielāku popularitāti sabiedrībā iegūst pasažieru pārvadājumi ar 
vieglo automašīnu, ko iespējams pasūtīt tikai caur mobilo aplikāciju.
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2019. gadā SIA “Liepājas tramvajs” turpināja sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu pasūtījuma līgumā Nr. TR/2015-01, kurš noslēgts 2015. gada 1. jūnijā ar Liepājas 
pilsētas pašvaldības aģentūru “Liepājas sabiedriskais transports” noteiktajā apjomā un 
kvalitātē. Pārskata gadā nobraukti 706 685km maršruta tīklā (vagona kilometri).

2019. gadā pabeigti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Liepājas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansētā projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/001 “Tramvaja līnijas un piegulošās 
teritorijas kompleksa rekonstrukcija” būvniecības objekti. Projekta realizācijas laikā 
veikta Lielās ielas un Tramvaju tilta pārbūve, tai skaitā, izbūvēta jauna tramvaja 
infrastruktūra, pazemes un virszemes komunikācijas, kā arī ielas un ietves. Būvniecības 
darbus veica ģenerāluzņēmējs SIA “Rīgas tilti”.

Šobrīd SIA “Liepājas tramvajs” rīcībā ir 16 tramvaju vagoni. Uzņēmuma vagonu 
parks ir novecojis un vagonu tehniskais stāvoklis nav apmierinošs. Vagonos ir slikta 
skaņas izolācija, novecojušas apkures un ventilācijas sistēmas, neērta iekāpšana 
un izkāpšana. Tramvaju vagoni neatbilst vides pieejamības prasībām, proti, 
cilvēkiem ratiņkrēslos, māmiņām ar bērnu ratiem iekļūšana tramvajā patstāvīgi nav 
iespējama. Zemais pasažieru ērtību līmenis neveicina autobraucēju atteikšanos no 
vieglo automašīnu izmantošanas par labu tramvajam. Novecojušiem vagoniem ir 
nepieciešamas lielas remontdarbu uz uzturēšanas izmaksas.

Lai tramvajs kļūtu par vēl pieprasītāku sabiedriskā transporta veidu pilsētā, 
uzņēmums 2019. gadā turpināja veikt nepieciešamos pasākumus vagonu parka un 
atlikušo sliežu ceļu posmu atjaunošanai, kā arī depo infrastruktūras uzlabošanai.

Īstenojot SIA “Liepājas tramvajs” plānoto infrastruktūras attīstības projektu, 
iepriekš veiktie ieguldījumi tramvaju infrastruktūrā sasniegs ilgtermiņā noteiktos 
mērķus, jo, pilnībā sakārtojot tramvaju sliežu infrastruktūru, uzsākot kursēt jaunajiem 
tramvaju vagoniem, tiks palielināta tramvaju satiksmes pievilcība kā ērtam un drošam 
pārvietošanās līdzeklim pilsētā. Šim nolūkam uzņēmums ir piesaistījis finansējumu 
15 milj. eiro apmērā, tai skaitā aptuveni 6,3 milj. eiro Lielās ielas un Tramvaju tilta 
rekonstrukcijai, un 8,5 milj. eiro sešu jaunu zemās grīdas tramvaju vagonu iegādei. 

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. (KEV).

Līgums paredz, ka pirmais vagons tiek piegādāts 24 mēnešu laikā no līguma 
parakstīšanas dienas, bet atlikušie pieci vagoni ne vēlāk kā 34 mēnešu laikā no līguma 
parakstīšanas. 2019. gadā notika vairākas tikšanās ar KEV pārstāvjiem, kuru laikā 
tika precizēti dažādi tehniskie parametri, kā arī saskaņots jauno tramvaju interjers un 
dizains. Šobrīd notiek pirmā Liepājai paredzētā vagona ražošana. Saskaņā ar līgumu, 
tā piegādes termiņš ir 2020. gada novembris.

SIA “Liepājas tramvajs” depo ēka ir būvēta pirms vairāk nekā 120 gadiem un 
projektēta 20. gadsimta sākuma tramvaju apkalpošanai. Jauno TMK 2300 tramvaju 
tehniskais izpildījums, apkopju un remonta metodes atšķiras no šobrīd tramvaju parkā 
esošiem Tatra KT4 tramvajiem. Zemās grīdas tramvajus esošajā depo un darbnīcā 
nav iespējams apkalpot.

Lai realizētu šo projekta daļu, ir jāveic saimniecības ēku un infrastruktūras 
pārbūvi: 2019.  gada 16. oktobrī ar SIA “IVLAT” noslēgts būvniecības līgums Nr. 06 
par darbnīcas ēkas pārbūvi, kas nodrošinās remontzonas un apkopes vietas esošam 
ritošajam sastāvam un jauniem zemās grīdas tramvajiem. 2019. gada 25. oktobrī ar 
SIA “VCI” noslēgts līgums Nr. VCI/19.3.1-27 par projektēšanas darbiem pieturvietu un 
infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvajiem. 2019. gada 5. decembrī ar SIA 
“HCT AUTOMOTIVE” noslēgts līgums Nr. 2019/1 par teleskopiskas zemgrīdas tramvaju 
pacelšanas sistēmas iegādi.
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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 kompetencē ir šādas jomas:
•	ielu/ceļu kopšana un uzturēšana;
•	ceļu satiksmes zīmju stāvoklis;
•	luksoforu darbība;
•	lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un citu hidrotehnisko būvju uzturēšana;
•	pilsētas apgaismojums;
•	zaļo zonu – parku, skvēru, pilsētas mežu, kā arī pludmales kopšana un 

uzturēšana;
•	mežu apsaimniekošana;
•	Ziemas dienesta darbs (ielu kaisīšana, sniega un apledojuma tīrīšana ziemas 

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

Ielas un veloceliņi 

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
EUR

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

11 225 m2 269 404

2. Grants seguma ielu uzturēšana t.sk. 
atputekļošana

32 km 144 052

3. Dabīgā akmens bruģa segumu 
uzturēšana/atjaunošana

6 242 m2 83 078

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

240 km pilsētas ielu 
segumu uzturēšana

395 125

5. Ielu brauktuvju mehanizētā tīrīšana 74 205 400 m2 509 626

6. Ielām piegulošo zaļo zonu pļaušana 
vasarā

462 ha 85 015

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

Veloceļi – 139 274m2

Ietves – 26 691 m2

Zaļā zona – 239 293 m2

404 804

KOPĀ 1 891 104
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Satiksmes drošības infrastruktūras uzturēšana un luksoforu 
darbības nodrošināšana

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
EUR

1. Luksoforu ikdienas uzturēšanas darbi, t.sk. 
iekārtu nomaiņa/atjaunošana 70 objekti 5 000

2. Ceļu satiksmes zīmju un ielu horizontālo 
apzīmējumu atjaunošana

480 ceļazīmes
1 666 m2 horizontā-

lo marķējumu
122 679

3. Videonovērošanas sistēmas uzturēšana/at-
jaunošana 1 sistēma 31 385

4. Sabiedriskā transporta pieturvietu paviljonu 
remonts (apdrošināšanas gadījumi) 28 gadījumi 6 368

KOPĀ 165 432

Hidrotehniskās būves

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
EUR

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

16 sūkņu stacijas 225 807

2. Strūklaku apsaimniekošana 5 strūklakas +
Dzintaru pulkstenis 25 071

KOPĀ 250 878

Pilsētas apgaismojuma uzturēšana

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Izmaksas 
EUR

1. Ielu apgaismojuma uzturēšana t.sk. apgaismojumu līniju atjaunošana/
gaismekļu un iekārtu nomaiņa 67 246

2. Maksa par patērēto elektroenerģiju ielu un komunālo objektu 
apgaismošanai 683 569

KOPĀ 750 815
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Realizētie objekti/līgumi Ielu infrastruktūras daļas pārraudzībā
N

r.p
.k

.

Objekts Izmaksas
EUR

1. Teritorijas labiekārtojums Karostā, “Lāčplēša dārzs” daļai, Liepājā 53 550

2. Arnolda ielas pārbūve posmā no Alejas ielas līdz Dzintaru ielai, Liepājā  
1. un 2. kārta 102 658

3. Elizabetes ielas pārbūve posmā no Kviešu ielas līdz Ziemeļu ielai, Liepājā 105 453

4. Rojas ielas ietves pārbūve posmā no Mirdzas Ķempes ielas līdz 
zemesgabalam Rojas ielā 36, Liepājā 55 966

5. Lietus kanalizācijas kolektora izbūve Jāņa Asara ielā, posmā no Riņķu 
ielas līdz Meža ielai, Liepājā 2. kārtas būvdarbi. 40 532

6. Ventspils ielas ietves atjaunošana posmā no Putnu ielas līdz Namdaru 
ielai, Liepājā 22 411

7. Divu nojumju uzstādīšana O.Kalpaka tilta abās pusēs, Liepājā 23 782

8. Lietus kanalizācija kolektora izbūve Graudu, Vītolu Kr.Valdemāra, 
Republikas un Ģimnāzijas ielās, Liepājā, 2. kārtas būvdarbi 177 814

9. Asfaltbetona seguma virsmas apstrāde 14. novembra bulvārī un Lībiešu 
ielā, Liepājā 102 860

10. Klaipēdas ielas iekškvartāla teritorijas labiekārtošana, Liepājā 51 887

11. Teritorijas labiekārtojums un gājēju ietves posma atjaunošana Dunikas 
ielā, Liepājā 89 824

12.
Luksoforu objektu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana un konfigurēšana 
Klaipēdas un Tukuma ielu krustojumā, Tukuma un Ventas ielu krustojumā, 
Liepājā. Adaptīvu risinājumu ieviešana

31 212

13.

Gājēju un Transporta drošību barjeru piegāde un uzstādīšana (Klaipēdas 
un Kandavas ielu krustojums, Krūmu iela posmā starp Kviešu un Siļķu 
ielām, Raiņa un Esperanto ielu krustojums, Kungu iela 7, Uliha 58, Siena 
un Ukstiņa ielas krustojums, Ganību iela posmā starp Ādu un Jauno ielu)

22 596

14. Pulkveža Brieža ielas ietves posma atjaunošana Liepājā 16 474

15. Nobrauktuves izbūves zemesgabalam Atmodas bulvārī 21, Liepājā 38 224

16. Priežu ielas ietvju izbūve posmā no Ganību ielas līdz Zirņu ielai, Liepājā 28 886

17. Apgaismojuma pārbūve Lielā ielā posmā no Lielās ielas 12 līdz Jaunai 
ostmalai, Liepājā 36 286

18. 190 gājēju pāreju gaismekļu nomaiņa gājēju pārejām 28 737

19. Piebrauktuves pārbūve laukumam Uliha ielā 132, Liepājā 5 786

20. Nobrauktuves uz zemesgabaliem Atmodas bulvārī 11 un 13 izbūve, Liepājā 4 921

21.
Videokameru piegāde un uzstādīšana Zvejnieku alejas un Kūrmājas 
prospekta krustojumā un uz staba promenādē pie viesnīcas “Promenade 
Hotel” un Fontaine Palace, Liepājā

2 703
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22. Nobrauktuves uz zemesgabalu Uliha iela 11/11a izbūve, Liepājā 3 862

23. Ietves posma izbūve Krūmu ielas un Šķēdes ielas krustojumā, Liepājā 10 555

24. Videonovērošanas – numuru noteikšanas sistēmas izbūve Brīvības un 
Slimnīcas ielu krustojumā, Liepājā 3 356

25. Stāvlaukuma atjaunošana 14. novembra bulvārī, Liepājā 4 253

26. Ielu apgaismojuma izbūve Jelgavas ielas posmā no Rīgas ielas  
līdz 1905. gada ielai, Liepājā 23 665

27. Gājēju pārejas ierīkošana Bāriņu ielā pie tirdzniecības centra “Ostmala”, 
Liepājā 17 945

28. Apgaismojuma izbūve Ziemeļu ielā pie īpašuma 48A, Liepājā 2 169

29. Papildus skaļruņu ievietošana esošajā video novērošanas sistēma 1 681

30. Videonovērošanas sistēmas izbūve Lībiešu ielā, Liepājā 9 999

31. Lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas sūkņa nomaiņas Jūrmalas parkā pie 
stadiona Daugava, Liepājā 24 097

32. Luksoforu sarkanās gaismas pārkāpumu uzraudzība Robežu – Uliha ielu 
krustojumā 9 300

KOPĀ 1 153 444

Pilsētas teritoriju labiekārtošana

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
EUR

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

Darbu kopējais 
apjoms 836 384

2. Dobju (ziemcietes, vasaras puķes, krūmi) 
apstādīšana un uzturēšana 10216 m2 67 373

3. Dekoratīvo puķu podu un piramīdu apstādīšana un 
uzturēšana

Podi 74 gab. 
Piramīdas 15 gab. 21 386

4. Koku vainagu kopšana, veidošana, zaru un atvašu 
izzāģēšana 2 289 gab. 22 116

5. Bīstamo, nokaltušo, bojāto un traucējošo koku 
izņemšana 100 gab. 2 968

6. Celmu izfrēzēšana parkos un ielu zonā 56 gab. 2 316

7. No jauna stādīto koku kopšana (laistīšana, apdobju 
ravēšana, stādījumu atjaunošana 2 306 gab. 19 960

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

Puķu podi uz 
laternu stabiem 

Lielā ielā un 
tramvaja tilta 88 

gab. Peoniju dobe 
Raiņa parkā 70 m2

46 869

9. Uz apgaismojuma balstiem stiprināmo puķu trauku 
izvietošana, apstādīšana un kopšana 98 gab. 9 961

10. Uz norobežojošām barjerām stiprināmo puķu kastu 
izvietošana, apstādīšana un kopšana 106 gab. 7 008

11. Rotaļu un vingrošanas laukumu uzturēšana 34 gab. 59 494
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12.

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

Darbu kopējais 
apjoms 165 375

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

14. Gulbju dīķa laipas remonts 1 gab. 2 600

15. Jaunu atkritumu urnu iegāde un piegāde pilsētas 
sabiedriskās vietās 100 gab. 28 417

16. Jaunu velostatīvu uzstādīšana Liepājā 27 gab. 3 757
KOPĀ 1 397 603

Pilsētas īpašumā esošie meži

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas EUR

1. Jaunaudžu kopšana 1,2 ha 200

2. Pārējie ar pilsētas mežu uzturēšanu saistītie 
darbi, t.sk atpūtas vietu uzturēšana, u.c. 5 atpūtas vietas 5 357

KOPĀ 5 557

Būvprojektu izstrādes organizēšana un saskaņošana

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
EUR

1.

Ēku projektu,

tehnisko apsekošanu, 

ekspertīžu, 

topogrāfisko uzmērījumu 
organizēšana un vadīšana

27 gab., no tiem: 
pabeigti – 18 gab., 

uzsākti un turpinās 9 gab.

5gab., no tiem: 
pabeigti – 5 gab. 

3 gab., no tiem: 
pabeigti – 3 gab.

 
7 gab., no tiem: 

pabeigti – 7 gab. 

288 467
231 450

13 473

28 253

6 737
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N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
EUR

2.

Ceļu, laukumu un ar tiem saistīto 
inženiertīklu projektu,

40 gab., no tiem: 
pabeigti – 31 gab., 

uzsākti un turpinās – 9 gab.
76 025

256 973

satiksmes organizācija pētījumu, 4 gab., no tiem: 
pabeigti – 4 gab. 10 102

tehnisko apsekošanu, 
 

2 gab., no tiem: 
pabeigti – 1 gab. 

uzsākti un turpinās – 1 gab. 
28 072

1 028

ekspertīžu, 1 gab., no tiem: 
pabeigti 0 gab., 

uzsākti un turpinās – 1 gab.
-

12 584

 topogrāfisko uzmērījumu 
organizēšana un vadīšana

34 gab., no tiem: 
pabeigti - 31 gab., uzsākti un 

turpinās – 7 gab.
17 410
8 203

3. Pašvaldības teritorijās izstrādāto 
projektu saskaņošana 324 gab. -

4. Pašvaldības teritorijās notiekošo 
rakšanas darbu saskaņošana 271 gab. -

KOPĀ 978 777
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Komunikācija ar sabiedrību
Ar mērķi sekmēt sakārtotākas, tīrākas un drošākas pilsētas veidošanos, nodrošinot 

nepārtrauktu ātru iedzīvotāju informācijas apriti starp pilsētas apsaimniekošanas un 
operatīvajiem dienestiem pārvalde aicina izmantot šādus saziņas kanālus:
• diennakts dežuranta mobilo telefonu: 22011963;
• e-pastu: komunala.parvalde@liepaja.lv;
• sociālā tīkla kontu: twitter.com/kpliepaja.
• Facebook lapu: LPPI Komunālā pārvalde, Liepāja
• sūtot ziņu vai attēlu diennakts dežurantam 22011963 – uz WhatsApp

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. 

Regulāri tiek apkopota statistika par dzīvotāju sniegto informāciju (sūdzības, 
priekšlikumi) gan pa diennakts dežuranta tālruni, gan e-pastu, gan pārvaldes twitera 
kontā @kpliepaja, gan facebook lapu: LPPI Komunālā pārvalde, Liepāja.

2019. gadā tika reģistrēti 458 pieteikumi. Kopējais reģistrēto pieteikumu skaits  
2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, palielinājās par 49,6%, jeb 227 pieteikumiem.

7.8. Ūdens saimniecība

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

2019. gadā pakalpojumu realizācijas apjomi ūdensapgāde un kanalizācija attiecībā 
pret iepriekšējo gadu, ir nedaudz palielinājušies. SIA “Liepājas ūdens” darbība gada 
griezumā ir vērtējama kā sekmīga.

Pakalpojumu realizācija

Ūdensapgāde
Kopējā dzeramā ūdens realizācija 2019. gadā – 2 678 017 m3

 2018. gadā – 2 662 169 m3

Kanalizācija
Kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācija 2019. gadā – 3 202 873 m3

 2018. gadā – 3 042 961 m3

2019. gadā Liepājas pilsētā centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu 
nodrošinājums ir sasniedzis 99,92%, savukārt centralizētās kanalizācijas pakalpojumu 
nodrošinājums ir 99,91%. Šie rādītāji ir vieni no augstākajiem Latvijā.
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Infrastruktūra
2019. gadā SIA “Liepājas ūdens” sekmīgi turpināja Eiropas Savienības Kohēzijas 

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

Projekta 6. kārtas galvenais mērķis, ir uzlabot centralizētu kanalizācijas 
pakalpojumu pieejamību un faktisko izmantošanu Liepājas pilsētā. Galvenais darbu 
apjoms – jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve Liepājas pilsētā, vietās, kur līdz šim 
nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi. 

2019. gada februārī noslēgts otrs būvdarbu līgums, kurš jāpabeidz 2020. gada 
vasarā. Šajā būvdarbu līgumā ir plānots nodot ekspluatācijā piecus objektus un 
izbūvēt vēl 3,2 km jaunus kanalizācijas cauruļvadus dažādās Liepājas pilsētas 
ielās. 2019. gadā ekspluatācijā tika pieņemti trīs objekti, kuru ietvaros izbūvēti jauni 
kanalizācijas cauruļvadi 1,8 km garumā.

Paralēli Projekta 6. kārtas aktivitātēm, SIA “Liepājas ūdens” veica centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas jaunu cauruļvadu izbūvi 2,4 km kopgarumā, lai iedzīvotāji 
varētu saņemt kompleksus pakalpojumus.

SIA “Liepājas ūdens” 2019. gadā nelielos apjomos veica esošo tīklu pārbūvi, tai 
skaitā likvidējot ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadus caur citiem īpašumiem, 
izbūvējot pieslēguma vietu, lai katram apbūves gabalam/dzīvojamai ēkai būtu 
nodrošināta iespēja veikt individuālu pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai.

2019. gadā centralizētās ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu garums ir 219,3 km, 
kanalizācijas – 219,9 km.

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

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija 79 265,27 eiro. No kurām Emisijas 
kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējums – 55 485,69 eiro apjomā un SIA “Liepājas 
ūdens” no saviem līdzekļiem ieguldīja 23 779,58 eiro.

Projekta rezultātā ir uzstādīta saules elektrostacija ar jaudu 75,52 kW, ir plānots, 
ka tā saražos elektrību 80 250 kWh gadā un tiks panākts oglekļa dioksīda emisijas 
samazinājums 8700 kg CO2 gadā.

Ekspluatējot jauno saules elektrostaciju, 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.

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

testēšanas laboratorija (turpmāk CTL). Liepājas pilsētas centralizētās ūdensapgādes 
cauruļvados padotā dzeramā ūdens kvalitāte kopš 2000. gada ir atbilstoša 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. 

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

2019. gadā saskaņā ar dzeramā ūdens monitoringa programmu, tika veiktas 
dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes paraugiem, kas tika ņemti no krāna dažādās 
pilsētas vietās, kopā sešos objektos. CTL veikto pārbaužu rezultāti apliecināja, 
ka Liepājas pilsētā padotā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvo aktu 
prasībām un nekādas novirzes no normām netika konstatētas.

Kanalizācija
2019. gadā Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtās (turpmāk NAI) ir 

attīrīti  5 246 112 m3 Liepājas pilsētas notekūdeņu. Salīdzinoši 2018. gadā – 5 439 239 
m3. Notekūdeņu apjoma samazinājums ir uz nokrišņu notekūdeņu, kas nonāk NAI, 
apjoma izmaiņām.

2019. gadā tika atjaunota aerācijas sistēma vienā no aerotenkiem, kas tika 
ekspluatēta kopš 1998. gada un faktiski bija nokalpojusi savus resursus. Tehniskā 
aprīkojuma nomaiņa ir devusi iespēju notekūdeņu attīrīšanas procesu, veikt 
efektīvāk, vispirms jau attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu. Paralēli tika uzlabota 
arī automatizētā vadības sistēmu, lai nodrošinātu jauno iekārtu un visu pārējo 
tehnoloģisko iekārtu drošu un stabilu darbību.

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

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

sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 
2019. gadā SIA “Liepājas ūdens” turpināja darbu pie tā, lai abonentiem pēc 

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

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

2019. gadā veikti 10 iekšējie auditi, lai pārliecinātos, kā ieviestā sistēma un prasības 
tiek pielietotas praksē. Uzraudzības auditā netika atklāta neviena neatbilstība.

Lai vairotu izpratni par SIA “Liepājas ūdens” darbu un veicinātu atpazīstamību, 
2019.  gadā uzņēmums sadarbojās ar dažādiem masu mēdijiem, nodrošinot gan 
regulāru informācijas apmaiņu, gan aktuālu svarīgāko notikumu atspoguļošanu 
televīzijā, radio laikrakstos un internetā.

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

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

7.9. Siltumapgāde

SIA “Liepājas enerģija” 2019. gadā turpināja veiksmīgi strādāt un sasniedza 
18,353 milj. eiro lielu apgrozījumu. Pērn tika saražotas 240 gigavatstundas (GWh) 
siltumenerģijas un klientiem piegādāja 207 GWh siltumenerģijas, kas ir par 8% mazāk 
nekā 2018. gadā. Siltumenerģijas ražošanas un pārdošanas apjoma kritums saistīts ar 
siltajiem laika apstākļiem. 

2019. gadā ir izdevies samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales 
sistēmā, panākot 12,2% zudumu īpatsvaru no tīklos nodotās siltumenerģijas. 

Pērn uzņēmums realizējis 44 GWh elektroenerģijas, kas ir par 2% mazāk nekā  
2018. gadā. 

2019. gadā veikti visi plānotie siltumtīklu rekonstrukcijas darbi 2,4 km garumā un 
veikti jauno pieslēgumu izbūves darbi 2,3 km garumā. Kopumā darbiem siltumtrasēs ir 
ieguldīti 1,08 miljoni eiro, kā rezultātā rekonstruēti un izbūvēti 4,7 kilometri siltumtrašu. 
Uz 2019. gada beigām 99% (105 km) siltumtīklu ir izbūvēti ar rūpnieciski izolētām 
caurulēm.

SIA “Liepājas enerģija” kopējais klientu skaits ir 1 072, no kuriem 606 ir daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas 210 privātmājas, 109 valsts un pašvaldību iestādes, kā arī  
147 juridiskās personas. 
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Saīsinājumu skaidrojums

A/S Akciju sabiedrība
CTL Centrālā testēšanas laboratorija
DI Deinstitucionalizācija
EJZF Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds
ES  Eiropas Savienība
ESF Eiropas sociālais fonds
EUR Eiro jeb eira ir kopējā valūta Eiropas Savienības valstīm, kas veido  
 Monetāro savienību
GWh Gigavatstundas
Ha hektāri
ISO  Starptautiskā standartizācijas organizācija
KF Kohēzijas fonds
Km kilometri
LATAK Latvijas Nacionālais akreditācijās birojs
LBJC Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs
LCZB Liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka
LIP Liepājas izglītības pārvalde
NMKK Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs
NMPD Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
LMZK Liepājas muzeja zinātniskais palīgfonds
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
MW Megavati
NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NVO Nevalstiskās organizācijas
PA Pašvaldības aģentūra
PII Pirmskolas izglītības iestāde
PVD Pārtikas veterinārais dienests
SIA  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SMU Skolēnu mācību uzņēmums
VSK Vidusskola
VZD Valsts zemes dienests
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Pielikumi
Liepājas pilsētas domes lēmums pašvaldības par Liepājas pilsētas pašvaldības  

2019. gada saimniecisko pārskatu
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Pielikumi

Revidenta atzinums par pašvaldības 2019. gada saimniecisko gadu
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ 
ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS           
Liepājas pilsētas domei        Nr.15  
         

Mūsu atzinums ar iebildi par finanšu pārskatu 
Mēs esam veikuši Liepājas pilsētas domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā 
ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver: 

• konsolidēto pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance); 
• konsolidēto pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 
31. decembrī; 
• konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 
• konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 
• konsolidēto finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, 
grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu 
instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

Mūsuprāt, izņemot atzinuma ar iebildi pamatojuma rindkopā aprakstīto apstākļu ietekmi, pievienotais 
konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Liepājas pilsētas domes 
konsolidēto finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu 
rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar 
Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma ar iebildi pamatojums 

Kā norādīts Pašvaldības konsolidētajā pārskatā par Pašvaldības finansiālo stāvokli 2019. gada 
31. decembrī veidlapa “Bilance” zembilances piezīmē “Iespējamie aktīvi” iekļautas neprivatizēto 
pašvaldības dzīvokļu piekrītošās domājamās daļas un domājamās daļas no dzīvojamām mājām 
piekrītošajiem zemes gabaliem 2756486 euro vērtībā.  
Minētajiem īpašumiem Valsts nekustamā īpašuma kadastra sistēmā nav izveidoti dzīvokļu īpašumi, bet 
tie Valsts nekustamā īpašuma kadastra sistēmā ir uzskaitīti Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo būvju 
nesadalītajās domājamās daļās. Pašvaldība, saskaņā ar iepriekš saskaņoto darba plānu un piešķirtā 
budžeta ietvaros, veic pakāpenisku pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu reģistrēšanu Valsts 
nekustamā īpašuma kadastra sistēmā un zemesgrāmatā aktuālajā kadastrālajā vērtībā, kas ir augstāka 
nekā zembilancē norādītā vērtība, un aktualizē datus Pašvaldības bilancē, vienlaikus izslēdzot 
izveidotajiem dzīvokļu īpašumiem piekrītošās domājamās daļas no Zembilances. 
Tas ir pretrunā ar MK Noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 13. punkta 
prasībām, kas nosaka, ka budžeta iestāde uzskaita visus to īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un 
piekrītošos ilgtermiņa ieguldījumus.  
Līdzīgi apstākļi bija spēkā arī 2018. gada 31. decembrī, un sniegtajā atzinumā saistībā ar šo jautājumu 
tika iekļauta attiecīga iebilde. 
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Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos 
publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, 
tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju”. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes 
izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības 
standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir 
piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu 
likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības 
standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam ar iebildi.  

Citi apstākļi 

Pašvaldības konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī, revidēja cits 
revidents, kurš sniedza atzinumu 2019. gada 30. aprīlī ar iebildēm.  

Ziņošana par citu informāciju 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

• vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 
• budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

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

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

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par 
Pašvaldībai un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu 
pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā 
būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir 
sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām 
procedūrām, mūsuprāt: 
• vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija 
atbilst finanšu pārskatam, un 
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• vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 
Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu 

Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu 
saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams 
sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību 
un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības pievienošana citai 
Pašvaldībai vai sadalīšana. 

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

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 

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

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

• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās 
būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam 
revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka 
netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, 
jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, 
maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 
• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles 
efektivitāti; 
• izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un 
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 
• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, 
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz 
notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja 
mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu 
pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas finanšu pārskatā nav sniegta, 
mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti 
līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu 
darbību var pārtraukt; 
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• izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto 
informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus un notikumus; 
• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iesaistīto iestāžu 
finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības 
revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.  

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