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Domes priekšsēdētāja uzruna

Liepājai 2021. gads nebija viegls gads. Bet ļoti vērtīgs 
gan! Tas bija gads, kas mūs turpināja turēt “uz lāpstiņām” 
– lika pārskatīt savas vērtības, attieksmi citam pret citu. 
Karš Ukrainā tad vēl likās nekas vairāk kā teorētiska 
iespējamība, un tomēr šis gads mums tik daudziem lika 
iemācīties, ka jānoliek malā savs egoisms un par prioritāti 
jāizvirza līdzcilvēki. Tas nebija viegli nevienam no mums. 

Joprojām turpinājās Covid-19 saslimstības radītā krīze, 
kas lika mobilizēties un pamatīgi pārskatīt savu ikdienu. 
Nepagāja ne diena, kad arī mēs, Liepājas valstspilsētas 
pašvaldībā, nebūtu plānojuši, sprieduši, domājuši un 
rīkojušies, kā pēc iespējas ātrāk mazināt pandēmijas 
izplatību un sekas. 

Vienlaikus ar pandēmiju mūsu pilsētā notika daudz citu 
būtisku lietu – gada vidū norisinājās pašvaldību vēlēšanas 
un jūlijā kļuvu par Liepājas domes priekšsēdētāju, notika 
administratīvi teritoriālā reforma, un mums apkārt esošie 
novadi apvienojās vienā – Dienvidkurzemes novadā, 

ekonomika turpināja attīstīties un atklājām jaunas rūpnīcas, bijušās rūpnīcas “Liepājas 
metalurgs” teritorijā nolēmām veidot mūsdienīgu industriālo parku, maršrutos devās 
arvien vairāk ilgi gaidīto jauno tramvaju, Liepājas Universitātei piešķirts lietišķo 
zinātņu universitātes statuss, pieteicām Liepāju kā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2027” un ekspluatācijā nodevām Hoijeres kundzes viesu namu, kā arī liepājnieki un 
pilsētas viesi jau var baudīt pirmo labiekārtoto izeju uz pludmali Roņu ielas galā.

Katra krīze mums kaut ko arī iemāca. Liepājai un liepājniekiem 2021. gads iemācīja 
daudz vairāk ikdienā pārvērtēt pašiem savu rīcību. Mazāk skatīties uz citiem, bet 
biežāk pašiem uz sevi. Iemācīja domāt plašāk un tālāk par savas mājas slieksni – 
padomāt par līdzcilvēkiem. Priekšplānā nolikt citus, nevis savu ego.

2022. gadā mums visiem kopā vēl daudz kas labs un liels jāpaveic Liepājas labā. 
Pilsētas šī gada budžetā par prioritātēm jau sākotnēji izvirzījām policistu, medicīnas, 
izglītības iestāžu un citu kvalificēto darbinieku atalgojuma palielināšanu, papildu 
grupu nodrošināšanu bērnudārzos, jauna bērnudārza būvniecību Liedaga ielā, 
pašvaldības uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar straujo energoresursu cenas 
pieaugumu (ielu apgaismojums, apkure u.c.), infrastruktūras nodrošināšanu un projektu 
realizēšanu (Kārļa Zāles laukums, Ezermalas ielas rekonstrukcija, koncertdārzs “Pūt, 
vējiņi!”, pludmales labiekārtošana, Hoijeres kundzes viesu nama interjera muzeja 
iekārtošana u.c.), veselības aprūpes nodrošināšanu, tai skaitā veselības pabalsta 
dubultošanu. Esam ķērušies arī pie grants ielu programmas realizācijas, kas nozīmē, 
ka līdz 2027. gadam pakāpeniski plānojam noasfaltēt vairāk nekā 11 km pilsētā esošo 
grants ielu. Šie ir tikai daži būtiskākie darbi, kas ieplānoti. Tāpat turpināsim atbalstīt 
sociāli mazāk aizsargātos liepājniekus, rūpēsimies par sporta un kultūras iespējām, 
jaunu darba vietu radīšanu, pilsētvides labiekārtošanu un citiem mums ikvienam 
svarīgiem procesiem, kas padara dzīvi Liepājā vēl labāku, drošāku un laimīgāku.

Katrā ziņā – neraugoties uz garo saimniecisko darbu sarakstu, mana prioritāte 
vienmēr būs saruna un sadarbība ar pašiem liepājniekiem. Pandēmijai lēnām 
atkāpjoties, ceru atrast vēl vairāk laika klātienes sarunām, nepastarpinātām diskusijām 
un viedokļu apmaiņām. Jo tikai konstruktīvās sarunās un patiesā vēlmē izdarīt labāk 
un vairāk mēs visi kopā varam izveidot tādu Liepāju, par kādu sapņojam! Lai mums 
visiem kopā izdodas!

Gunārs Ansiņš 
Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes 
priekšsēdētājs
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1. Pamatinformācija 

1.1. Liepājas valstspilsētas pašvaldības struktūra

2021. gadā valstī tika īstenota Administratīvi teritoriālā reforma, pēc kuras 
republikas nozīmes pilsētām piešķirts valstspilsētas statuss. 

Liepājas valstspilsētas pašvaldība ir atvasināta publiska persona. No 2021. gada 
1. jūlija Liepājas pilsētas iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības 
lēmējorgāns – Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome (turpmāk arī – 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 Pašvaldības domes vēlēšanu likumam veido 15 deputāti.

Liepājas valstpilsētas pašvaldības domes deputāti:

Vārds, uzvārds Amats Partija

GUNĀRS ANSIŅŠ Domes priekšsēdētājs partija “Liepājas partija”

ATIS DEKSNIS Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Latvijas Reģionu apvienība

DACE BLUĶE Domes deputāte
Apvienība “Kustība 
“Par!” Jaunā Vienotība 
PROGRESĪVIE””

HELĒNA GERILOVIČA Domes deputāte partija “Saskaņa”
ULDIS HMIEĻEVSKIS Domes deputāts partija “Liepājas partija”

ULDIS LIPSKIS Domes deputāts
Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”-“Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

LINDA MATISONE Domes deputāte Latvijas Reģionu apvienība
AGRIS MERTENS Domes deputāts Latvijas Reģionu apvienība
LUDMILA RJAZANOVA Domes deputāte partija “Saskaņa” 
ULDIS SESKS Domes deputāts partija “Liepājas partija”
EDVĪNS STRIKS Domes deputāts partija “Liepājas partija”
MODRIS ŠVEIDUKS Domes deputāts Latvijas Reģionu apvienība
HELVIJS VALCIS Domes deputāts partija “Liepājas partija”
JĀNIS VILNĪTIS Domes deputāts Latvijas Reģionu apvienība
VILNIS VITKOVSKIS Domes deputāts partija “Liepājas partija”

1. tabula. Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes deputāti.  
Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
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Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu Domes lēmumu projektus, Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības dome 2021. gada 1. jūlijā pieņēma lēmumu Nr.268/8 “Par 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”, un 
izveidoja šādas pastāvīgās komitejas: 
 • Finanšu komiteja, deviņu locekļu sastāvā (priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš);
 • Pilsētas attīstības komiteja, deviņu locekļu sastāvā (priekšsēdētājs Uldis Sesks);
 • Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, deviņu locekļu sastāvā 

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

Jānis Vilnītis).

1.2. Liepājas valstspilsētas pašvaldības  
 iestādes un kapitālsabiedrības

Latvijas Republikas likumā “Par pašvaldībām” noteikto patstāvīgo funkciju veikšanai 
Liepājas valstspilsētas 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””;
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 - 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””;
 - 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 pirmsskolas izglītības iestāde “Prātnieks””;
 - Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola”;
 - Pašvaldības iestāde “Liepājas bērnu un jaunatnes centrs”;
 - Pašvaldības iestāde “Liepājas Liedaga vidusskola”;

 • Pašvaldības iestāde “Liepājas kapsētu pārvalde”;
 • Pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”;
 • Pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde”;
 • Pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”;
 • Pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti”;
 • Pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”.

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

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

Liepājas pilsētas 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 tās 
nolikumā noteiktos uzdevumus.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, 
izveidoti Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centri Rožu ielā 6 un Peldu ielā 5.

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

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā 2021. gadā strādāja vidēji 130 
darbinieki, no tiem 105 sievietes un 25 vīrieši.

2021. gadā tika atbrīvoti 19 darbinieki un pieņemti deviņi (starp šiem ir arī darbinieki, 
kas pieņemti uz pamatdarbinieku prombūtnes laiku).

Vecuma struktūra 2021. gadā

Vecums Darbinieku skaits

20 – 24 gadi 3

25 – 39 gadi 44

40 -59 gadi 70

Virs 60 gadiem 13

2. tabula. Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas personāla izglītības līmenis 2021. gadā

Izglītības līmenis Darbinieku skaits 

Maģistra grāds 51

Bakalaura grāds 54

1. līmeņa augstākā izglītība 7

Vidējā izglītība 18

3. tabula. Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 



LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 9

1. Pamatinformācija 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāžu vidējais amata vietu skaits 2021. gadā

Iestādes nosaukums
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PI “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 
un tās padotībā esošajās iestādēs 2133 575 480 2013 367

PI “Kultūras pārvalde” un tās 
padotībā esošajās iestādēs 151 23 28 130 20

PI “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 
un tās padotībā esošajās iestādēs 199 30 36 100 101

PI “Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests” 236 53 62 210 21
PI “Liepājas pilsētas bāriņtiesa” 18 1 3 17 1
PI “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” 9 8 1
PI “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” 118 12 29 26 68
PI “Liepājas kapsētu pārvalde” 30 9 6 10 20
PI “Nekustamā īpašuma pārvalde” 19 3 2 15 7
PI “Liepājas pilsētas būvvalde” 36 6 5 27 9
PI “Komunālā pārvalde” 38 64 65 12 26
PA “Nodarbinātības projekti” 32 7 7 11 21
PA “Liepājas sabiedriskais transports” 20 5 3 16 3

4. tabula. Avots: pašvaldības iestādes un aģentūras

Personāla vecuma struktūra

Iestādes nosaukums
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PI “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 
un tās padotībā esošajās iestādēs 130 526 1215 509

PI “Kultūras pārvalde” un tās 
padotībā esošajās iestādēs 1 2 32 69 46

PI “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 
un tās padotībā esošajās iestādēs 19 77 71 34

PI “Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests” 1 46 127 57
PI “Liepājas pilsētas bāriņtiesa” 1 13 4
PI “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” 1 7 1
PI “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” 5 38 43 8
PI “Liepājas kapsētu pārvalde” 4 19 7
PI “Nekustamā īpašuma pārvalde” 6 13 3
PI “Liepājas pilsētas būvvalde” 1 14 15 6
PI “Komunālā pārvalde” 3 26 9
PA “Nodarbinātības projekti” 2 20 10
PA “Liepājas sabiedriskais transports” 1 4 10 5

5. tabula. Avots: pašvaldības iestādes un aģentūras
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1. Pamatinformācija

Personāla izglītības līmenis

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

13 648 867 92 686 74

PI “Kultūras pārvalde” un tās 
padotībā esošajās iestādēs 25 50 19 2

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

32 83 31 47 2 6

PI “Liepājas pilsētas Domes 
Sociālais dienests” 50 79 25 68 8 1

PI “Liepājas pilsētas bāriņtiesa” 6 10 2
PI “Liepājas pilsētas 
dzimtsarakstu nodaļa” 1 2 2 4

PI “Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija” 2 21 15 56

PI “Liepājas kapsētu pārvalde” 3 1 13 10
PI “Nekustamā īpašuma pārvalde” 3 14 4 1
PI “Liepājas pilsētas būvvalde” 11 18 4 1 1
PI “Komunālā pārvalde” 12 14 5 7
PA “Nodarbinātības projekti” 5 4 2 16 5
PA “Liepājas sabiedriskais 
transports” 2 7 9 3

6. tabula. Avots: pašvaldības iestādes un aģentūras
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1. Pam
atinform

ācija

Kapitālsabiedrību pārvaldības 
uzraudzības nodaļa

Revīzijas nodaļa

Vides nodaļa

Datorsistēmas
administrēšanas nodaļa

Projektu ieviešanas nodaļa

Ekonomikas nodaļa

Stratēģiskās attīstības 
plānošanas nodaļa

Pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks (būvniecības jautājumos)

Personāla daļa

Juridiskā daļa

Publisko iepirkumu daļa

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks 
(īpašumu jautājumos)

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas shematiskā struktūra

Pašvaldības budžeta 
uzskaites daļa

Izdevumu daļa

Nodokļu administrēšanas daļa

Finanšu pārvalde

Kapitālsabiedrību 
pārvaldības uzraudzības 

un revīzijas daļa

Liepājas
pārstāvniecība Rīgā Datu aizsardzības daļa

Dokumentu vadības nodaļa

Organizatoriskā daļa

Ēku apsaimniekošanas un 
saimniecības daļa

Vecākais eksperts 
(starptautiskās sadarbības 

jautājumos)

Klientu apkalpošanas un 
pakalpojumu centrs

Izpilddirektora birojs

Sabiedrisko attiecību
un mārketinga daļa          

IT daļa

Vides, veselības un 
sabiedrības līdzdalības daļa

Attīstības pārvalde

Domes priekšsēdētāja birojs 
(funkcionāli pakļauts domes 

priekšsēdētājam)

Vadītāja palīgs (domes 
priekšsēdētāja vietnieka)

Padomnieks (domes 
priekšsēdētāja vietnieka) 

Pašvaldības izpilddirektors 
(iestādes vadītājs)

1. attēls. Liepājas pilsētas pašvaldības adm
inistrācijas struktūra. Avots: Liepājas pilsētas 

pašvaldības adm
inistrācija
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2. Liepājas valstspilsētas  
pašvaldības raksturojums
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2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums

2.1. Iedzīvotāji

2021. gada beigās Liepājas iedzīvotāju skaits bija 67 360. Gada laikā iedzīvotāju 
skaits pilsētā samazinājās par 604 personām jeb par 0,9%.

Septiņu gadu laikā pilsētas iedzīvotāju skaits samazinājies par 3 270 personām jeb 
par 4,6%.

69 034 68 912 68 569 68 313 67 964

201820172016

70630

2015 2019 2020

67 360

2021

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

2021. gadā Liepājā piedzimuši 712 bērni, kas ir par 35 bērniem jeb par 5,2% vairāk  
nekā 2020. gadā. 2021. gadā ir bijis otrs zemākais dzimstības līmenis pēdējo septiņu 
gadu laikā.

2021. gadā nomiruši 1 245 liepājnieki, kas ir par 208 personām jeb par 20,1% vairāk 
nekā 2020. gadā. 2021. gadā bijis augstākais mirstības rādītājs pēdējo septiņu gadu 
laikā.

 

Iedzīvotāju dabiskais
pieaugums

Mirušo skaits

Jaundzimušo skaits  838 836 808 769 807 677 712

 960 1065 1023 1083 957 1037 1245
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3. attēls. Dzimstība, mirstība, dabiskais pieaugums (skaits). 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

2021. gada mirstības pieaugums būtiski ietekmējis negatīvo dabiskā pieauguma 
saldo. 

Dabiskā pieauguma ietekmē iedzīvotāju skaits samazinājies par 533 personām, 
kas ir augstākais negatīvais rādītājs pēdējo septiņu gadu laikā. 

Migrācijas ietekmē iedzīvotāju skaits samazinājies par 71 personu.



LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 14

0
170
340
510
680

-850
-680
-510
-340
-170

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

Iedzīvotāju skaita
pārmaiņas

Migrācijas saldo

Dabiskais pieaugums

 2015 2016 2017  2018 2019 2020 2021

 -122 -229 -215 -314 -150 -360 -533

 -373 -958 -48 79 -260 11 -71

 -495 -1 596 -122 -343 -256 -349 -604

4.attēls. Liepājas iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmējošie faktori (cilvēku skaits) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Liepājas iedzīvotāju vidējais vecums 2021. gadā bija 42,4 gadi un Liepāja ir otra 
jaunākā pilsēta starp septiņām valstpilsētām.

2021. gada beigās latviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā –  
59,6%, krievu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 27,2%, ukraiņu tautības iedzīvotāju 
īpatsvars – 4,4%, baltkrievu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 3,0%, lietuviešu tautības 
iedzīvotāju īpatsvars – 2,8%, poļu tautības iedzīvotāju īpatsvars – 0,9% un pārējo 
tautību iedzīvotāju īpatsvars – 2,0%.

latvieši 59,6

krievi 27,2%

baltkrievi 3,0%

ukraiņi 4,4%

pārējie 2,0%poļi 0,9% lietuvieši 2,8%

5. attēls Liepājas iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2021. gada beigās 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums



LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 15

2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums

2.2. Ekonomiskais raksturojums

2.2.1. Nodarbinātība un bezdarbs
2021. gada beigās Liepājā reģistrētajos uzņēmumos bija 28 325 darba vietas. 

Salīdzinot ar 2020. gadu, darba vietu skaits Liepājā reģistrētajos uzņēmumos 
samazinājies par 25 darba vietām. 

72,3% Liepājā reģistrēto uzņēmumu darba vietām aizņēma darba ņēmēji, kuru 
deklarētā dzīvesvieta gada sākumā bija Liepāja. 27,7% darba vietu aizņēma darba 
ņēmēji no citām administratīvajām teritorijām.

Pēdējo septiņu gadu laikā darba vietu skaits Liepājā reģistrētajos uzņēmumos 
palielinājies par 1 540 darbavietām

2018201720162015

26 785 26 686 27 506

2019

28 133

2020

28 567 28 350

2021

28 325

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

Tirdzniecība;
auto un moto remonts 11%

Transports un 
uzglabāšana 5%

Izmitināšana un ēdināšanas 
pakalpojumi 5%

Informācijas un 
komunikācijas pakalpojumi 1%

Operācijas ar 
nekustamo īpašumu 3%

Profesionālie, zinātniskie 
pakalpojumi 3%

Administratīvo 
un apkalpojošo 

dienestu darbība 3%

Valsts pārvalde
 un aizsardzība 4%

Izglītība 13%
Veselība un 

sociālā
 aprūpe 8%

Māksla izklaide 
un atpūta 3%

Būvniecība
11%

Citi pakalpojumi 2%
Zivsaimniecība, 
mežsaimniecība 
1%

Ūdens apgāde, 
siltumapgāde, 
atkritumu 
apsaimniekošana 
1%

Rūpniecība
25%

7. attēls. Darba vietu sadalījums pa tautsaimniecības nozarēm Liepājā reģistrētajos 
uzņēmumos 2021. gada beigās. Avots: Valsts ieņēmumu dienests
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2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums

Nozīmīgākās tautsaimniecības nozares, kuras nodrošina lielāko darba vietu skaitu 
ir:
 • ražošanas nozare – 25% no kopējā darba vietu skaita. Nozares lielākie darba 

devēji:
 - “AE partner” SIA;
 - “Jensen metal” LSEZ SIA;
 - “Lauma fabrics” LSEZ SIA;
 - “Dzelzsbetons MB” SIA;
 - “Caljan” LSEZ SIA;
 -  “FTS Baltic” SIA.

 • izglītības nozare – 13% no kopējā darba vietu skaita. Nozares lielākie darba 
devēji:

 - “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” PI;
 - Liepājas Universitāte;
 - “Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” PIKC;
 - “Liepājas Valsts tehnikums” PIKC.

 • tirdzniecības un auto, moto remonta nozare – 11% no kopējā darba vietu skaita. 
Nozares lielākie darba devēji:

 - “LPB” AS;
 - “Tolmets” SIA;
 - “ADS baltic” SIA.

 • būvniecības nozare – 11% no kopējā darba vietu skaita. Nozares lielākie darba 
devēji:

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

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

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

2021. gada beigās bezdarba līmenis (reģistrēto bezdarbnieku skaits attiecināts 
pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu) Liepājā bija 5,3%, reģistrēto bezdarbnieku 
skaits 2 190. 

Salīdzinot ar 2020. gadu, bezdarba līmenis samazinājies par 1,2 procentpunktiem. 
Reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 439 personām jeb par 16,7%.

Latvijā

Liepājā

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 6,6 6,5 5,2 5 4,9 6,0 5,1
 9 8,6 6,2 6 5,5 6,5 5,3

8. attēls. Bezdarba līmenis (%). Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra
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2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums

Bezdarba līmenis 31.12.2020. Bezdarba līmenis 31.12.2021.
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 Latvija Rīga Daugavpils Jelgava Jēkabpils Jūrmala Liepāja Rēzekne Valmiera Ventspils

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

No 2 190 reģistrētajiem bezdarbniekiem 532 personas jeb 24,3% bija ilgstošie 
bezdarbnieki, t.i., konkrētās personas bez darba ir ilgāk par gadu. Salīdzinot ar  
2020. gadu, ilgstošo bezdarbnieku skaits palielinājies par 87 personām jeb par 14,1%.

Jauniešu (15-24 gadi) bezdarbnieku skaits 2021. gada beigās bija 152 bezdarbnieki, 
kas ir par 47 personām jeb par 23,6% mazāk nekā 2020. gada beigās.

Bezdarbnieku pabalstu 2021. gada beigās saņēma 1 031 reģistrētais bezdarbnieks, 
kas ir 47,1% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.

t.sk. jaunieši (15-24 gadi)

t.sk. ilgstošie bezdarbnieki 
(ilgāk par gadu)

Reģistrēto
bezdarbnieku skaits:

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 3 804 3 568 2 582 2 475 2 239 2 629 2 190

 1 136 1 123 773 568 404 619 676

 332 290 207 155 136 199 129

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

Bezdarbnieka profils 2021. gada beigās reģistrētajiem bezdarbniekiem:
 • 1 223 sievietes;
 • 967 vīrieši;
 • 333 personas ar invaliditāti;
 • 396 personas pirmspensijas vecumā;
 • 459 personas ar augstāko izglītību;
 • 806 personas ar profesionālo izglītību;
 • 526 personas ar vidējo izglītību.

Bezdarbnieku skaits pēc bezdarba ilguma:
 • līdz 6 mēnešiem – 1 294 personas jeb 59,1% no kopējā bezdarbnieku skaita;
 • no 6 līdz 12 mēnešiem – 364 personas jeb 16,6% no kopējā bezdarbnieku skaita;
 • no 1 līdz 3 gadiem – 396 personas jeb 18,1% no kopējā bezdarbnieku skaita;
 • trīs gadi un vairāk – 136 personas jeb 6,2% no kopējā bezdarbnieku skaita.
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2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums

2.2.2. Iedzīvotāju ieņēmumi
2021. gadā strādājošo liepājnieku vidējā apdrošināšanas iemaksu alga bija  

982 eiro1, kas ir 87,1% no Latvijas vidējo apdrošināšanas iemaksu algas. Salīdzinājumā 
ar 2020. gadu vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Liepājā palielinājusies par 115 eiro 
jeb par 13,3%. 2020. gadā darba alga palielinājās par 4,5%.

Pēdējo septiņu gadu laikā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Liepājā pieaugusi 
par 358 eiro jeb par 57,3%.

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 624 660 719 776 830 867 982

 725 760 823 873 939 1038 1152

 890 946 977 1 073 1 158 1245 1389Vidējā alga
privātajā sektorā

Vidējā alga
sabiedriskajā sektorā

Vidējā apdrošināšanas 
iemaksu alga

11. attēls. Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga un vidējā bruto darba samaksaLiepājā  
(eiro/mēnesī). Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Centrālā statistikas pārvalde

Sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā 2021. gadā bija  
1 152 eiro, kas ir par 114 eiro jeb par 11,0% vairāk nekā 2020. gada vidējā alga.

Privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 100 un vairāk (turpmāk – privātajā sektorā), 
vidējā darba samaksa bija 1 389 eiro, kas ir par 144 eiro jeb par 11,6% vairāk nekā 
2020. gada vidējā alga.

Vidējās izmaksājamās vecuma pensijas apmērs 2021. gadā Liepājā bija 392 eiro, 
kas ir par 24 eiro jeb 6,5% vairāk nekā 2020. gada izmaksājamās vecuma pensijas 
apmērs.

2.2.3. Uzņēmumi
2021. gadā Liepājā reģistrēti 240 jauni uzņēmumi – 222 sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību, 14 individuālie komersanti, viens individuālais uzņēmums, divas zemnieku 
saimniecības un viena komandītsabiedrība.

Jaunreģistrēto uzņēmumu skaits 2021. gadā bijis par 10 uzņēmumiem lielāks nekā 
2020. gadā.

Iespēju reģistrēt uzņēmumu ar pamatkapitālu mazāku par 2 800 eiro izmantojušas 
50,4% no reģistrētajām kapitālsabiedrībām. 41 uzņēmums reģistrēts ar viena eiro 
pamatkapitālu.

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

Uzņēmējdarbības forma 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 

290 240 254 244 240 201 222

Individuālais komersants 30 19 38 35 31 29 14
Individuālais uzņēmums 1
Akciju sabiedrība 0 1 3 1 0
Ārvalsts komersanta filiāle 2 1 1 1 1
Zemnieku saimniecība 0 0 0 0 0 2
Pilnsabiedrība 0 0 0 2 1
Komandītsabiedrība 1
Kopā 322 261 296 283 273 230 240

7. tabula. Avots : SIA “Lursoft IT”

2021. gadā Liepājā darbojās ap 2 500 uzņēmumu. 
Nozaru griezumā lielākais uzņēmumu skaits bijis tirdzniecības un auto moto remonta 

nozarē – 21%. Rūpniecības nozarē darbojās 13% 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.

Zivsaimniecība, mežsaimniecība 2% 
Rūpniecība 13% 

Būvniecība 9% 

Tirdzniecība, 
auto un moto 
remonts 21% 

 Izmitināšana un 
ēdināšanas pakalpojumi 4%  

Transports un
uzglabāšana 8% 

Administratīvo un 
apkalpojošo dienestu 
darbība 5%

 Operāc. ar nekust. īpaš. 11%  

Profesionālie, zinātniskie 
pakalpojumi 9%

Citi pakalpojumi 17%
Ūdens apgāde, 
siltumapgāde, atkritumu 
apsaimniekošana 1%

12. attēls. Liepājā reģistrētie uzņēmumi pa nozarēm 2021. gadā (%) 
Avots: Valsts ieņēmumu dienests
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2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums

Liepājas uzņēmumi ar lielāko neto apgrozījumu 2020. gadā

Uzņēmums Darbības veids (pēc NACE) Apgrozījums
EUR

A
pg

ro
zī

ju
m

a 
iz

m
ai

ņa
s 

 
pr

et
 2

01
9,

 %

UPB, AS Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 223 345 396 21,54
TOLMETS, SIA Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība 187 642 395 21,44
UPB NAMS, SIA Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 61 458 068 34,69
AE PARTNER, SIA Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana 47 899 706 7,08
TRANSIT SERVICE 
AGENCY, SIA

Pārējās transporta palīgdarbības 45 766 910 81,66

LPB, AS
Mazumtirdzniecība nespecializētajos 
veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces

45 303 093 8,69

EURO DK, 
LSEZ SIA

Elektronisko ierīču, telekomunikāciju 
iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība

39 336 074 31,42

JENSEN METAL, 
LSEZ SIA

Citur neklasificētu gatavo 
metālizstrādājumu ražošana

33 423 078 -7,97

BALTREIDS, SIA Jūras zvejniecība 32 173 831 25,95

CALJAN, LSEZ SIA
Pacelšanas un pārvietošanas 
iekārtu ražošana

31 321 454 36,89

AILE GRUPA, SIA 
Metāla konstrukciju un to 
sastāvdaļu ražošana

30 482 635 20,51

ICOTTON, SIA Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana 28 381 032 8,02
SCANALLOYS 
LV, SIA

Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība 28 175 970 -25,95

LIEPĀJAS 
REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA, SIA

Slimnīcu darbība 28 137 021 5,02

LAUMA FABRICS, 
LSEZ SIA

Adīto un tamborēto audumu ražošana 24 545 570 -23,84

LVAGROO, SIA
Minerālmēslu un slāpekļa 
savienojumu ražošana

24 103 716 13,61

LIEPAJA BULK 
TERMINAL LTD, 
LSEZ SIA

Pārējās transporta palīgdarbības 23 220 698 -2,97

FTS BALTIC, SIA
Metāla konstrukciju un to 
sastāvdaļu ražošana

21 156 157 652,98

CTB, SIA Ceļu un maģistrāļu būvniecība 20 882 179 36,24
DZELZSBETONS 
MB, SIA

Būvniecībai paredzēto betona 
izstrādājumu ražošana

17 968 081 6,27

8. tabula. Avots: SIA “Lursoft IT”

Četriem no TOP 20 uzņēmumiem 2020. gadā neto apgrozījums samazinājies. 
Pārējiem TOP 20 uzņēmumiem neto apgrozījums palielinājies.
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2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums

2.2.4. Rūpniecība
2021. gadā Liepājā apstrādes rūpniecības (turpmāk – rūpniecība) produkcija 

saražota par 411,3 milj. eiro (4,4% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2020. gadu, 
rūpniecības produkcijas izlaides apjoms naudas izteiksmē palielinājies par 73,0 milj. 
eiro jeb par 21,6%. 

Realizētās produkcijas apjoms 2021. gadā bija 421,7 milj. eiro (4,4% no Latvijas 
kopapjoma). Salīdzinot ar 2020. gadu, realizētās rūpniecības produkcijas apjoms 
naudas izteiksmē palielinājies par 77,9 milj. eiro jeb par 22,7%. 

Eksportētās rūpniecības produkcijas īpatsvars Liepājā 2021. gadā bija 78%. 
2021. gadā eksportam realizētas preces par 326,9 milj. eiro, kas ir par 65,8 milj. eiro 

jeb par 25,2% vairāk nekā 2020. gadā. 
Vietējā tirgū realizētas preces par 94,8 milj. eiro, kas ir par 12,1 milj. eiro jeb par 

14,6% vairāk nekā 2020. gadā. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 255,5 218,0 271,1 282,4 311,5 338,3 411,3

 281,3 233,9 279,9 287,0 310,3 343,8 421,7

 227,7 179,7 212,7 222,5 239,7 261,1 326,9
 53,7 54,2 67,3 64.5 70,6 82,7 94,8

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

         vietējā tirgū

81%
77%

76% 78% 77%
77%

78%

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

Liepājā 2021. gadā turpina pieaugt gan saražotās, gan realizētās rūpniecības 
produkcijas apjomi. Salīdzinot ar 2020. gada rūpniecības produkcijas izlaides pieauguma 
temps bijis straujāks nekā 2020. gadā (2021. gadā pieaugums 21,6%, 2020. gadā 8,6%). 
Arī realizētās rūpniecības produkcijas pieauguma temps bijis straujāks. 2021. gadā 
rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms palielinājās par 22,7%, bet 2020. gadā 
rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms palielinājās par 10,8%. 

Pēdējo septiņu gadu laikā apstrādes rūpniecības izlaides apjomi pieauguši par 
61,0%, bet realizētās rūpniecības produkcijas apjomi pieauguši par 49,9%.

Par svarīgāko apstrādes rūpniecības nozari var nosaukt gatavo metālizstrādājumu 
ražošanas un mašīnbūves nozari, kuras uzņēmumi saražojuši ap 63,9% no kopējā 
Liepājas uzņēmumu rūpniecības produkcijas apjoma.

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

2.2.5. Liepājas ostas un lidostas darbība
2021. gadā Liepājas ostas uzņēmumi pārkrāvuši 7,1 milj. tonnu kravu, kas ir par 

6,9% vairāk nekā 2020. gadā. Lielākā kravu grupa bija beramkravas, kuru apjoms 
bija 4,7 milj. tonnu. Ģenerālkravas pārkrautas 1,8 milj. tonnu apjomā un lejamkravas 
pārkrautas 0,6 milj. tonnu apjomā.

2017 201820162015 2019

7,3

5,6 5,7

7,5

6,6

2020

6,6

2021

7,1

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

2021. gadā Liepājas ostā turpina darboties viena prāmju līnija. Gada laikā pārvadāti 
44 576 pasažieri. Pārvadāto pasažieru skaits gada laikā palielinājies par 40,5%. 

2021. gadā ir bijis otrs augstākais pārvadāto pasažieru skaits pēdējo septiņu gadu 
laikā. 

2017 201820162015 2019

39 987
39 782

32 992

2020

31 731

2021

44 576

41 111

46 713

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

Pēc Liepājas jahtu ostas datiem 2021. gadā Liepājas ostā uzņemtas 174 jahtas, kas 
ir par 0,6% mazāk nekā gadu iepriekš. Visbiežāk ieradušās jahtas no Lietuvas, Vācijas 
un Polijas.

Liepājas lidostas darbība saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību un valstī ieviestajiem 
ierobežojumiem 2021. gadā bija ierobežota.

2021. gadā lidosta turpina apkalpot privāto aviāciju. Apkalpotas 4 197 lidojumu 
operācijas. Pieaudzis treniņlidojumu skaits. Pērn apkalpoti 204 vispārējās aviācijas un 
čarterreisu pasažieri. Regulārie iekšzemes gaisa pārvadājumi 2021. gadā netika veikti.
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2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums

2.2.6. Tūrisms
2021. gadā Liepājas viesnīcās un tūristu mītnēs apkalpotas 79 195 personas, kas 

ir par 9,1% mazāk nekā 2020. gadā. Tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu tūristu skaits 
samazinājies par 43,8%.

2017 201820162015 2019 2020
Visās tūristu mītnēs Ārvalstnieki visās tūristu mītnēs

69,0

87,1 90,2

21,6 26,9

87,1

26,9

2021

79,2

15,1
28,6

99,2

33,8

105,3

39,3

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

Liepājas viesnīcās un citās tūristu mītnēs 2021. gadā apkalpoto personu skaita 
īpatsvars kopējā Latvijas viesnīcās un tūristu mītnēs apkalpoto personu skaitā bija 
6,1% (2020. gadā 6,0%).

2021. gadā Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā klātienē apkalpoti 7 160 
apmeklētāji, kas ir par 46,7% mazāk nekā 2020. gadā.

2021. gadā tūrisma nozari būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmijas ierobežošanai 
veiktie ierobežojošie pasākumi.

2.2.7. Pašvaldības projekti
2021. gadā pašvaldībā tika pabeigti vairāki 2020. gadā un agrāk uzsāktie projekti, 

īstenošanas stadijā bija 29 projekti, par kuriem sniegta informācija šajā sadaļā, kā 
arī tika noslēgtas vairākas jaunas vienošanās gan ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu, gan 
arī ar citu fondu (LVAF, EEZ/N, EJZF) pārvaldības iestādēm. Pašvaldība īsteno gan 
infrastruktūras, gan sociālās, izglītības, vides aizsardzības un citu jomu projektus.

Liepājas valstspilsētas projektu sagatavošana un īstenošana 2021. gadā noritēja 
saskaņā ar Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015.–2020. gadam un tās ietvaros 
apstiprināto un aktualizēto Investīciju plānu, ņemot vērā, ka tā ir spēkā līdz Attīstības 
programmas 2022.–2027. gadam apstiprināšanai (procesā).
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2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums

LPPI “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” īstenotie projekti
N

r.p
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.
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r.
Projekta nosaukums

ES fondu 
programma/ 

finansējuma avots

Projekta 
kopējās 

izmaksas,  
EUR

Projekta 
izmaksas 

2021. gadā

2021. gadā pabeigtie projekti

1. Pr_321

Mājsaimniecībās izmantoto 
apkures iekārtu apzināšanas 
un risinājumu izstrādes 
informācijas uzkrāšanai

LVAF 50 820 35 574

2. Pr_28
Liepājas izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana ERAF 3 106 437 2 610 481

3. Pr_320

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

LVAF 88 190 61 733

4. Pr_235.4
Pludmales labiekārtojuma 
izbūve Roņu iela EJZF 299 559 284 382

5. Pr_235.2

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

ERAF 1 158 208 767 311

2021. gadā īstenošanā esošie projekti

1. Pr_323
Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas 
iegāde EJZF 688 362

2. Pr_344
Laivu ielaišanas vietas 
atjaunošana Ezermalas ielā, 
Liepājā

LVAF 76 550

3. Pr_141.2
Publiskās ārtelpas 
infrastruktūras attīstība Zirgu 
salā

EJZF 461 580  

4. Pr_60
Muzeja filiāles “Liepāja 
okupācijas režīmos” ēkas 
pārbūve

ERAF 354 320 43 371

5. Pr_167
Uzņēmējdarbības vides 
attīstība Liepājā, 3. kārta 
(Skolas iela)

ERAF
1 176 471

418 051

6. Pr_297

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

ERAF 2 584 599 2 143 615

7. Pr_298

Piekrasti raksturojošās dabas 
ainavas publiskās ārtelpas 
attīstības un pieejamības 
veicināšana kultūras un tūrisma 
pakalpojumu daudzveidošanai 
Liepājas centra pludmalē

ERAF 1 749 976 675 596
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Projekta nosaukums

ES fondu 
programma/ 

finansējuma avots

Projekta 
kopējās 

izmaksas,  
EUR

Projekta 
izmaksas 

2021. gadā

8. Pr_168

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

ERAF 7 319 679

400 000

9. Pr_112

Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna 
realizēšanai

ERAF 2 630 900

786 980

10. Pr_174 Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs ESF 1 358 136 52 901
11. Pr_181 Būnas izbūve Baltijas jūrā ERAF 5 574 598 2 142 189

12. Pr_157.1
Starptautiskās konkurētspējas 
veicināšana ERAF

Finansējums 
tiek aprē-
ķināts un 

piešķirts kat-
ram atbalsta 
pasākumam 

atsevišķi

 

13. Pr_84.1 Latvijas starptautiskās 
konkurētspējas veicināšana tūrismā ERAF

Finansējums 
tiek aprēķināts 

un piešķirts  
katram  
atbalsta 

pasākumam 
atsevišķi

2021. gadā sagatavošanā esošie projekti

1. Pr_144.1
Ganību ielas pārbūve posmā 
no Kungu ielas līdz Salmu ielai, 
Liepājā

KF 2 400 000

2. Pr_340
Pamatinfrastruktūras 
nodrošināšana ERAF 800 000

3. Pr_235.3 uzņēmējdarbības veicināšanai, Valsts finansējums 3 302 409

4. Pr_339
revitalizējot degradēto teritoriju 
Liepājā 7.kārta (Saraiķu, 
Ziemupes, Sakas ielas)

Valsts finansējums 570 415

5. Pr_342
Meldru ielas pārbūve posmā 
no Dūņu ielas līdz īpašumam 
Meldru iela 12

ERAF 2 000 000

6. Pr_325
Krasta nostiprinājuma izbūve 
gar Baltijas jūras krastu ERAF 500 000 24 200

7. Pr_144

Tranzītielu un pilsētas 
maģistrālo ielu rekonstrukcija 
(Oskara Kalpaka ielas posms 
no Raiņa ielas posms)

KF 3 000 000

9. tabula. Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
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Projekta nosaukums

ES fondu 
programma/ 

finansējuma avots

Projekta 
kopējās 

izmaksas, EUR

Projekta 
izmaksas 
2021.gadā

2021. gadā pabeigtie projekti

1. Pr_28
Liepājas izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana ERAF 3 106 437 2 610 481

10. tabula. Avots: PI “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”

Pašvaldība līdzdarbojoties iesaistījusies arī dažādos sadarbības projektos gan 
nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Daļai no šiem projektiem 2021. gadā tika pabeigts 
realizācijas process, bet daļai tas turpinās. Sadarbības projekti aptver dažādas 
nozares, tai skaitā vides aizsardzība, drošība, kultūra, sociālā aizsardzība, izglītība, 
uzņēmējdarbība u.c. Projekti paredz ieguldījumus gan pašvaldības infrastruktūrā, 
gan pašvaldības sniegto pakalpojumu pilnveidē un kapacitātes stiprināšanā, tostarp 
materiāltehniskās bāzes uzlabošanu, zināšanu pārnesi un pieredzes apmaiņu. 

Apjomīgākais projekts, kas noslēdzies 2021. gadā, bija Kohēzijas fonda līdzfinansētais 
projekts “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” 
sadarbībā ar SIA “Liepājas tramvajs”, kura ietvaros rekonstruēta tramvaja līnija 600 m 
garumā un tās piegulošā teritorija, kā arī iegādāts jaunu ritošais sastāvs sešu vagonu 
sastāvā. Pašvaldība turpina īstenot arī nākošās kārtas saistībā ar šo projektu, kas ļaus 
pārbūvēt tramvaja līniju vēl 1,87 km kopgarumā un papildināt SIA “Liepājas tramvajs” 
ar astoņiem jauniem un mūsdienīgiem zemās grīdas tramvajiem. Lieli ieguldījumi veikti 
arī sadarbības projektā “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, 
kas noslēdzies 2021. gadā, kā rezultātā Liepājas valstspilsētas pašvaldībā tika 
pārbūvēta valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Liepājas pilsētas vēsturiskais 
centrs” teritorijas daļa – koncertdārzs “Pūt, vējiņi!”, kā arī veikta Bāriņu ielas vēsturiskā 
kompleksa “Kungu kvartāls” sastāvā esošā valsts kultūras pieminekļa (Hoijeres 
madāmas interjera muzejs) restaurācija un saglabāšana (Liepājas interjera muzejs).

Liepājas valstspilsētas pašvaldībā pārskata periodā tika turpināta dalība vairākos 
Eiropas Sociālā fonda finansētos projektos (“Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide”, “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”, “Kurzeme visiem”, NEET jauniešu iesaiste izglītībā, darba tirgū, NVO un 
jauniešu centru darbībā (PROTI un DARI)), kuros iesaistījušās arī pašvaldības iestādes – 
“Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” un “Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests”, 
kā arī PA “Nodarbinātības projekti”. Projekti ietver dažādus atbalsta pasākumus un 
kapacitātes stiprināšanu sociālo pakalpojumu, nodarbinātības un izglītības jomās.

Nacionālas nozīmes sadarbības projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana” ietvaros pašvaldībā veikta pludmales infrastruktūras 
pilnveidošana Liepājas Jūrmalas parkā, atjaunojot trīs informatīvos stendus 
(aktualizētas infostendu planšetes un uzstādīti jauni rāmji).

Sadarbojoties ar Lietuvas ārvalstu partneriem, pašvaldībā tiek īstenoti vairāki 
projekti Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā. Piemēram, 
projekta “Senioru sociālā iekļaušana Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, uzlabojot 
pieejamību sociālām un fiziskām aktivitātēm (Aktīvie seniori)” ietvaros tiek sniegti 
bezmaksas pakalpojumi senioru fiziskās un emocionālās veselības uzlabošanai, kā arī 
veikta sociālo darbinieku kompetences pilnveidošana. Savukārt pašvaldības iestādes 
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2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums

“Komunālā pārvalde” un “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” īsteno projektu “ONLY 
SAFE!”. Projekta ievaros tiks izbūvēts glābšanas tornis Liepājas pludmalē, papildināts 
glābēju materiāltehniskais nodrošinājums, kā arī apgūstas jaunas prasmes apmācībās. 
Līdzdarbojoties projektā “SCAPE II”, LPPI “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” 
piedalās projekta partneru organizētās mācībās, veic ekipējuma un aprīkojuma 
modernizāciju, tādējādi uzlabojot Pašvaldības policijas darbības efektivitāti.

Kopā ar Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības partneriem Interreg Baltijas jūras 
reģiona transnacionālās sadarbības programmā LPPI “Komunālā pārvalde” īsteno 
projektu “NOAH”, kura ietvaros Liepājā paredzēta automātisko hidroloģisko staciju 
uzstādīšana, koncepcijas par sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu atdalīšanu, 
kā arī pilsētas virszemes ūdeņu novadīšanas vaļējo sistēmu inventarizācija.

LPPI “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” iesaistījusies sadarbības projektā 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros. Projektā “Uzņēmējdarbības 
atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” kopā ar sadarbības partneriem 
no Ventspils un Norvēģijas tiek paredzēti pasākumi uzņēmējdarbības attīstībai, 
pašvaldību kapacitātes stiprināšanai un nodarbinātības un jaunu pakalpojumu 
izveides veicināšanai Kurzemes plānošanas reģionā. Savukārt, Eiropas Ekonomikas 
zonas un Norvēģijas grantu programmas ietvaros projektā “Inovāciju centra attīstība 
Liepājas pilsētā” paredzēta Dabas mājas pilnveide un koprades telpas izveide, kas 
papildinās Zinātnes un izglītības inovāciju centru (ZIIC) ar mūsdienīgiem eksponātiem, 
tehnoloģijām un aprīkojumu, kā arī jaunām interešu izglītības programmām.

Sadarbības projekti
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2021. gadā pabeigtie projekti

1.  

Piekrastes 
apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu 
realizēšana

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 

administrācija

Vadošais partneris – 
Latvijas pašvaldību 

savienība
Projekta partneri – 

Baltijas jūras piekrastes 
pašvaldības: Carnikavas, 

Engures, Dundagas, 
Grobiņas, Lapmežciema, 

Limbažu, Mērsraga, 
Nīcas, Pāvilostas, Rojas, 
Rucavas, Salacgrīvas, 

Saulkrastu un Ventspils 
novadu domes, kā arī 

Jūrmalas, Rīgas un 
Ventspils pašvaldības 

LVAF
7 341 

198 500

2.

Pr
_1

46

Tramvaja līnijas 
un piegulošās 
teritorijas 
kompleksa 
rekonstrukcija

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 

administrācija”

Vadošais partneris – SIA 
“Liepājas tramvajs”

KF
1 699 666 

15 037 456

1 566 158 
(pašvaldības 
līdzfinansē-

jums)

2  Liepājas pašvaldības līdzfinansējuma un ārējā līdzfinansējuma summa
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2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums
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3.

Pr
_2

05

Dienvidkurzemes 
piekrastes 
mantojums cauri 
gadsimtiem

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija” kā 
vadošais partneris

Sadarbības partneri – 
Nīcas novada dome, 

Grobiņas novada 
dome, Pāvilostas 

novada pašvaldība 
(visas pašvaldības 

šobrīd Dienvidkurzemes 
novada sastāvā), 

Liepājas Sv.Trīsvienības 
ev.lut.draudze

ERAF
5 613 106

8 944 759
2 567 328 

4.

Pr
_9

8.
1 Pašvaldības klientu 

informācijas 
pārvaldības 
risinājums

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija” (IT 
daļa) kā viens no 

sadarbības partneriem

Vadošais partneris – 
Rīgas valstspilsētas 

pašvaldība 
Sadarbības partneri – 54 

pašvaldības un VRAA

ERAF
0

4 463 616

2021. gadā īstenošanā esošie sadarbības projekti

1.

Pr
_3

16 Uzņēmējdarbības 
atbalsta pasākumi 
Kurzemes 
plānošanas reģionā

LPPI “Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde”

Sadarbības partneri – 
Ventspils valstspilsētas 

pašvaldība un 
Norvēģijas Rūgallanes 

reģionālā līmeņa 
pašvaldība

EEZ/N
227 650

950 605

2.

Pr
_3

12

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

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 

administrācija”

Vadošais partneris 
– Neringas Sociālo 
pakalpojumu centrs

ERAF

Interreg 
Latvijas-
Lietuvas

Pārrobežu 
sadarbības 
programma

133 742

250 070
93 130

3.

Pr
_9

1 Mūžizglītības 
programmu 
izstrāde un 
ieviešana Liepājā

LPPI “Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde” kā 
viens no sadarbības 

partneriem

Vadošais partneris 
– Valsts izglītības 

attīstības aģentūra
Sadarbības partneri 

– 222 iestādes, 
organizācijas, 
pašvaldības

ESF

Finansējums 
tiek 

aprēķināts 
un piešķirts 

katram 
mācību 
gada 

semestrim 
atsevišķi

45 507 127

218
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2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums

N
r.p

.k
.

In
ve

st
īc

iju
 p

lā
na

 p
ro

je
kt

a 
N

r.
Projekta 

nosaukums

Pr
oj

ek
ta

 
īs

te
no

tā
js

 u
n 

sa
da

rb
īb

as
 

pa
rt

ne
ri

ES
 fo

nd
u 

pr
og

ra
m

m
a/

 
fin

an
sē

ju
m

a 
av

ot
s

Sa
da

rb
īb

as
 

pr
oj

ek
ta

 L
ie

pā
ja

s 
pa

šv
al

dī
ba

s 
iz

m
ak

sa
s 

un
 

pr
oj

ek
ta

 k
op

ēj
ās

 
iz

m
ak

sa
s,

 E
U

R

Pr
oj

ek
ta

 
iz

m
ak

sa
s 

4.

PR
_1

14 Profesionāla sociālā 
darba attīstība 
pašvaldībās

LPPI “Liepājas pilsētas 
Domes Sociālais 

dienests” kā viens no 
sadarbības partneriem

Vadošais partneris – LR 
Labklājības ministrija

Sadarbības partneri – 70 
pašvaldības un iestādes

ESF

Finansējums 
tiek 

aprēķināts 
un piešķirts 
individuāli 

katra 
kalendārā 

gada 
sākumā

10 535 394

5.

Pr
_2

77
, P

r_
27

7.1
Pr

_2
77

.2
, P

r_
27

7.
3

Atbalsts izglītojamo 
individuālo 
kompetenču 
attīstībai

LPPI “Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde” kā 
viens no sadarbības 

partneriem

Vadošais partneris 
– Valsts izglītības 

satura centrs
Sadarbības partneri 

– 117 pašvaldības 
un iestādes

ESF
1 594 221 

34 526 504

9 955 (1.etaps)

184 615 
(2.etaps)

71 423 
(3.etaps)

6.

Pr
_2

6 Karjeras 
plānošanas 
pasākumi 
izglītojamajiem

LPPI “Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde” kā 
viens no sadarbības 

partneriem

Vadošais partneris 
– Valsts izglītības 

attīstības aģentūra
Sadarbības partneri 
– 101 pašvaldība un 
izglītības iestādes

ESF

Finansējums 
tiek 

aprēķināts 
un piešķirts 

uz katru 
mācību 
gadu 

projekta 
īstenošanas 

laikā

23 618 651

74 702

7.

Pr
_2

78

Samazināt 
priekšlaicīgu 
mācību 
pārtraukšanu, 
īstenojot 
preventīvus 
un intervences 
pasākumus

LPPI “Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde” kā 
viens no sadarbības 

partneriem

Vadošais partneris – 
Izglītības kvalitātes 

valsts dienests
Sadarbības partneri 
– 139 pašvaldības, 
izglītības iestādes

ESF

Finansējums 
tiek 

aprēķināts 
un piešķirts 

katra 
mācību 
gada 

semestra 
sākumā

37 285 974

506 862
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8.

Pr
_1

19

Kurzeme visiem

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija” kā 

viens no sadarbības 
partneriem

Vadošais partneris 
– Kurzemes 

plānošanas reģions
Sadarbības partneri 

– visas Kurzemes 
reģiona pašvaldības, 

piecas citu plānošanas 
reģionu pašvaldības 

(Aizkraukles, Limbažu, 
Smiltenes un 

Tukuma novadi un 
Jēkabpils pilsēta), 

valsts sociālās aprūpes 
centrs “Kurzeme” ar 
tā sešām filiālēm,

visas bērnu aprūpes 
iestādes Kurzemē

ESF
347 502

8 290 276
138 311

9.

Pr
_2

5

NEET jauniešu 
iesaiste izglītībā, 
darba tirgū, 
NVO un jauniešu 
centru darbībā 
(PROTI un DARI)

Liepājas pašvaldības 
aģentūra 

“Nodarbinātības 
projekti” kā viens no 

sadarbības partneriem
 

Vadošais partneris – 
Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra
Sadarbības partneri 

– 82 pašvaldības

ESF
324 704

7 855 384
38 716

10.

Pr
_3

22

Vajadzībās balstīta 
izglītība un pētījumi 
sabiedrības drošībā 
(The Needs – based 
education and 
studies in societal 
security (NEEDS))

LPPI “Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija” 

kā viens no sadarbības 
partneriem

Vadošais partneris – 
Baltijas jūras valstu 
padome (Council 
of the Baltic Sea 

States – Zviedrija)
Sadarbības partneri – 

Laurea Lietišķo zinātņu 
universitāte (Somija),

Zviedrijas Aizsardzības 
universitāte, 

Rīgas Tehniskā 
universitāte,

Tromsoe universitāte 
– Norvēģijas arktiskā 

universitāte,
Hamburgas 

ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests,

Galvenā Ugunsdzēsības 
dienesta skola (Polija)

Erasmus+
42 223

426 990
5 693

2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums
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11.

Pr
_3

10

Cilvēku drošības 
uzlabošana Baltijas 
jūras piekrastē, 
izmantojot 
pārrobežu 
sadarbību starp 
Rietumu reģionu 
Lietuvā un 
Kurzemes reģionu 
Latvijā (Increasing 
people safety in the 
Baltic Sea through 
cross-border 
cooperation in the 
Western Lithuania 
and Kurzeme 
(ONLY SAFE!))

LPPI “Komunālā 
pārvalde” un LPPI 
“Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policija” kā 
sadarbības partneri

Vadošais partneris 
– Palangas pilsētas 

Pašvaldības 
administrācija 

Sadarbības partneri 
– Latvijas Valsts 

policijas Kurzemes 
reģiona pārvalde,

Neringas pašvaldības 
administrācija, 

Lietuvas ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests

ERAF

Interreg 
Latvijas-
Lietuvas

Pārrobežu 
sadarbības 
programma

143 513

529 192

290 
(Komunālā 

pārvalde)

52 249 
(Pašvaldī-

bas policija)

12.

Pr
_3

11

Drošības dienestu 
attīstība, stiprinot 
komunikācijas 
un sadarbības 
spējas starp 
pašvaldībām un 
policijas iestādēm 
(The development 
of safety services 
by strengthening 
communication 
and cooperation 
capacity 
between the local 
governmnet and 
police authorities 
(SCAPE II))

LPPI “Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija” 

kā viens no sadarbības 
partneriem

Vadošais partneris 
– Klaipēdas apriņķa 

policijas pārvalde 
Sadarbības partneri 

– Latvijas Valsts 
policijas Kurzemes 
reģiona pārvalde, 

Palangas pašvaldība

ERAF

Interreg 
Latvijas-
Lietuvas

Pārrobežu 
sadarbības 
programma

120 187

473 268
123 277

13.

Pr
_3

4 Inovāciju centra 
attīstība Liepājas 
pilsētā

LPPI “Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde” kā 
viens no sadarbības 

partneriem

Sadarbības partneri – 
Tronheimas Zinātnes 

centrs, Jærmuseet 
reģionālais muzejs 

Norvēģijā un Liepājas 
Universitāte

EEZ/N
886 049

986 049

14.

Pr
_3

00

Baltijas jūras 
aizsardzība 
no neattīrītu 
notekūdeņu 
noplūdes pilsētu 
teritorijās plūdu 
laikā (Protecting 
Baltic Sea 
from untreated 
wastewater 
spillages during 
flood events in 
urban areas)

LPPI “Komunālā 
pārvalde” kā viens no 

sadarbības partneriem

Vadošais partneris 
Tallinas Tehnoloģiju 

universitāte
Sadarbības partneri 

no Baltijas jūras 
reģiona valstīm – pieci 

no Igaunijas, trīs no 
Somijas, trīs no Polijas, 
divi no Zviedrijas, viens 
no Dānijas un četri no 
Latvijas. Projektā ir trīs 

asociētie partneri.

ERAF

Interreg 
Baltijas jūras 

reģiona 
transna-
cionālās 

sadarbības 
programma

126 395

2 998 360
9 073

2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums
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15.

Pr
_3

18 Tramvaja līnijas 
un piegulošās 
teritorijas 
pārbūve 2.kārta

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 

administrācija”

Vadošais partneris – SIA 
“Liepājas tramvajs”

KF
1 764 706 

11 824 706

16.

Pr
_3

19 Tramvaja līnijas 
un piegulošās 
teritorijas pārbūve 
Liepājā, 4.kārta

LPPI “Liepājas 
pilsētas pašvaldības 

administrācija”

Vadošais partneris – SIA 
“Liepājas tramvajs”

KF
1 698 255 

15 155 600

11. tabula. Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

2. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības raksturojums
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3. Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības finanšu resursi
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3. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi

3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumu struktūra (eiro)

2019. gada 
izpilde 

2020. gada 
izpilde

2021. gada 
izpilde 

IEŅĒMUMI
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 52 663 126 48 330 612 49 075 925
Nodokļu ieņēmumi 49 213 672 45 116 776 44 273 089
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 43 727 838 40 003 291 39 267 149
Nekustamā īpašuma nodoklis 5 028 149 4 969 493 4 946 891
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 457 685 143 992 59 049
Nenodokļu ieņēmumi 3 449 454 3 213 836 4 802 836
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 
un īpašuma 1 846 765 1 451 462 2 002 957

Valsts (pašvaldību) nodevas 
un kancelejas nodevas 109 785 66 317 108 356

Sodi un sankcijas 83 888 94 118 107 940
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 475 629 52 555 862 988
Ieņēmumi no pašvaldības 
īpašuma pārdošanas 933 387 1 549 384 1 720 595

Transfertu ieņēmumi 47 724 027 46 333 214 46 968 706

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

Budžeta iestāžu ieņēmumi 7 419 593 6 490 486 6 086 771
Ieņēmumi kopā 107 806 746 101 154 312 102 131 402
Aizdevuma saņemšana 6 683 669 4 858 576 6 346 750
Budžeta līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu 8 326 970 18 275 859 20 648 851

Ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz 
gada sākumu un saņemtiem kredītiem 122 817 385 124 288 747 129 127 003

12. tabula. Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā kopbudžeta izpilde 2021. gadā 
ieņēmumos bija 102 131 402 eiro, kas ir par 977 090 eiro vairāk kā 2020. gadā, 
konsolidētā kopbudžeta izdevumu izpilde sastāda 109 286 108 eiro.

Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta 103,40% apmērā jeb saņemts 
par 3 361 026 eiro vairāk kā plānots. 2021. gadā apstiprinātais pamatbudžeta plāns 
gada laikā tika grozīts, palielinot pamatbudžeta ieņēmumu plānu par 10 389 248 eiro. 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada pamatbudžetā:
 • 43,35% no kopējiem ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi; 
 • 4,70% – nenodokļu ieņēmumi; 
 • 45,99% – transfertu ieņēmumi mērķdotāciju un dotāciju veidā no valsts budžeta 

un ES struktūrfondiem; 
 • budžeta iestāžu ieņēmumi – 5,96%.
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3. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi

3.1.1. Nodokļu ieņēmumi
2021. gadā pašvaldības pamatbudžetā 38,45% no kopējiem ieņēmumiem jeb 

88,7% no nodokļu maksājumiem veidoja iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi.
2021. gadā no Valsts kases sadales konta saņemts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

39 267 149 eiro, kas ir par 736 142 eiro mazāk nekā 2020. gadā. 
10 lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji – darba devēji, kuru 

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

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

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

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

13. tabula. Avots: Valsts ieņēmumu dienests 

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

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

14. tabula. Avots: Valsts ieņēmumu dienests 

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumi sastāda 4,17% no kopējiem 
nodokļu ieņēmumiem pašvaldības pamatbudžetā. Nekustamā īpašuma nodoklis 
par zemi un parādu maksājumi 2021. gadā iekasēti 1 846 480 eiro. Ieņēmumu plāns 
izpildīts par 125,7% jeb iekasēts par 377 990 eiro vairāk nekā plānots. 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām (t.sk. mājokļiem) maksājumi no kopējiem 
nodokļu ieņēmumiem pašvaldības budžetā sastāda 7,0%. Nekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām (t.sk. mājokļiem) un parādu maksājumi iekasēti 3 100 411 eiro, 
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ieņēmumu plāns izpildīts par 120,44% jeb iekasēts par 526 081 eiro vairāk nekā plānots.
Nekustamā īpašuma nodokli 2021. gadā maksāja 34 316 fiziskās un 963 juridiskās 

personas.
2021. gadā nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda piedziņas procesā:
 • uzsāktas piedziņas lietas 641 personai – sagatavoti brīdinājumi par kopējo summu 

187 312,98 eiro;
 • 440 lietās pieņemti lēmumi-izpildrīkojumi par nekustamā īpašuma nodokļa 

bezstrīda piedziņu par kopējo summu 161 048,75 eiro;
 • 2021. gadā piedziņas rezultātā periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim (par  

2009. gadā līdz 2022. gadā uzsāktajām lietām) iekasēts nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds 244 347,41 eiro.

2021. gadā pieteikti:
 • septiņi kreditoru prasījumi fizisko personu maksātnespējas lietās par 4 582,43 eiro;
 • divi kreditoru prasījumi juridisko personu maksātnespējas lietās par 2 873,14 eiro;
 • 74 kreditoru pieteikumi fizisko personu mantojumu lietās par 9 365,14 eiro.

2021. gadā piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 1 015 003,16 eiro, 
t.sk.:
 • Pēc likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās 

zonās” 6. panta pirmās daļas 80% apmērā – kopā 811 560,30 eiro.
 • Personām, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, saskaņā ar likuma 

“Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1.1 daļu 90% apmērā (mājoklis, zeme) –  
9 877,41 eiro.

 • Maznodrošinātām personām, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta 1.1 daļu un Liepājas pilsētas domes 2017. gada 19. janvāra saistošo noteikumu 
Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas 
pilsētā” 5.1 apakšpunktu 70% apmērā 26 950,01 eiro.

 • Ģimenēm ar trīs vai vairāk bērniem, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta 1.2 daļu 50% apmērā – 25 236,20 eiro.

 • Politiski represētajām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta otro daļu un Liepājas pilsētas domes 2017. gada 19. janvāra saistošo 
noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 
Liepājas pilsētā” 5.3. apakšpunktu 50% apmērā – 7 300,71 eiro.

 • Kapitālsabiedrībām saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2017. gada 19. janvāra 
saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Liepājas pilsētā” 5.4. un 5.5. apakšpunktu 90% apmērā – 52 301,70 eiro.

 • Personām saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2017. gada 19. janvāra saistošo 
noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Liepājas pilsētā” 5.6. apakšpunktu 90% apmērā – 1 607,39 eiro.

 • Nodokļa maksātājiem (nomniekiem), kam piešķirts sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss, saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2017. gada 19. janvāra 
saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Liepājas pilsētā” 5.7. apakšpunktu 90% apmērā – 1 255,78 eiro.

 • Atvasinātām publiskām personām saskaņā ar Liepājas pilsētas domes  
2017. gada 19. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā” 5.9.apakšpunktu 90% apmērā –  
78 913,66 eiro.

3. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi
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3.1.2. Nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi 2021. gadā saņemti 4 802 836 eiro un tas ir 135,6 % jeb par  

1 261 845 eiro vairāk nekā plānots. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2021. gadā saņemti 6 086 771 eiro, kas 

ir 99,04% jeb par 58 996 eiro mazāk kā precizētais plāns un par 403 715 eiro mazāk 
kā 2020. gadā. Samazinājums saistīts ar Covid-19 esošo situāciju. Piemēram, laika 
posmā no 13. marta līdz 9. jūnijam un no 19. oktobra līdz gada beigām ir samazināts 
un daļēji apstādināts sporta mācību treniņu process, skolās mācības notiek attālināti, 
kā rezultātā samazinājušies ieņēmumi no vecāku maksām, telpu nomas.

3.1.3. Transfertu ieņēmumi
Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta) bez dotācijas 

no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2021. gadā saņemti 28 813 591 eiro jeb 
93,89 % no plānotā. 

3.2. Pamatbudžeta izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021. gadā sastāda 109 286 108 eiro, t.sk. valsts 
un ES struktūrfondu finansējums – 30 607 018 eiro jeb 28,01% no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu izdevumu apjoms pieaudzis par 3 186 925 eiro.

No 2021. gada pamatbudžeta izdevumiem 33 221 821 eiro jeb 30,40% izlietoti saskaņā 
ar Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015.-2020. gadam (spēkā līdz jaunas attīstības 
programmas apstiprināšanai), t.i., 2. etapa “Budžets institūciju attīstībai” (turpmāk – 
Attīstības budžets) nodrošināšanai.

2021. gada atlīdzības fonds tika plānots pamatojoties uz:
 • Liepājas pilsētas domes 2021. gada 21. janvāra lēmums Nr.8/1 “Par atlīdzību Liepājas 

pilsētas pašvaldībā” (pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu un Liepājas pilsētas 
pašvaldības darbinieku mēnešalgu skalu) no 2021. gada 1. janvāra pašvaldības 
darbiniekiem noteikts minimālās mēnešalgas palielinājums līdz 500 eiro.

 • MK 2020. gada 24. novembra noteikumiem Nr.707 “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”.

 • 2021. gada 6. jūlija grozījumiem MK 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, nosakot mēnešalgas no pašvaldības 
budžeta finansētajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem.
Atlīdzībai 2021. gadā izlietoti 44 702 240 eiro jeb par 6,69% vairāk nekā 2020. gadā. 
Izdevumu postenī Preces un pakalpojumu pieaugums par 4,70 % pret iepriekšējo 

gadu, kas saistīts ar Covid-19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem un to pasākumu 
nodrošināšanu t.i. sejas maskas, dezinfekcijas līdzekļi, masu vakcinācijas centra 
uzturēšanas izdevumi un cenu kāpums par siltumenerģiju un elektroenerģiju.

Izdevumu postenī Procentu izdevumu pieaugums saistīts ar aizdevumu līgumu 
procentu likmi. Tā sastāv no mainīgās procentu daļas – 12 mēnešu EURIBOR un fiksētās 
procentu daļas. Atkarībā no fiskālās situācijas, likmes mainās un 2021. gadā EURIBOR 
likmju svārstību dēļ palielinājās procentu maksājumi.
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Izdevumu postenī Sociālie pabalsti izmaksu pieaugums 5,67% apmērā skaidrojams, 
ka no 2021. gada 1. janvāra palielināts garantētā minimālā ienākuma (turpmāk -GMI) 
slieksnis un GMI pabalsta apmērs 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā (līdz 2020. gada 31. decembrim 64 eiro 
pilngadīgai personai, 80 eiro bērnam Liepājā).

Izdevumu postenī Pamatkapitāla veidošana palielinājums par 30,83%, 2021. gadā tika 
turpināta ēkas Koku ielā 10 – jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveide, iepriekšējā 
periodā uzsākti vairāki vērienīgi projekti, kuru realizācija turpinājās arī pārskata periodā, 
piemēram, projekts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, 
“Piepūšamās futbola halles izveidošana stadionā “Olimpija””, “Būnas izbūve Baltijas 
jūrā”, “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 
izveide kūrorta zonā Liepājā, Roņu iela, 2. kārta”, “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, Ezermalas ielas un 
gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār tirdzniecības kanālu, 3. kārta”, “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5” – 4. stāva izbūve.

Pārskata periodā no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uzturētas 
14 budžeta iestādes:
 • LPPI “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija”; 
 • PI “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa”;
 • PI “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”;
 • PI “Liepājas pilsētas bāriņtiesa”; 
 • PI “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”; 
 • PI “Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests”; 
 • PI “Liepājas kapsētu pārvalde”; 
 • PI “Liepājas pilsētas būvvalde”; 
 • PI “Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde”; 
 • PA “Nodarbinātības projekti”;
 • PI “Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde”; 
 • PI “Nekustamā īpašuma pārvalde”; 
 • PA “Liepājas sabiedriskais transports;
 • PI “Komunālā pārvalde”.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2021. gadā vislielākais izdevumu īpatsvars bija sadaļā 
“Izglītība” – 41 198 617 eiro jeb 37,70 %; “Ekonomiskā darbība” – 25 220 650 eiro jeb 23,08%; 
“Kultūra un sports” – 12 142 344 eiro jeb 11,11% un “Sociālā aizsardzība” – 9 338 854 eiro jeb 
8,55%. “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” sastāda 3 446 218 eiro jeb 3,15%.

Kopējais izdevumu samazinājums saistīts ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likuma un Covid-19 infekcijas izplatību seku pārvarēšanas likuma, MK 2021. gada  
28. septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” ievērošanu. Veikti arī pilsētas iekšējie ierobežojumi Covid–19 
izplatības ierobežošanai, kur Liepājas pašvaldība izvietojusi visu aktuālo informāciju 
apkopojumu savā tīmekļa vietnē.

2021. gada 29. martā Liepājas pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.128/4 “Par 
sadarbības līguma slēgšanu ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu” par 
masu vakcinācijas centra izveidi Liepājas Olimpiskajā centrā, ar kuru no Liepājas pilsētas 
pašvaldības budžeta rezerves fonda līdzekļiem piešķirti 133 235 eiro laika posmā no  
2021. gada marta līdz jūlijam. 
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Pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu struktūra atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām (eiro)

2019. gada 
izpilde

2020. gada 
izpilde

2021. gada 
izpilde

IZDEVUMI    
Izdevumi pēc valdības funkcijām    
Vispārējie valdības dienesti 6 421 694 7 000 539 10 119 892
Sabiedriskā kārtība 2 002 715 2 174 469 2 218 636
Ekonomiskā darbība 21 123 541 21 673 113 25 152 032
Vides aizsardzība 441 370 430 482 2 449 128
Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 4 275 641 8 640 442 3 203 202

Veselība 300 881 383 888 381 591
Brīvais laiks, sports un kultūra 17 137 623 11 610 763 12 142 344
Izglītība 35 334 630 37 433 347 41 198 617
Sociālā aizsardzība 8 317 458 8 496 600 9 338 854
Kredīta % un pamatsummas nomaksa 9 185 973 5 796 252 3 081 812
Izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu 104 541 526 103 639 895 109 286 108
Atlikums uz gada beigām 18 275 859 20 648 851 19 840 895

15. tabula. Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

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

pilsētas pašvaldības administrācijas un Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai, 
biedrību un nodibinājumu projektu līdzfinansējumam, mazo un vidējo komercsabiedrību 
projektu atbalstam, pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšanai un visu pašvaldības 
budžeta iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanai, ES struktūrfondu projektu 
priekšfinansējumiem un līdzfinansējumiem, norēķiniem par citu pašvaldību izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 

Papildu izdevumi veidojušies sakarā ar veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem 
vēsturiskajā pašvaldības ēkā Rožu ielā 6 saskaņā ar Liepājas pilsētas attīstības programmu 
2015.-2020. gadam (spēkā līdz jaunas attīstības programmas apstiprināšanai) un Peldu 
ielas 5 telpu aprīkošanu.

Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļai iestādes maksas pakalpojumu ieņēmumi 
sastāv no laulību reģistrēšanas, laulību ceremoniju organizēšanas, vārda, uzvārda 
vai tautības ieraksta maiņas un citiem arhīva pakalpojumiem. Pārskata gada izpilde 
maksas pakalpojumu ieņēmumiem ir 32 231 eiro, tas nozīmē, ka faktiskie ieņēmumi par 
8 533 eiro ir lielāki un ieņēmumu gada izpilde ir izpildīta 136,01% pret gada plānu. Pēc 
iestādes statistikas informācijas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2021. gadā pieteicēju 
skaits laulībām ir izvēlējušies vairāk lētākās (parastās) laulību ceremonijas un izbraukuma 
laulības, palielinājies ir arī arhīvu pakalpojumu skaits.

Kopējos iestādes izdevumus veido 179 935 eiro (gada plāns ar grozījumiem) – 
uzturēšanas un pamatdarbības nodrošināšanas izdevumi. Plānotais finansējums 
pamatkapitāla veidošanai ir Dzimtsarakstu nodaļas attīstības budžets, kurā galvenās 
pozīcijas ir būvprojekta izstrāde fasādes un jumta atjaunošanas darbiem un WC pārbūvei 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Gada ietvaros minētā projekta izstrāde ir 
pabeigta un pēc publiski atklātā konkursa ir noslēgts līgums par būvniecības darbiem 
iestādē. 



LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 40

3. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi

Kopumā pārskata gada budžeta izpilde ir pozitīva un izpildīta 90,26% pret gada 
plānu, tas ir 162 411 eiro, tajā skaitā kapitālie izdevumi 7 976 eiro. 

Tiek realizēti projekti: “Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu 
iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā” – 2. kārta un “Liepājas valstspilsētas un 
Dienvidkurzemes novada kopīgo attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”.

Sabiedriskā kārtība
Sabiedriskās kārtības nozarē iekļauti izdevumi divu dienestu nodrošināšanai PI 

“Liepājas pilsētas pašvaldības policija” un Glābšanas dienests – 2021. gadā izdevumu 
palielinājums pret 2020. gadu sastāda 44 167 eiro vai 2,03%. 

 Pašvaldības policijai kopējais pamatbudžeta ieņēmumu plāns izpildīts 97% apmērā 
jeb saņemts par 64 821 eiro mazāk nekā bija plānots, un par 273 959 eiro mazāk nekā 
2020.gadā, t.sk. nenodokļu ieņēmumi (samaksātie naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 
policija) 2021. gadā saņemti 31 376 eiro apmērā un tas ir 131,7% jeb par 7 553 eiro vairāk 
nekā plānots un par 5 866 eiro vairāk nekā 2020. gadā.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (atzītie izdevumi projektos un projektu 
priekšfinansējumi no ārvalstu partneriem) 2021. gadā saņemti 59 298 eiro apmērā 
un tas ir 77,78% jeb par 16 397 eiro mazāk kā plānots un par 18 462 eiro mazāk kā  
2020.gadā. 2021. gadā nav saņemta daļa no projekta “Vajadzībās balstīta izglītība un 
pētījumi sabiedrības drošībā (The Needs – based education and studies in societal 
security (NEEDS))” priekšfinansējuma 16 937 eiro apmērā. Projekts turpinās 2022. gadā. 

Atlīdzībai plānotie līdzekļi kopumā pārskata gadā apgūti 1 879 182 eiro apmērā, 
tas ir 95,62% jeb par 86 017 eiro mazāk, nekā bija plānots un par 7 308 eiro vairāk, kā  
2020. gadā, t.sk. no dotācijām plānotie izdevumi atlīdzībai pārskata gadā sakarā ar kadru 
mainību, kā arī ar darbinieku slimošanu Covid-19 pandēmijas dēļ apgūti 98,28% apmērā 
jeb par 32 868 eiro mazāk kā plānots. Projektos plānotie izdevumi atlīdzībai apgūti 5 693 
eiro apmērā, kas ir par 9,68%, jeb par 53 149 eiro mazāk kā plānots. Šie projekti turpinās 
2022. gadā. 

Pamatkapitāla veidošanai plānotie līdzekļi pārskata gadā apgūti 84 735 eiro apmērā, 
kas ir 54,83%, jeb par 69 812 eiro mazāk nekā bija plānots, jo nenotika digitālo rāciju 
sistēmas iepirkums 69 000 eiro apmērā projektā “Drošības dienestu attīstība, stiprinot 
komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm (The 
development of safety services by strengthening communication and cooperation 
capacity between the local government and police authorities (SCAPE II))”.

Glābšanas dienesta vajadzībām 2021. gadā iegādāti divi jauni kvadricikli 12 000 eiro 
vērtībā, lai nodrošinātu glābēju darbam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. 

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

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

Nozarē 2021. gadā izdevumu palielinājums pret 2020. gadu sastāda 4 284 308 eiro jeb 
20,46%. 

Liepājas pilsētas Būvvaldes budžeta ieņēmumi 2021. gadā ir 1 188 074 eiro, kas ir par 
0,15% vairāk, nekā 2020. gadā. Liepājas pilsētas Būvvaldes budžeta izdevumi 2021. gadā 
ir 1 186 985 eiro, kas ir par 0,04 % vairāk, nekā 2020. gadā.

Būvvaldes maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastāv no reģistrēšanai iesniegto 
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topogrāfisko un izpilduzmērījuma plānu datu pārbaudes, kuri tiek plānoti tekošā gada 
līmenī. Tas ir atkarīgs no būvniecības intensitātes pilsētā, kuru Būvvalde nevar ietekmēt 
un piespiedu naudas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma “D” daļas, kura atkarīga 
no privāto tiesību juridisko personu un privātpersonu tiesiskās apziņas.

2021. gada plānotie maksas pakalpojumu ieņēmumi 12 692 eiro, faktiskie maksas 
pakalpojumu ieņēmumi 17 608 eiro, palielinājums par 4 916 eiro jeb par 38,73%.

Lielākā finansējuma daļa atlīdzības izdevumu segšanai ir darbinieku mēnešalgām, 
kas Būvvaldes budžetā 2021. gadā ir 519 160 eiro, jeb 74,69% no finansējuma atlīdzības 
izdevumu segšanai. Šis finansējums salīdzinājumā ar 2020. gadu ir palielinājies par 7 778 
eiro, jeb 1,52%. Tika pārskatīts un palielināts atalgojums Būvinspekcijas darbiniekiem.

Lielākā finansējuma daļa pakalpojumu izdevumu segšanai ir pārējie neklasificētie 
pakalpojumi – pilsētas noformējumu pakalpojumu apmaksai, kas Būvvaldes budžetā 
2021. gadā ir 242 391 eiro jeb 82,92%. Šis finansējums salīdzinājumā ar 2020. gadu 
ir palielinājies par 9 089 eiro jeb 3,90%. Tika pilnībā atjaunoti pilsētas dievnamu 
Ziemassvētku izgaismojumi.

Lielākā finansējuma daļa subsīdiju un dotāciju izdevumu segšanai ir līdzfinansējums 
kultūras pieminekļu saglabāšanai, kas budžetā 2021. gadā ir 127 600 eiro jeb 10,75%. 
Šis finansējums salīdzinājumā ar 2020. gadu ir samazinājies par 35 170 eiro jeb 21,61 %.  
2021. gada beigās Covid- 19 pandēmijas ietekmē kavēta restaurācijas darbu izpilde un 
līgumu izpildes termiņi tika pagarināti uz 2022. gadu.

2021. gadā PA “Nodarbinātības projekti” pamatbudžeta ieņēmumi ir 1 178 889 eiro 
vērtībā, kas ir par 24,55% vairāk nekā 2020. gadā. Būtisks ieņēmumu palielinājums 
veidojas no valsts budžeta transfertiem – 77,24% apmērā. PA “Nodarbinātības projekti” 
izdevumi bijuši 1 180 956 eiro, kas ir par 24,48% vairāk nekā 2020. gadā. Palielinājušies 
izdevumi bezdarbnieku stipendijām un izdevumi atlīdzībai. Kopējā plānotā budžeta 
izdevumu izpilde bijusi 91,77%.

PA “Liepājas sabiedriskais transports” biļešu ieņēmumi attiecībā pret 2020. gadu 
turpināja samazināties, kas ir būtiskākā aģentūras maksas pakalpojumu ieņēmumu 
sadaļa, veidojot 95% no tiem. Kopējie maksas pakalpojuma ieņēmumi bijuši 2 762 476 
eiro apmērā, kas ir par 329 838 eiro mazāk kā gadu iepriekš. Tas skaidrojams ar valstī 
noteiktā ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu un noteiktajiem ierobežojumiem visa gada 
garumā, atstājot ietekmi uz pārvadāto pasažieru skaitu un pārdoto biļešu apjomiem. PA 
“Liepājas sabiedriskais transports” izdevumu izpilde 2021. gadā ir 7 396 044 eiro jeb 94% 
no plānotā, no kuriem izdevumi pārvadātājiem ir 6 904 684 eiro jeb 93,4% no kopējiem 
izdevumiem.

PA “Komunālā pārvalde” 2021. gada piešķirtais pamatbudžeta finansējums bija  
9 637 086 eiro. Salīdzinot ar 2020. gadu, finansējums samazinājies par 15,45%, bet izpilde 
bijusi 80,42% jeb 7 749 854 eiro. No plānotajiem izdevumiem apgūti 79,22%, kur lielākā 
daļa finansējuma, kas netika apgūts 2021. gadā, ir kapitālo izdevumu sadaļā. Ievērojamu 
daļu no neapgūtā finansējuma pārskata gadā sastāda izmaksas pārbūves objektiem, 
kuri tika plānoti un projektēti 2021. gadā, bet ieilgušā projektēšanas procesa dēļ pabeigti 
tikai 2021. gada beigās vai pārcelti uz 2022. gadu. Daļu no neapgūtajām izmaksām 
sastāda nepabeigto objektu finansējums sekojošiem objektiem – apgaismojuma izbūve 
gājēju pārejām, līdzfinansējums bērnu laukuma izbūvei Sila ielā 5, atsevišķu lietus ūdens 
kolektoru posmu izbūvei, grants ielu asfaltēšanas programmas realizācijai – Vidusceļa, 
Skuju/Riņķu un Bārtas ielas.

2021. gadā veikts ieguldījums SIA “Liepājas tramvajs” pamatkapitālā 391 653 eiro.
Tika realizēti projekti: “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”, 

“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, “Degradēto teritoriju revitalizācija un 
uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 2. kārta” (Roņu 
iela), “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” (Skolas ielas posma pārbūve 
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un piegulošās teritorijas labiekārtojums, Liepājā), “Degradētas teritorijas atjaunošana, 
radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā”, “Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu 
ielā”, “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā, 3. kārta” (Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve 
pār tirdzniecības kanālu) un “Piekrasti raksturojošās ainavas publiskās ārtelpas attīstības 
un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas 
centra pludmalē”.

Vides aizsardzība
Nozarē “Vides aizsardzība” nodrošināts finansējums pašvaldības dzīvnieku patversmes 

“Lauvas sirds” uzturēšanai.
2021.gadā nozarē izdevumu palielinājums pret 2020. gadu sastāda 2 018 646 eiro.
Tika realizēti projekti: “Būnas izbūve Baltijas jūrā”; “Baltijas jūras aizsardzība no neattīrīto 

notekūdeņu noplūdes pilsētas teritorijā plūdu laikā”; “Gaisa kvalitātes mērījumu veikšana, 
piesārņojuma izkliedes modelēšana un teritoriālo zonu karšu izstrāde, pasākumu izvēle 
gaisa kvalitātes uzlabošanai, to izmaksu analīze un efektivitātes novērtējums”; “Publiskās 
ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā”, “Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu 
apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai”; “Laivu ielaišanas vietas 
atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā”; “Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras 
krastu”.

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

budžeta iestāžu darbība – Nekustamā īpašuma pārvalde un Kapsētu pārvalde. Šajā 
sadaļā arī tiek uzskaitīts pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai, 
mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai un energoefektivitātes uzlabošanai daudzdzīvokļu 
mājās un pilsētas infrastruktūras objektu uzturēšana, līdzfinansējums sadzīves atkritumu 
savākšanas punktu izveidei, kā arī deleģēto funkciju veikšana SIA “Liepājas ūdens”.

2021. gadā nozarē izdevumi bijuši 3 446 218 eiro apmērā.
2021. gadā Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājām 

piegulošo zemesgabalu labiekārtošanai tika piešķirti 977 461 eiro, kas ir par 372 362 
eiro mazāk nekā 2020. gadā. Samazinājums skaidrojams ar mazāku iesniegto projektu 
skaitu, kā rezultātā labiekārtoti 16 dzīvojamo māju pagalmi. Piešķirts arī pašvaldības 
līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2021. gadā 4 000 eiro 
apmērā, kur realizēti pieci projektu pieteikumi.

No 2013. gada iestāde remontē avārijas stāvoklī esošus pašvaldībai piederošos 
dzīvokļus, tādējādi samazinot uz pašvaldības dzīvokli gaidošo personu rindu.  
2021. gadā iestāde daļēji vai pilnībā ir veikusi remontu 30 pašvaldības dzīvošanai nederīgajos 
dzīvokļos un 13 dzīvokļos, kas paredzēti speciālistu piesaistei Liepājas pašvaldībā.

PI “Liepājas kapsētu pārvalde” ieņēmumi 2021. gadā no sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem pārsniedz plānoto par 10,22% jeb 14 202 eiro. Budžeta izdevumi par 
pamatlīdzekļiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu pieauga, jo iepriekš 
plānotais pasākums ēkas rekonstrukcijai pēc saņemtā tehniskā atzinuma tika turpināts 
2021. gadā. Pamatlīdzekļu iegādei un rekonstrukcijai bija plānveida raksturs, līdzekļi ēkas 
rekonstrukcijai pārskata gadā izlietoti atbilstoši noslēgto līgumu izpildes termiņiem un 
apmēriem. Pārvaldes izdevumi par krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, 
biroja precēm un inventāru pārskata gadā samazinājās, jo “Kapsētu pārvalde” iepriekšējā 
periodā paveica vienas kapsētas biroja iekštelpu pilnu remontu. 

 2021. gadā finansējums nodrošināts deleģēto funkciju veikšanai SIA “Liepājas ūdens” 
23 208 eiro apmērā.
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Tika realizēts projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas 
pašvaldības ēkā Peldu ielā 5” – 4. stāva izbūve.

Veselības aprūpe
Nozarē “Veselība” 2021. gadā izdevumu pieaugums pret 2020. gadu sastāda 189 363 

eiro jeb 98,51%.
2021. gadā veselības nozarē SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” projektam “Cilvēkresursu 

piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā”, izlietots finansējums 50 280 eiro, 
ņemot vērā faktisko nepieciešamību. Lai veicinātu speciālistu piesaisti arī ambulatorajā 
aprūpē, no 2020. gada projektam “Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei 
Liepājā” līdzekļi tika piešķirti arī SIA ““Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” un 
PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”, izlietots 1 779 eiro.

Turpinājās projektu īstenošana: “Senioru sociālā iekļaušana Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu reģionā”; “Baltijas pilsētu rīcība dzīvesveida izraisītu saslimšanu mazināšanā – 
inovatīva profilakses intervences modeļa izveide, iesaistot sabiedrības veselības pārvaldes 
iestādes Baltijas jūras reģionā” (BaltCityPrevention); “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”.

2021. gadā veikts ieguldījums SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” pamatkapitālā 123 500 
eiro, PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” pamatkapitālā 60 000 eiro.

Izglītības nozare
Izglītības nozarē 2021. gadā izdevumu palielinājums pret 2020. gadu sastāda  

3 765 270 eiro jeb 10,06 %.
Izglītības nozarē tika finansētas 22 pirmsskolas izglītības iestādes, 11 vispārējās izglītības 

iestādes, viena interešu izglītības iestāde, piecas profesionālas ievirzes izglītības iestādes 
un Līvupes pamatskolas – attīstības centrs.

Līdzfinansējums aukļu dienesta auklēm 2021. gadā nodrošināts 191 099 eiro apmērā, 
bet četru privāto izglītības iestāžu atbalstam piešķirts finansējums 365 835 eiro, t.sk. 
pirmsskolas izglītības iestādēm – 343 245 eiro.

2021. gadā izmaksas norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem sastādīja 427 000 eiro, t.i., 2020. gada apmērā.

2021. gada izpilde daļēji ir saistīta ar Covid-19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem.
Palielinājušies maksas pakalpojumu ieņēmumi par 40 633 eiro. Palielinājušies 

ieņēmumi no vecāku maksām par 91 806 eiro, strādāja visas pirmskolas iestādes un, 
salīdzinoši ar 2020. gadu, nebija dežūrgrupas. Samazinājušies pārējie ieņēmumi no 
interešu izglītības nodarbību maksām par 28 491 eiro un ieņēmumi par īri un nomu par 
11 760 eiro. Palielinājums citiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem 13 073 eiro – 
saistībā ar projektu realizāciju Liepājas Raiņa 6. vidusskolā. 

Palielinājušās atalgojuma izmaksas par 2 136 036 eiro. Palielinājums sakarā ar 
minimālās algas izmaiņām valstī, kā arī ar 2021. gada 1. septembri tika palielināts 
pedagogu atalgojums, tai skaitā arī darba devēja valsts sociālās iemaksas.

Palielinājušās pakalpojumu izmaksas par 303 110 eiro. Komunālo pakalpojumu  
izmaksas par 183 743 eiro. Cenu kāpums par siltumenerģiju un elektroenerģiju. 
Palielinājušies dažādu pakalpojumu izdevumi 99 670 eiro, saistībā ar Latvijas skolas  
soma realizēšanu (izrādes un koncertu uzvedumi attālināti) un citi administratīvie izdevumi 
sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai – nometņu organizēšana no valsts un pašvaldības 
līdzekļiem. Palielinājušies remontdarbu un iestāžu uzturēšanas izdevumi par 19 214 eiro. 
Par 17 348 eiro palielinājušies informācijas tehnoloģiju pakalpojumi. Samazinājums par  
īri un telpu nomu 17 197 eiro. 

Par 415 708 eiro palielinājušās krājumu, preču un materiālu iegādes izmaksas. 
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Palielinājušies izdevumi par dažādām precēm un inventāru par 359 801 eiro. Palielinājums 
saistīts ar realizēto projektu “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”. 

Palielinājušās pamatlīdzekļu izmaksas par 943 872 eiro. Palielinājums inženierbūvēm 
par 6 952 eiro. Palielinājums bibliotēku fondam par 38 025 eiro. Palielinājums datortehnikas, 
sakaru un citas biroja tehnikas izmaksas par 322 415 eiro. Palielinājums pārējiem iepriekš 
neklasificētiem pamatlīdzekļiem par 35 279 eiro. Palielinājums pamatlīdzekļu izveidošanas 
un nepabeigtās būvniecības izmaksās par 1 708 529 eiro. Samazinājums kapitālam 
remontam un rekonstrukcijai 1 167 328 eiro. Pabeigta vairāku vērienīgu projektu realizācija 
Liepājā – “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” par kopējo summu  
2 559 320 eiro, “Pirmskolas izglītības iestādes izveidošana Koku ielā 10” par kopējo summu 
1 400 000 eiro un projekta “Zinātnes un izglītības centra attīstība Liepājā” par kopējo 
summu 986 049 eiro.

 PI “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” – profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādēm 2021. gadā samazinājušies maksas pakalpojumu ieņēmumi par 62 249 eiro, tai 
skaitā, vecāku maksas 4 782 eiro, jo sakarā ar Covid-19 esošo situāciju, tika samazināts 
mācību treniņu procesa apjoms. Noteikto ierobežojumu dēļ ierobežotā apjomā tika 
realizētas dažādas sporta aktivitātes un profesionālās un interešu izglītības programmas 
tikai daļēji tika realizētas klātienes nodarbībās. Samazinājušies ieņēmumi no telpu nomas 
par 11 550 eiro, jo sakarā ar Covid-19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem, uz laiku 
tika slēgts peldbaseins un trenažieru zāles Sporta centrā “Ezerkrasts”. 

 Sporta pārvaldei – profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm, salīdzinājumā 
ar 2020. gadu, palielināts finansējums no Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijas par  
125 506 eiro, tai skaitā, piešķirts lielāks finansējums no valsts budžeta finansētām 
pedagogu slodzēm. 2021. gadā papildus piešķirts finansējums piemaksām 32 638 eiro 
apmērā, sakarā ar Finanšu ministrijas 2021. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr.236 “Par līdzekļu 
piešķiršanu”, lai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogiem nodrošinātu 
vienreizēju piemaksu par palielināto darba apjomu un papildus slodzi Covid-19 pandēmijas 
laikā. Piešķirtais finansējums augstas klases sportistu sagatavošanas centram saglabājies 
2020. gada līmenī 24 000 eiro. 

Sporta pārvaldei – profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm atlīdzībai piešķirtais 
finansējums, salīdzinājumā ar 2020. gadu, palielinājies par 185 672 eiro. No 2021. gada  
1. septembra tika palielināts pedagogu atalgojums. 

No pašvaldības pamatbudžeta 2021. gadā tika piešķirts finansējums Liepājas 
Universitātei akadēmiskā personāla piesaistes programmai, mārketinga aktivitāšu 
nodrošināšanai un bakalaura studiju programmai “Aktiermāksla”.

Tika realizēti nozarei svarīgi projekti: “Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība 
Liepājā”; “Pirmsskolas izglītības iestādes izveide” (Koku iela 10); “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai”; “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”; 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai”; “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu Labbūtības 
ceļakarte skolā”; “Erasmus +K1”; “Erasmus +K2”.

Kultūras un sporta nozare
Kultūras un sporta nozarē 2021. gadā izdevumu pieaugums pret 2020. gadu sastāda 

531 581 eiro jeb 4,58 %. 
Sporta nozarē tika nodrošināts finansējums pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas 

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

Sporta pārvaldei salīdzinot ar 2020. gadu ir samazinājusies naudas plūsma pašvaldības 
finansējumam. Salīdzinājumā ar pamatbudžeta plānu izpilde ir par 378 899 eiro mazāka. 

3. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi
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Covid-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ 2021. gadā netika realizēti vairāki no 
plānotajiem unikālajiem sporta pasākumiem vai pasākums tika realizēts mazākā apjomā 
nekā iepriekš plānots. Sporta pasākumu budžeta izpilde salīdzinājumā ar 2020. gadu ir 
par 201 365 eiro mazāka. 

Dotācijas sporta klubiem un biedrībām salīdzinājumā ar 2020. gadu ir samazinājušās 
par 107 833 eiro. Salīdzinājumā ar 2020. gadu budžeta plāns sporta pasākumiem ir par 
201 365 eiro mazāks, tai skaitā dotācijas sporta klubiem un biedrībām.

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

2021. gadā Kultūras pārvalde turpināja darbu pie pieteikuma gatavošanas konkursam 
“Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” statusa iegūšanai.

2021. gadā Kultūras pārvaldes un pakļautības iestāžu darbu būtiski ietekmēja Covid-19 
pandēmija – tika atcelti vairāki plānotie pasākumi (piemēram, Līvas ciema svētki, Jūras 
svētki, 11. un 18. novembra atzīmēšana, Pilsētas egles atklāšana, u.c.).

Iestādes pamatbudžeta ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, 
samazinājušies par 40 187 eiro un izdevumi samazinājušies par 36 835 eiro.

Maksas pakalpojumu ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, samazinājušies 
par 28 798 eiro.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu Kultūras pārvaldei, ir palielinājusies naudas 
plūsma pašvaldības finansējumam atbilstoši izdevumu pieaugumam atlīdzības pozīcijā, 
savukārt samazinājušies pakalpojumu izdevumi, jo Covid-19 pandēmijas dēļ bija 
ierobežotas iespējas realizēt kultūras pasākumus plānotajā apjomā.

Kapitālo izdevumu palielinājums 65 948 eiro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo 
pārskata gadu, veidojies, jo pieauga pārējo iepriekš neklasificēto pamatlīdzekļu un antīko 
priekšmetu iegāde sakarā ar 17.-19. gs. interjera muzeja “Hoijeres kundzes viesu nams” 
ekspozīcijas izveidi un gatavošanos tā darbības uzsākšanai.

Tika realizēti projekti: “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”; 
“Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide, 5.kārta”; “Piepūšamās 
futbola halles izveidošana stadionā “Olimpija””.

2021. gadā veikts ieguldījums SIA “Liepājas olimpiskais centrs” pamatkapitālā 200 000 
eiro, Covid-19 pandēmijas radīto negatīvo seku mazināšanai.

Nodrošināts finansējums SIA “Liepājas latviešu biedrības nams”, SIA “Liepājas 
teātris”, PSIA ”Liepājas leļļu teātris”, SIA “OC Liepāja” un SIA “Lielais Dzintars” deliģēto un 
pārvaldīšanas funkciju veikšanai saskaņā ar pilnvarojuma līgumu. 

Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības jomā 2021. gadā izdevumu pieaugums pret 2020. gadu sastāda 

842 254 eiro jeb 9,91%. 
Šajā nozarē nodrošināts finansējums divām budžeta iestādēm – PI “Liepājas pilsētas 

domes Sociālais dienests” un PI “Liepājas pilsētas Bāriņtiesa”. 
Sociālā dienesta pakļautībā darbojas 14 struktūrvienības, t.sk. Bērnunams, Dienas 

centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Nakts patversme, Atkarību 
profilakses centrs, divi pensionāru dienas centri, četras sociālās dzīvojamās mājas, veco 
ļaužu dzīvojamā māja, birojs “Aprūpe mājās”, grupu dzīvokļi un Sociālais dienests (darbs 
ar klientiem, administrācija, grāmatvedība u.c.). 

Bāriņtiesai 2021. gada budžets bija par 4 059 eiro jeb 1,01% lielāks, salīdzinot ar  
2020. gadu. Budžeta izpilde bija 98,90 % jeb 293 835 eiro.
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2021. gadā Bāriņtiesai, sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, ir samazinājušies 
komandējumu izdevumi par 68,63%. Kopumā izdevumi pakalpojumu apmaksai 
pieauguši par 87,95%, tai skaitā mācību izdevumi un izdevumi profesionālās darbības 
pakalpojumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka 2021. gadā budžetā piešķirti līdzekļi psihologa 
pakalpojumiem potenciālo audžuģimeņu izvērtēšanai un Bāriņtiesas darbinieki izgāja 
apmācību.

Sociālā dienesta 2021. gada kopējie ieņēmumi palielinājušies par 2,33% jeb 152 266 eiro. 
Pieaugums skaidrojams ar asistenta pakalpojumu nodrošināšanu plašākam saņēmēju 
skaitam. Izdevumi palielinājušies par 2,37% jeb 291 844 eiro attiecībā pret 2020. gadu, 
pieaugot gan komunālo pakalpojumu cenām, gan asistentu pakalpojuma izmaksām. 
2021. gadā sociālajiem pabalstiem tika izlietoti 2 811 041 eiro, kas ir par 119 336 eiro mazāk 
kā 2020. gadā.

Tika realizēti projekti: “Sievietes un bērni pasargāti savā pilsētā”; “Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai”; “Sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu sniegšana, speciālistu apmācības” (“Kurzeme visiem”); “Sociālo 
pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide personām ar garīga rakstura traucējumiem”; 
“Jauniešu atbalsta tīkls”, “Aprūpes pakalpojums bērniem”.

3.3. Ziedojumu un dāvinājumi

Pamatojoties uz 2019. gada 3. aprīļa grozījumiem likumā “Par pašvaldību budžetiem” 
speciālais budžets 2021. gadam sastāv no ziedojumiem un dāvinājumiem, bet līdzekļi 
īpašiem mērķiem pievienoti pamatbudžetam.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi kopā ar atlikumu uz gada sākumu 37 873 eiro. 
Izdevumi 2021. gadā bija 23 740 eiro jeb 63% no ieņēmumiem. Kultūras pārvalde saņēmusi 
SIA “DG Termināls” ziedojumu 10 000 eiro interjera un dizaina priekšmetiem interjera 
muzejam “Hoijeres kundzes viesu nams” un dzīvnieku patversme “Lauvas sirds” saņēmusi 
fizisko personu ziedojumus naudā.
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3.4. Finansējums biedrībām un nodibinājumiem

2021. gada Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultāti

N
r. 

p.
k.

Organizācija, projekta nosaukums un mērķis
Piešķirtais 
līdzfinan-

sējums (eiro)

1.

Karostas Glābšanas biedrība

3 000 

Projekta nosaukums: Ārtelpas vēstures nodarbības Redanā
Projekta mērķis ir ar izglītojošu vēstures nodarbību palīdzību 
piedāvāt brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes 
uzlabošanas iespējas Karostā, kā arī nodrošināt vidi neformālai 
izglītībai, kultūras un atpūtas pasākumiem. Paredzēts izveidot 
aprīkojumu un organizētas regulāras ārtelpas vēstures nodarbības 
Redanā, kur notikušas svarīgākās cīņas pret bermontiešiem 
Liepājā.

2.

Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā biedrība

1 890 

Projekta nosaukums: Informācijas izpratne un līdzdalība 
sabiedriskajā dzīvē
Projekta mērķis ir veicināt nedzirdīgu cilvēku integrāciju Liepājas 
pilsētā un sekmēt to informētību, izpratni un līdzdalību savas 
pilsētas un nedzirdīgo kopienas sabiedriskajā dzīvē, nodrošinot 
to uztverei un komunikācijas īpatnībām adaptētu informāciju 
pieejamā veidā – latviešu zīmju valodā, tādējādi paaugstinot un 
uzlabojot viņu dzīves kvalitāti. 

3.

Biedrība “SK “Atvars””

2 500
Projekta nosaukums: Stabilitātei un labsajūtai
Projekta mērķis ir izveidot pieejamu vidi laivošanas pamatprasmju 
iegūšanai Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, kuri pirms tūrisma 
laivošanas sezonas uzsākšanas, varētu sekmīgi apgūt laivošanas 
prasmes un pamatus kā arī drošību uz ūdens. 

4.

Biedrības “Latviešu strēlnieku apvienība” Liepājas nodaļa

1 500Projekta nosaukums: Mainīgie vēji
Projekta mērķis – lai veicinātu jauniešu ieinteresētību par vēstures 
notikumiem, biedrība “Latviešu strēlnieku apvienība” turpinās 
jaunatnes patriotisko audzināšanu, sadarbojoties ar Liepājas 
skolu jaunatni un jaunsargiem.

5.

Biedrība “Digitālo inovāciju parks”

2 000

Projekta nosaukums: Digitālā biznesa apmācības sievietēm, kuru 
profesionālo darbību ietekmējusi Covid -19 pandēmija
Projekta mērķis – “Digital kick” intensīvā apmācību programma 
četru nedēļu laikā palīdzēs sasniegt sapni – radīt savu 
uzņēmumu digitālajā vidē. No 5. līdz 30. aprīlim 70 Liepājas un 
Latvijas sievietēm, kas pandēmijas ietekmē ir bez pastāvīgas 
darba vietas, iespēja savu hobiju vai aizraušanos attīstīt no idejas 
līdz digitālajam biznesam. Informatīvas sesijas, vērtīgas lekcijas 
un praktiskas meistarklases zinošu un pieredzējušu profesionāļu 
uzraudzībā – pārdomātā programma kā atspēriens dalībnieču 
digitālās karjeras sākumam.
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N
r. 

p.
k.

Organizācija, projekta nosaukums un mērķis
Piešķirtais 
līdzfinan-

sējums (eiro)

6.

Biedrība: “Deju studija “EXTRA””

1 000

Projekta nosaukums: DEJĀ
Projekta mērķis ir attīstīt un popularizēt dejas mākslu bērnu un 
jauniešu vidū, pilnveidot dalībnieku māksliniecisko un tehnisko 
sniegumu. Projekta ietvarā deju studijas “Extra” dejotājiem iespēja 
apmeklēt meistarklases un tajās varēs apgūt
atšķirīgus deju stilus, izprotot mūsdienu deju daudzveidību, 
stilistiku, un dejas tehniku, zinošu un pieredzējušu pasniedzēju 
vadībā. 
Projekta aktivitātes tiek turpinātas 2022. gadā.

7.

Biedrība “Piparmētra”

2 396
Projekta nosaukums: Radošās darbnīcas brīvā dabā – Ietvert jūru 
mirklī
Projekta mērķis ir veidot vidi radošām izpausmēm ik vienam 
liepājniekam, tādējādi iepazīt jaunas iespējas, veicināt pozitīvas 
emocijas un mazināt šobrīd pastāvošo psiholoģisko spriedzi. 
Māla, gleznošanas un ziedu dekoru veidošanas darbnīcas 
Karostā, pie Ziemeļu mola.

8.

Nodibinājums “Liepājas Novada fonds”

2 400

Projekta nosaukums: Liepājas jauniešu foruma otrais posms
Projekta mērķis iesaistīt pamatskolas skolēnus un skolotājus 
publiskās pilsētvides un apkaimes attīstības plānošanā, veicinot 
pilsoniskās līdzdalības prasmju izkopšanu Liepājas iedzīvotājiem. 
Veicamie uzdevumi: 
 • organizēt pamatskolas skolēnu ideju hakatonu, lai skolēni, 

veidojot pilsētas objektu telpiskos modeļus, piedalītos 
pilsētvides veidošanā; 

 • organizēt neformālu izglītojošo pasākumu “Foruma 
kafejnīca”, lai skolotājiem un citiem interesentiem sniegtu 
informāciju par jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējām 
cilvēkiem draudzīgas pilsētvides veidošanā;

 • apkopot skolotāju un skolēnu pieredzi foruma aktivitātēs, 
lai izstrādātu foruma metodiku, kas nodrošinās foruma 
ilgtspēju un ļaus to veidot par regulāru jauniešu līdzdalības 
pasākumu Liepājā. 

 • Jauniešu forumā piedalīsies dažādu vecumu jaunieši – 
sākot no pirmsskolas un sākumskolas līdz augstskolu 
studentiem. Katra vecumposma dalībnieki, izmantos jau 
radītās projektu idejas, pilnveidos un modificēs tās, veidojot 
pilsētvides uzlabojumu projektus. Foruma otrā posma laikā 
savas idejas izstrādās pamatskolas vecuma audzēkņi. 

Projekta aktivitātes tiek turpinātas 2022. gadā.
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N
r. 

p.
k.

Organizācija, projekta nosaukums un mērķis
Piešķirtais 
līdzfinan-

sējums (eiro)

9.

Biedrība “Attīstības platforma YOU+”

1 170

Projekta nosaukums: Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un 
Dienvidkurzemes pašvaldībās
Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes politikas un jaunatnes 
dialoga attīstību Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās. Lai 
sasniegtu šo mērķi, projekta ietvaros tiks veikta jaunatnes jomas 
esošās situācijas izpēte un organizētas dažāda līmeņa jauniešu un 
lēmumu pieņēmēju tikšanās “Kafija ar politiķi”. Veiksmīgi īstenojot 
projektu un tā mērķi, tiks stiprināts jauniešu un lēmumpieņēmēju 
dialogs šajās pašvaldībās, veicināta jauniešu un lēmumu pieņēmēju 
savstarpējā uzticība.
Projekta aktivitātes tiek turpinātas 2022. gadā.

10.

Biedrība “Radošais psiholoģijas centrs ģimenei”

2 728

Projekta nosaukums: Zināšanas – tā ir vecāku atslēga bērnu 
pasaulei
Biedrība “Radošais psiholoģijas centrs Ģimenei” projekta ietvaros 
plāno piedāvāt 34 informatīvas nodarbības pirmsskolas un 
pusaudžu vecākiem par bērnu un jauniešu garīgo veselību. 
Vecākiem tiks piedāvāta apmācības programma “Bērnu 
emocionālā audzināšana”, kuras mērķis ir palīdzēt pirmsskolas 
vecuma bērnu vecākiem, lai veicinātu bērnu emocionālo attīstību, 
uzlabotu vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzētu 
vecākiem labāk saprast savus bērnus un viņu vajadzības, kā arī 
palīdzētu mainīt bērnu uzvedību. 

11.

Biedrība “Apmācību projekti”

1 500
Projekta nosaukums: Senioru skola Liepājā
Projekta mērķis jaunu prasmju apgūšana datora lietošanā. Jaunu 
prasmju apgūšana veicinās seniorus interesantāk pavadīt brīvo 
laiku, sazinoties ar saviem paziņām internetā. Tikšanās Zoom 
platformā dos iespēju tikties un pārrunāt problēmas, kā arī 
padalīties ar paveikto. 

12.

Biedrība “Debašu centrs” 

1 000
Projekta nosaukums: Debates Liepājā 2021
Projekta mērķis – realizēt pasākumu kompleksu, kas vērsts uz 
Liepājas skolu jauniešu iesaistīšanu debašu kustībā, neskatoties 
uz sarežģīto situāciju, kad jaunieši no dažādām skolām nevar 
tikties klātienē, rast risinājums, kas ļauj jauniešiem iesaistīties 
diskusijās un debatēs.

13.

Biedrība “Patvērums ģimenei”

660 Projekta nosaukums: Dzīves prasmju darbnīca
Projekta mērķis ir veicināt Liepājas sieviešu, kuras atrodas mazāk 
aizsargātās situācijās, dzīves prasmju (tostarp – nodarbinātības 
un karjeras vadības prasmju) apguvi caur teorētiskās informācijas 
sniegšanu un praktiskiem prasmju apguves treniņiem, izmantojot 
neformālās izglītības metodes.

3. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi
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N
r. 

p.
k.

Organizācija, projekta nosaukums un mērķis
Piešķirtais 
līdzfinan-

sējums (eiro)

14.

Biedrība “Via Libertas”
1 300Projekta nosaukums: HIV. Zināt ir drošāk.

Projekta mērķis – sagatavot izglītotu un prasmīgu cilvēku – 
tālākizglītotāju komandu, kas tālāk nodos apgūto par HIV 
profilaksi.

15.

Biedrība “Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs 
“VeloRonis””

600 

Projekta nosaukums: Ziemas peldēšanas kustības veicināšana 
Liepājā
Projekta mērķi: 
1.  ierīkot ziemas peldētājiem pievilcīgu un ērtu pārģērbšanās 

infrastruktūru; 
2.  sagatavot videomateriālus (meistarklases) ievietošanai 

sociālajos tīklos ar pamācībām ziemas peldēšanas uzsākšanai 
un ikdienas peldēšanas āliņģa uzturēšanai, kā arī novietot 
stacionāru informatīvo plāksni ar informāciju par ziemas 
peldēšanas vietas uzturēšanu un kārtību.

16.

LAFA “Atštaukas” 

3 000

Projekta nosaukums: Viedam būt un priecāties, mācīties un 
dalīties!
Projekta mērķis – trīs publisku bezmaksas tradicionālās kultūras 
pasākumu norise folkloras centra “Namīns” pagalmā – Vasaras 
saulgrieži; Annas, saimnieču diena; Miķeļi. Sadarbībā ar ziedu 
dizaina studiju “Liepzars” tiks realizēta ideja par Latvijas dabas 
iepazīšanu caur folkloras prizmu un praktisku dabas izmantojamību 
mūsdienu sabiedrībā. Paralēli ir mērķis būtiski uzlabot folkloras 
kopas “Atštaukas” atpazīstamību interneta vidē, lai latviešu 
kultūras dzīvesziņu būtu iespēja nodot visplašākajai auditorijai.

17.

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”

1 356 Projekta nosaukums: Liepājas Energoefektivitātes nedēļa
Projekta galvenais mērķis – palielināt sabiedrības izpratni 
par videi draudzīgu dzīvesveidu un gudru enerģijas resursu 
izmantošanu, ietverot arī tādas tēmas, kā atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas iespējas un sabiedrības ilgtspēja.

16.tabula. Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
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Nevalstisko organizāciju 2021. gada Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu 
līdzfinansēšanas konkursā līdzfinansētie projekti.

N
r. 

p.
k.

Organizācija, projekta nosaukums un kopsavilkums
Piešķirtais līdz-

finansējums
(eiro)

1.

Liepājas Neredzīgo biedrība

74 000
Projekta nosaukums: Vērtīga un aktīva katra diena Liepājā
Projekta mērķis – nodrošināt LNB Dienas centra darbība 
ar dažāda veida nodarbībām. Subsidētās darba vietas, 
transporta pakalpojumi, rīkots sadraudzības pasākums, 
turpināts sociālās iekļaušanas kurss “Dzīves skola” ar akciju 
“Palīdzēsim cits citam”.

2.

Nodibinājums “Fonds AGAPE”

11 000
Projekta nosaukums: Celies un ej
Projekts mērķis – to cilvēku resocializācija, kuri dažādu 
iemeslu dēļ ir degradējušies un zaudējuši spēju normāli 
dzīvot. 

3.

Liepājas Diakonija centrs 

6 708

Projekta nosaukums: Talantu darbnīca 2021
Projekta mērķis – mazināt sociālo atstumtību cilvēkiem ar 
invaliditāti Liepājā, organizējot apmācības, amata prasmju 
apguvi un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Caur dažāda 
veida nodarbībām cilvēki ar invaliditāti varēs stiprināt savu 
pašapziņu, iegūt jaunus draugus un iemācīties prasmes, kas 
tiem palīdzēs attīstīt savas spējas un kas var būt noderīgas 
ikdienā.

 17. tabula. Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
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3. Liepājas valstspilsētas 
 pašvaldības finanšu resursi

3.5. Līdzdalība pašvaldības saistīto uzņēmumu 
pamatkapitālā

 

Reģistrētā pašvaldības daļa pamatkapitālā

uz 01.01.2021. ieguldījums 
2021.gadā

ieguldījums uz 
31.12.2021.

% eiro eiro % eiro
SIA ‘’Liepājas ūdens’’ 100 24 459 211 399 400 100 24 858 611
SIA ‘’Liepājas autostāvvietas’’ 100 44 544   100 44 544
SIA ‘’Aviasabiedrība’ “Liepāja’’’’ 100 1 016 485   100 1 016 485
SIA ‘’Liepājas reģiona tūrisma 
informācijas birojs’’ 85,6 228 264   85,6 228 264

A/S ‘’Liepājas autobusu parks’’ 34,8 306 110   34,8 306 110
SIA ‘’Liepājas reģionālā slimnīca’’ 99,7 36 963 368 247 000 99,7 37 210 368
 SIA “OC Liepāja” 5,0 143   5,0 143
SIA ‘’Liepājas RAS’’ 65,9 606 427   65,9 606 427
SIA “Jaunliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs” 100 592 440   100 592 440

PSIA “Vecliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs” 100 662 729 60 000 100 722 729

PSIA “Liepājas leļļu teātris” 100 57 720   100 57 720
SIA “Liepājas namu 
apsaimniekotājs” 100 107 764   100 107 764

SIA “Liepājas tramvajs” 100 4 437 798 391 653 100 4 829 451
SIA “Liepājas teātris” 100 235 049   100 235 049
SIA “Liepājas enerģija” 39,0 2 719 108   39 2 719 108
SIA ‘’Liepājas latviešu 
biedrības nams’’ 100 278 627   100 278 627

SIA ‘’Liepājas Olimpiskais centrs’’ 82,8 31 755 400 200 000 82,9 31 955 400
SIA “Lielais Dzintars” 100 307 478   100 307 478
   104 778 665 1 298 053   106 076 718

18. tabula. Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
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3. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi

3.6. Pārskats par ilgtermiņa aizņēmumiem

Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sākumu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

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

05.02.2018 20.12.2027 mainīga EUR 214 328 192 953 0

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

Valsts kase Degradēto teritoriju revatilizācija 
uzņēmējdarbības vajadzībām Liepājā 05.07.2018 20.12.2027 mainīga EUR 698 469 169 345 0

Valsts kase
Degradēto teritoriju revitalizācija un 
uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 
izveide kūrorta zonā Liepājā, 2.kārta

07.04.2021 20.12.2030 mainīga EUR 344 971 0 304 078

Valsts kase
Dienvidkurzemes piekrastes 
mantojums cauri gadsimtiem, 
īstenošanai

17.12.2020 20.12.2035 mainīga EUR 1 586 737 403 658 1 586 737

Valsts kase
Energoefektivitātes paaugstināšana 
stadiona Daugava ģērbtuvju ēkā 
Liepājā

13.04.2018 20.12.2027 mainīga EUR 93 419 86 289 0

Valsts kase

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

04.02.2020 20.12.2029 mainīga EUR 166 423 166 423 99 139

Valsts kase

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

04.02.2020 20.12.2034 mainīga EUR 2 722 820 2 710 338 2 467 323
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3. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sākumu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Valsts kase
ERAF projekta Liepājas 
daudzfunkcionālā centra Lielais 
Dzintars izveides īstenošanai

21.08.2015 20.12.2023 mainīga EUR 1 364 921 89 064 0

Valsts kase

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

10.05.2017 20.04.2030 mainīga EUR 1 873 842 346 450 0

Valsts kase

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

28.05.2018 20.09.2026 mainīga EUR 163 330 127 723 0

Valsts kase ERAF projekta Uzņēmējdarbības vides 
attīstība Liepājā, 2.kārtas īstenošanai 05.10.2018 20.09.2033 mainīga EUR 209 627 209 627 0

Valsts kase
ERAF projekts Dienvidkurzemes 
piekrastes mantojums cauri 
gadsimtiem

25.02.2021 20.12.2035 mainīga EUR 1 236 792 0 1 236 792

Valsts kase
ERAF projekts Liepājas izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošanai 
īstenošanai

09.06.2021 20.12.2035 mainīga EUR 609 510 0 605 657

Valsts kase
ERAF projekts Liepājas izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošanai 
īstenošanai, 2

29.10.2021 21.09.2026 mainīga EUR 220 170 0 220 170

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 
(saistību pārjaunojums) 02.08.2018 20.05.2030 mainīga EUR 37 946 012 28 559 710 0

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 
(saistību pārjaunojums), Liepājā 16.06.2021 20.09.2033 mainīga EUR 36 154 124 0 34 733 645
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3. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sākumu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Valsts kase

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

28.07.2017 20.09.2022 mainīga EUR 514 954 63 207 0

Valsts kase

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

05.10.2018 20.09.2033 mainīga EUR 1 433 598 960 430 0

Valsts kase

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

24.09.2015 20.09.2028 mainīga EUR 267 553 192 912 0

Valsts kase Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas 
renovācija Fin110567 20.05.2015 20.06.2027 mainīga EUR 496 062 485 062 0

Valsts kase

Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības veicināšanai, 
revitalizējot degradēto teritoriju 
Liepājā, 3.kārta

29.03.2021 20.12.2035 mainīga EUR 1 430 022 0 892 267

Valsts kase

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

15.07.2020 20.06.2030 mainīga EUR 236 981 236 981 235 648

Valsts kase

Pašvaldības finansējuma 
nodrošināšana KF projektam Tramvaja 
līnijas un piegulošās teritorijas 
kompleksa rekonstrukcija, īsteno SIA 
“Liepājas tramvajs”

25.02.2021 20.12.2035 mainīga EUR 1 566 158 0 1 566 158
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3. Liepājas valstspilsētas 
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Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sākumu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Valsts kase

Piekrasti raksturojošās dabas ainavas 
publiskās ārtelpas attīstības un 
pieejamības veicināšana kultūras un 
tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai 
Liepājas centra pludmalē

29.03.2021 20.12.2035 mainīga EUR 715 531 0 115 371

Valsts kase Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu 
ielā 29.03.2021 20.12.2030 mainīga EUR 125 482 0 117 332

Valsts kase Projekta Liepājas vispārizgītojošo 
skolu modernizācija īstenošana 29.11.2017 20.09.2032 mainīga EUR 5 873 513 431 553 0

Valsts kase
Projekta Pirmsskolas izglītības iestādes 
izveidošana Koku ielā 10, Liepājā, 
īstenošanai

22.09.2020 20.12.2034 mainīga EUR 916 087 916 087 916 087

Valsts kase

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

20.05.2015 20.12.2026 mainīga EUR 886 996 591 328 0

Valsts kase

SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitāla 
palielināšanai Kohēzijas fonda 
projekta (Nr.5.3.1.0./16/I/010) 
Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 
6.kārta īstenošanai

05.07.2019 20.03.2034 mainīga EUR 202 169 202 169 202 169

Valsts kase

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

28.09.2017 20.09.2032 mainīga EUR 326 918 306 918 0
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3. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sākumu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Valsts kase

SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitāla 
palielināšana Kohēzijas fonda projekta 
Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā 
5.kārtas īstenošanai

24.09.2015 20.09.2028 mainīga EUR 330 451 238 235 0

Valsts kase
Uzņēmējdarbības teritoriju un 
to nepieciešamās publiskās 
infrastruktūras attīstība

18.03.2015 20.06.2026 mainīga EUR 2 497 718 658 879 0

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

Valsts kase Uzņēmējdarbības vides attīstība 
Liepājā, 3.kārta 30.09.2021 20.09.2031 mainīga EUR 135 255 0 660

Valsts kase

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

03.10.2017 20.09.2032 mainīga EUR 3 291 430 3 194 781 0

Valsts kase

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

08.05.2019 20.03.2029 mainīga EUR 360 230 360 230 360 230

Valsts kase

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

08.05.2019 20.03.2034 mainīga EUR 3 396 442 3 291 256 3 396 442

Valsts kase Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā 
Fin110564 30.01.2015 20.03.2026 mainīga EUR 812 152 357 840 0
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3. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi

Aizdevējs Mērķis
Paraks-
tīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš % likme

Valūtas 
apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada sākumu

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Valsts kase/
Ziemeļu 
Investīciju 
banka

Pašvaldības iestāžu ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana 30.07.2002 30.04.2022 mainīga EUR 1 006 008 97 353 32 449

          KOPĀ: 112 828 239 45 698 084 49 107 668

19. tabula. Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
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3.7. Pārskats par galvojumiem

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs
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Valsts kase

Jaunas tramvaja līnijas 
izbūve un esošo sliežu 
posmu rekonstrukcija 
Liepāja_2

SIA "Liepājas 
tramvajs" 25.11.2015 20.11.2031 EUR 4 068 905 4 068 905 3 377 968 3 070 880

Valsts kase

Jaunas tramvaja līnijas 
izbūve un esošo sliežu 
posmu rekonstrukcija 
Liepājā

SIA "Liepājas 
tramvajs" 21.12.2012 20.12.2022 EUR 4 268 615 4 268 615 618 141 533 576

Valsts kase Liepājas starptautiskas 
lidostas attīstība

SIA  
"Aviasabiedrī-
ba "Liepaja"”

28.10.2015 20.09.2031 EUR 1 879 981 1 879 981 1 148 057 1 041 261

Valsts kase
Tramvaja līnijas un 
piegulošās teritorijas 
kompleksa rekonstrukcija

SIA "Liepājas 
tramvajs" 08.07.2021 20.06.2031 EUR 1 378 740 1 378 740 0 48 698

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 2 002 170 101 866 0

KOPĀ: 12 864 020 13 598 411 5 246 032 4 694 415

20. tabula. Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 
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3. Liepājas valstspilsētas 
    pašvaldības finanšu resursi

3.8. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Posteņa 
nosaukums

Atlikusī 
vērtība 

2020. gada 
beigās

Atlikusī 
vērtība 

2020. gada 
beigās

(eiro)

Izmaiņas 
2020. gadā 
salīdzinot 
ar 2019. 

gadu
(+/- eiro)

Izmaiņu pamatojums

Zeme, ēkas un 
būves 265 726 725 230 009 487 -35 717 238

t.sk.

Dzīvojamās 
ēkas 21 908 880 22 564 816 655 936

Pašvaldība veic pakāpenisku, visu 
pašvaldībai piederošo dzīvokļu 
īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 
uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
vārda. Palielinājums 2021. gadā 
veidojies, Zemesgrāmatā ierakstīto 
dzīvokļu īpašumus, uzņemot bilancē. 

Nedzīvojamās 
ēkas 77 350 999 84 56 725 7 195 726

Palielinājums galvenokārt veidojas 
no projekta "Degradēto teritoriju 
revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta 
zonā" 2.kārtas izpildes rezultāta, 
kā arī projekta "Dienvidkurzemes 
piekrastes mantojums cauri 
gadsimtiem" Hoijeres kundzes 
viesnīcas restaurācija un pārbūve un 
koncertdārza "Pūt vējiņi" pārbūves 
realizācijas rezultātā.

Transporta 
būves 43 226 760 39 333 380 -3 893 380 Samazinājumu galvenokārt veido 

aprēķinātā gada nolietojuma vērtība.

Pašvaldībai 
piederošā 
zeme

96 061 007 55 923 396 -40 137 611

Samazinājums veidojies pamatojoties 
uz zemes pārvērtēšanu saskaņā 
ar 2018. gada 13. februārī Ministru 
kabineta noteikumu  
Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites 
kārtība budžeta iestādēs” p.449 
nosacījumiem. 

Inženierbūves 24 167 409 23 156 779 -1 010 630 Samazinājumu galvenokārt veido 
aprēķinātā gada nolietojuma vērtība.

Pārējais 
nekustamais 
īpašums

2 158 878 1 888 122 -270 756 Samazinājumu galvenokārt veido 
aprēķinātā gada nolietojuma vērtība.

Turējumā 
nodotie 
pašvaldību citi 
īpašumi

852 792 2 596 269 1 743 477

Palielinājums galvenokārt veidojas, 
pārceļot nekustamā īpašuma 
objektus attiecīgajās uzskaites 
pozīcijās.

21. tabula. Avots: PI “Nekustamā īpašuma pārvalde”
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Pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 2021. gada 31. decembri, 
saskaņā ar LR VZD Liepājas reģionālās nodaļas salīdzinātiem datiem, ir 3 341,56 ha, 
no kuriem 1 524,026 ha aizņem mežaudzes.

Pašvaldības zemes kopējā vērtība ir 55 923 396 eiro. 
2021. gadā ekspluatācijā tika nodoti projekta “Dienvidkurzemes piekrastes 

mantojums cauri gadsimtiem” objekti – Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un 
pārbūve un koncertdārza “Pūt vējiņi” pārbūve.

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

2021. gadā Liepājas valstpilsētas  pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu 
mājām piegulošo zemesgabalu labiekārtošanai tika piešķirti 977 461 eiro. Tika iesniegti 
12 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 22 dzīvojamo māju pagalmus 
un piecas nomājamo zemesgabalu teritorijas ar kopējām būvniecības izmaksām  
1 088 690 eiro (ar PVN). Iesniegtajos 12 projektu pieteikumos pieprasītais pašvaldības 
līdzfinansējums sastāda 1 329 883 eiro. Atbalstīti ir astoņi projektu pieteikumi, kuros 
paredzēts labiekārtot 16 dzīvojamo māju pagalmus un trīs iznomātās teritorijas ar 
pašvaldības līdzfinansējumu 939 319 eiro.

Pašvaldība sedz būvuzraudzības izdevumus par astoņu atbalstīto projektu 
pieteikumu būvuzraudzību par summu 24 440 eiro (bez PVN).

Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu 
izveidei 2021. gadā 4 000 eiro. No iesniegtajiem sešiem projektu pieteikumiem: 
atbalstīti pieci projektu pieteikumi, bet viens projekta pieteikums tika noraidīts, jo 
neatbilda nolikuma prasībām. 

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

Ik gadu, pašvaldībai izvērtējot dzīvojamo fondu, aizvien lielāks skaits dzīvokļu tiek 
nodoti atsavināšanai izsolēs. 2021. gadā visas izsoles tika organizētas e-vidē, portālā 
https://izsoles.ta.gov.lv/, kas veicināja izsoļu caurskatāmību un atviegloja darbu 
Covid–19 pandēmijas laikā. 2021. gadā rīkotas 10 elektroniskās izsoles, kurās piedāvāti 
36 īpašumi. 2021. gadā 36 dzīvokļu īrnieki, kuri netika izmantojuši privatizācijas tiesības, 
izmantoja tiesības iegūt dzīvokli īpašumā un lūdza nodot atsavināšanai pašvaldības 
izīrētos dzīvokļus. Šobrīd vēl aptuveni 2 400 pašvaldības dzīvokļu īrniekiem ir tiesības 
izpirkt īrētos dzīvokļus. 
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4.1. Teritorijas attīstības plānošana

2020. gadā ir notikušas divas publiskās apspriešanas, kurās kopumā piedalījušies 14 
iedzīvotāji:
 • lokālplānojums, kas groza Liepājas teritorijas plānojumu, teritorijai starp  

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

ielā 38 un Caunu ielā 38A
2021. gadā ir notikušas sešas lokālplānojumu publiskās apspriešanas. Apspriešanas 

laikā rīkotas sešas sanāksmes. Ievērojot valstī esošo ārkārtas stāvokli visas sanāksmes 
notika attālināti, tiešsaistē, izmantojot platformu Zoom, kā arī papildus, publiskās 
apspriešanas sanāksmes tiešraide tika translēta Liepājas pašvaldības Facebook lapā 
(https://www.facebook.com/liepajalv).

Lokālplānojumi:
 • Krūmu iela 39 (apspriešana no 27. septembra līdz 24. oktobrim; sanāksme  

13. oktobrī) – no sanāksmē reģistrētajiem dalībniekiem, Zoom pieslēdzās 11 
dalībnieki, papildus tiešraidi Facebook vēroja vidēji 30 skatītāji; 

 • Labraga iela 11 un Talsu iela 4 (apspriešana no 1. februāra līdz 20. aprīlim; sanāksme 
12. aprīlī) – no sanāksmē reģistrētajiem dalībniekiem, Zoom pieslēdzās 15 dalībnieki, 
papildus tiešraidi Facebook vēroja vidēji 65 skatītāji;

 • Raiņa iela 5 (apspriešana no 31. maija līdz 27. jūnijam; sanāksme 16. jūnijā) – no 
sanāksmē reģistrētajiem dalībniekiem, Zoom pieslēdzās četri dalībieki, papildus 
tiešraidi Facebook vēroja vidēji 29 skatītāji; 

 • Metalurga teritorijai (apspriešana no 2021. gada 22. novembra līdz 2022. gada  
2. janvārim; sanāksme 8. decembrī) – no sanāksmē reģistrētajiem dalībniekiem, 
Zoom pieslēdzās 22 dalībnieki, papildus tiešraidi Facebook vēroja vidēji 177 skatītāji. 
Apspriešanas laikā saņemtas divas rakstiskas atsauksmes;

 • Krūmu iela 65, Krūmu iela 65A, Krūmu iela 72, Krūmu iela 74 un Jūrkalnes iela 2 
(apspriešanas no 1. februāra līdz 20. aprīlim un no 26. jūlija līdz 22. augustam; 
sanāksmes 13. aprīlī un 17. augustā) – no pirmajā sanāksmē reģistrētajiem 
dalībniekiem, Zoom pieslēdzās 14 dalībnieki, papildus tiešraidi Facebook vēroja 
vidēji 111 skatītāji; otrajā sanāksmē no reģistrētajiem dalībniekiem, Zoom pieslēdzās 
15 dalībnieki, papildus tiešraidi Facebook vēroja vidēji 53 skatītāji. Apspriešanas 
laikā saņemta viena rakstiska atsauksme ar 34 parakstiem.
2022. gadā plānots:

 • apstiprināt Metalurga teritorijas un Klaipēdas ielas 138 lokālplānojumus;
 • organizēt:

 - Metalurga vēsturiskā mantojuma hakatonu;
 - pilsētas struktūras konferenci;
 - autostāvvietu noslodzes pētījumu;
 - Pērkones ielas 32 attīstības hakatonu.

4. Pilsētas attīstības plānošana
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4.2. Privātās un publiskās investīcijas

2020. gadā  
(eiro)

2021. gadā  
(eiro)

Izmaiņas 
2021./2020. (eiro)

Publiskās investīcijas 40 577 872 9 528 614 -31 049 258
Privātās investīcijas 27 387 475 28 085 314 697 839
Kopā 67 965 347 37 613 928 -30 351 419

22. tabula. Avots: PI “Liepājas pilsētas būvvalde”

Liepājas valstpilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai: 
 • 2020. gadā iesniegti 16 projektu iesniegumi – septiņi pieteikumi būvdarbiem, pārējie 

pieteikumi par dokumentācijas izstrādi. Kopējā iesniegto projektu pieprasītā 
pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 118 024,70 eiro.

 • 2021. gadā iesniegti 24 projektu iesniegumi – 13 iesniegumi būvdarbiem, 
dokumentācijas izstrādei – pieci iesniegumi, būvdetaļu restaurācijai – seši 
iesniegumi. Kopējā iesniegto projektu pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma daļa 
ir 212 470,41 eiro.
Nozīmīgākie būvobjekti 2021. gadā

 • Dzelzsbetona izstrādājumu un betona ražotnes kompleksa būvniecība Cukura iela 
34B un Cukura iela 34; 11 831 492 eiro;

 • Kokvilnas šķiedras audumu izstrādājumu ražošanas rūpnīca iCotton Pulvera 4A; 
 • 3 900 000 eiro;
 • Beramkravu noliktava Brīvostas iela 30; Turaidas iela 24A; Brīvostas iela 28;  

3 406 150 eiro;
 • Tirdzniecības nama “Kurzeme” atjaunošana Liela iela 13; 287 529 eiro;
 • Dzīvojamas mājas pārbūve, fasāžu un jumta restaurācija Bariņu 26; 140 392 eiro;
 • Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu iela 24;
 • 3 182 795 eiro.

4.3. Pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija  
 un attīstības programma

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

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

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

2021. gadā tika pieņemti septiņi Liepājas valstspilsētas domes lēmumi par Investīciju 
plāna aktualizāciju un pieci Liepājas valstspilsētas domes lēmumi par Rīcību plāna 
aktualizāciju, tai skaitā apstiprināts Rīcības un investīciju plāns 2022. gadam. Attīstības 
programma pieejama https://www.liepaja.lv/liepajas-pilsetas-attistibasprogramma-
2015-2020-gadam/liepajas-attistibas-programma-2015-2020-gadam. 

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

Kopumā izvērtējot 2021. gada Attīstības programmas īstenošanu (attēls nr.17), secināms, 
ka līdzīgi kā iepriekšējos gados, katrā rīcībpolitikā noteiktās rīcības un rezultatīvie 
rādītāji nodrošina izpildi vairāk kā 50%, izņemot RP (1.2.) un RP (1.3.). Rīcībpolitiku izpildi 
ietekmējusi Covid-19 pandēmija un valstī noteiktie ierobežojošie pasākumi, līdz ar to tika 
atceltas plānotās darbības. 2021. gadā netika veikta iedzīvotāju aptauja, līdz ar to nav 
nosakāma atsevišķu rezultatīvo rādītāju izpilde.

71,39%

46,71%

43,71%

56,58%

50,34%

63,64%

58,52%

70%

54,88%

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

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

17. attēls. Rīcībpolitiku izpilde 2021 (rīcības un rezultatīvie rādītāji).  
Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

Attīstības programmas īstenošanai 2021. gadā kopumā Liepājas valstspilsētas 
pašvaldība veikusi ieguldījumus 32,1 milj. eiro, 40% apmērā piesaistot ārējo 
finansējumu. Lielākie ieguldījumi saistīti ar pilsētvides, brīvā laika, izglītības, kultūras 
un sporta nozares attīstību (attēls Nr.18).
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RP (2.1.) Videi draudzīga pilsētas 
saimniekošana un dzīvesveids

31,84%

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

infrastruktūras uzlabošana
12,67%

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

vietējai nodarbinātībai 
svarīgās nozarēs

9,46%

RP (3.2.) Liepājas 
perspektīvie 

ekonomikas virzieni 
un to potenciāla 

attīstīšana
0,48%

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

atpazīstamība
2,34%

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

paplašināšana
22,49%

RP (1.2.) Aktīvi, veseli 
un sociāli aizsargāti 

liepājnieki
7,51%

RP (1.4.) Efektīva pilsētas 
pārvaldība, līdzdarbojoties 

pilsētas iedzīvotājiem
1,53%

RP (1.3.) Pilnvērtīgas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, tai skaitā 

mūsdienīga un kvalitatīva 
kultūrizglītība, atpazīstami 

sasniegumi kultūrā, sportā un 
piederības sajūtas stiprināšanā

11,67%

18. attēls. Rīcībpolitiku izpilde 2021 (finansējums).  
Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

2021. gadā stājās spēkā Administratīvi teritoriālā reforma, kuras ietvaros tika 
paredzēts, ka valstspilsētu pašvaldības kopā ar kaimiņu novada pašvaldībām izstrādā 
kopīgu attīstības programmu un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Lai nodrošinātu 
šo prasību, 2021. gada 22. aprīlī Liepājas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.129/5 
“Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada kopīgās 
attīstības programmas 2022.-2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2035. gadam izstrādes uzsākšanu”.

Lai noskaidrotu jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada stratēģiskos mērķus, 
uzdevumus, investīciju projektus un darbības, laika posmā no 2021. gada 12. līdz  
23. aprīlim tika organizēti 11 tematiskie semināri. Diskusijās tika ņemti vērā Liepājas 
valstspilsētas 2020. gada tematisko darba grupu rezultāti un izstrādātais Rīcības un 
investīciju plāna projekts. Grupu darba rezultāti tika prezentēti un apspriesti ar visiem 
semināra dalībniekiem. Pēc semināra dalībniekiem tika dota iespēja papildināt 
apkopotos rezultātus. Tāpat arī tika aktivizēts e-pasts attistiba@dkn.lv, kurā iedzīvotāji 
varēja iesniegt savus priekšlikumus dokumenta izstrādes laikā. 

2021. gada aprīļa – maija mēnešos tika organizēta kopīga iedzīvotāju aptauja gan 
Liepājas pilsētas, gan Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem aptaujā 
tika lūgts novērtēt, cik lielā mērā viņi ir apmierināti ar dažādu jomu sakārtotību 
pašvaldībā (piemēram, komunālajiem, izglītības, veselības, u.c. pakalpojumiem). 
Tāpat iedzīvotāji tika aicināti norādīt jomas un darbus, kuri steidzami būtu jārisina 
pašvaldībā, kā arī tika lūgti novērtēt, vai atbalsta novadu apvienošanu un kādās 
jomās vēlētos redzēt stiprāku sadarbību ar Liepājas valstspilsētu un iekšēji novadā, 
kā arī brīvā formā paust savus ieteikumus. Aptaujā kopā piedalījās 377 respondenti.
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Diskusiju materiāli un aptaujās iegūtā informācija bija nozīmīgākais pamats 
attīstības programmas rīcības virzienu, uzdevumu, darbību un projektu definēšanā. 

2021. gada novembrī tika apstiprinātas un nodotas publiskajai apspriešanai 
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas  
2022.-2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam  
1. redakcijas. Publiskās apspriešanas laiks tika noteikts no 2021. gada 19. novembra līdz  
20. decembrim, bet Vides pārskatam līdz 26. decembrim. 

Epidemioloģiskās situācijas noteikto ierobežojumu dēļ sanāksmes notika 
attālināti, izmantojot videokonferences platformas Zoom un Facebook. Kopumā 
tika organizētas 16 sabiedriskās apspriedes saskaņā ar attīstības programmas 
noteiktajiem rīcības virzieniem. Apspriedēs piedalījās vairāk kā 950 klausītāji, no 
tām Liepājas organizētajās apspriedēs aptuveni 51% klausītāju un Dienvidkurzemes 
novada apspriedēs – 49%. Visapmeklētākās sabiedriskās apspriedes: “Dzīves vide un 
daba” (188 klausītāji), “Kultūrvide, tūrisms un sports” (168 klausītāji), “Sociālā palīdzība, 
pakalpojumi un atbalsts” (132 klausītāji).

Darbs pie plānošanas dokumentiem (gala redakciju sagatavošanas) turpinās  
2022. gadā.
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5.1. Pasākumi sabiedrības informēšanai un 
izglītošanai

Lai veicinātu 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 (turpmāk – SAMD) sadarbojas ar medijiem, 
organizācijām, pasākumu organizatoriem, nevalstiskajām organizācijām un citām 
sabiedrības grupām. SAMD par dažādiem aktuāliem pašvaldības jautājumiem gatavo 
informāciju, plāno un īsteno publicitātes kampaņas, gatavo un izdod informatīvo 
izdevumu “Katram Liepājniekam”, sniedz informāciju un nodrošina raidījuma “Par 
Liepāju un liepājniekiem” veidošanu TV Kurzeme ēterā, organizē iedzīvotāju aptaujas, 
pašvaldības speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, kā arī piedalās pilsētas nozīmes 
pasākumu plānošanā, organizēšanā un norisē. Lai sekmētu maksimāli efektīvu 
informācijas nodošanu un sabiedrības informēšanu, tiek veidota un pilsētvidē 
eksponēta pārdomāta vides reklāma.

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

Tāpat SAMD ikdienā sadarbojas ar visām pašvaldības iestādēm un 
kapitālsabiedrībām un komunicē par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem koordinēti, 
kā arī asistē būtisku jautājumu un notikumu publicitātes nodrošināšanā.

2021. gadā tika uzsākta jaunā Liepājas mārketinga komunikācijas plāna 2022.-2027. 
gadam izstrāde. Tā ietvaros tika veikta priekšizpēte – plānošanas dokumentu izpēte 
un analīze, pasaules un Latvijas pilsētu un reģionu pieredzes un labās prakses izpēte 
komunikācijā ar iedzīvotājiem un jaunu iedzīvotāju piesaistē, cilvēku dzīvesvietas izvēles, 
mobilitātes un vietas piesaistes tendences un paradumi, intervijas ar darbiniekiem, 
u.c. Kam sekoja pati dokumenta izstrāde. Liepājas mārketinga komunikācijas plāna 
2022.-2027. gadam izstrādes posmā tika nodrošinātas un organizētas ideju sesijas 
par mārketinga un komunikācijas idejām, mārketinga vadlīniju izstrāde un jāizstrādā 
mārketinga komunikācijas plāns. Darbs turpinās arī 2022. gadā. 

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 valstspilsētas pašvaldības tīmekļa 
vietnei 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. 

2021. gadā tīmekļa vietni www.liepaja.lv apskatīja 300 tūkstoši unikālo apmeklētāju, 
kas ir par 16% vairāk nekā gadu iepriekš. Bet kopējais tīmekļa vietnes skatījumu 
skaits pārsniedz divus miljonus. Visvairāk skatītas sadaļas: vakances, informācija par 
vakcinēšanas iespējām, Covid-19 testēšanas punktiem, iepirkumi un izsoles, pašvaldības 
darbinieku kontakti un jaunumi.
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Visaktīvāk izmantotie e-pakalpojumi 2021. gadā bijuši dzīvesvietas deklarēšana 
(savu dzīvesvietu e-pakalpojumā deklarējušas 4 551 personas), bērna reģistrācija 
bērnudārzā (iesūtīti 1 035 elektroniskie pieteikumi) un 1. klasei (registrs.liepaja.edu.lv 
saņemti 893 pieteikumi), elektroniskā pieteikšanās bezsaimnieku kaķus sterilizācijas 
programmai “Noķer, sterilizē, atlaiž” (deviņi e-iesniegumi), līgumu sagatavošana par 
jūraszāļu savākšanu (56 e-iesniegumi).

2021. gadā tīmekļa vietnē publicēti 1 262 jaunumi.
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. 

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem 
pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, 2021. gada pavasarī izveidota 
mobilā lietotne ar nosaukumu “Liepājas pilsēta”. Sākotnēji lietotnē ir pieejamas četras 
funkcijas: informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē, izplānot braucienu 
pilsētas sabiedriskajā transportā, iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un saņemt 
svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.

2021. gadā lietotni lejuplādējuši 1 618 iedzīvotāji. Tajā pērn saņemts 841 ziņojums. 
Visaktīvāk (vairāk nekā 50% no ziņojumu kopskaita) iedzīvotāji ziņo par Komunālās 
pārvaldes pārraudzībā esošajiem jautājumiem – ielu stāvokli, sniega tīrīšanu, 
nefunkcionējošu luksoforu, nestrādājošu ielu apgaismojumu, bojātām ceļa zīmēm, 
nesakoptām teritorijām u. tml. Aptuveni 7% ziņojumu tiek adresēti pašvaldības policijai, 
6% – būvvaldei, 6% procenti – pašvaldības administrācijai. Visvairāk ziņojumu saņemti 
laikā no aprīļa līdz jūlijam.

Iedzīvotāji aktīvi izmanto arī Liepājas elektronisko pieteikumu sistēmu pieteikumi.
liepaja.lv. 2021. gadā kopējais reģistrēto lietotāju skaits ir audzis līdz 2 640.  
2021. gadā lietotāji pieteikumu sistēmā ielogojušies kopumā 8 300 reižu. Pieteikumu 
sistēmā notiek pieteikšanās dažādu pašvaldības līdzfinansētu projektu konkursiem un 
apbalvojumiem, pieteikšanās pašvaldības organizētiem semināriem, koku ciršanas 
publiskās apspriešanas, tiek rīkotas aptaujas, var pieteikties tirdzniecības atļauju 
saņemšanai u. tml.

Lai popularizētu pilsētu, tās pasākumus un liepājnieku sasniegumus, kā arī informētu 
sabiedrību par dažādām nozīmīgām tēmām, piemēram, preventīviem pasākumiem 
veselības uzlabošanai un saglabāšanai, 2021. gadā Liepājas Youtube kontā publicēti 
124 dažādi video un tiešraides. No tiem 108 pašu radīti, pārējie – citu pašvaldības 
iestāžu (piemēram, Kultūras un Sporta pārvaldes) vai sadarbības partneru (piemēram, 
Nacionālā vakcinācijas biroja) radīti materiāli. Gada laikā publicēti vairāki video par 
vingrošanu birojā un brīvā dabā, video ar policijas reidiem sabiedriskajā transportā 
infekcijas slimības Covid-19 kontrolei, 2021. gada reklāmas kampaņas “Paradoksu 
pilsēta” video dažādās valodās, 2021. gada pavasara kampaņas video, video par 
aktīvās atpūtas iespējām Liepājā, sporta laureātu nominantu apbalvošanas video, 
aicinājuma video pasargāt sevi un tuvākos no Covid-19, apsveikuma video dažādos 
svētkos, piemēram, Lieldienās, Māmiņu dienā, Līgos svētkos, Ziemassvētkos, video par 
Liepājas gatavošanos Eiropas Kultūras galvaspilsētas konkursam.

Lai veicinātu visu sabiedrības grupu integrāciju, gada laikā www.liepaja.lv publicētas 
32 ziņas (video) zīmju valodā.

SAMD aktīvi iesaistījusies arī dažādu pilsētas mēroga pasākumu organizēšanā un 
atbalstīšanā. Visu 2021. gadu SAMD turpināja aktīvi iesaistīties dažādu ar infekcijas 
slimības Covid-19 saistītu jautājumu komunikācijā, aicinot iedzīvotājus būt piesardzīgiem 
un atbildīgiem pandēmijas laikā, sadarbībā ar Nacionālo Vakcinācijas biroju piedalījās 
vakcinācijas kampaņas realizācijā, skaidrojot vakcinācijas nepieciešamību un drošību. 
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2021. gada rudenī SAMD aktīvi iesaistījusies Liepājas valstspilsētas un 
Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un 
Attīstības programmas 2022.-2027. gadam publisko apspriešanu organizēšanā un 
publicitātes nodrošināšanā – Liepājas oficiālajā Facebook kontā @liepajalv kopumā 
aizvadītas astoņas publiskās apspriešanas tiešraides. 

2021. gadā turpinājās aktīvs Eiropas Kultūras galvaspilsētas (EKG) komandas darbs 
un SAMD daļa sadarbībā ar EKG darba grupu aktīvi iesaistās gan EKG komunikācijā, 
gan kampaņu realizācijā, skaidrojot iedzīvotājiem EKG būtību un mērķus un aicinot 
arī pašiem iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties Eiropas Kultūras galvaspilsētas konkursa 
procesā. 

Tāpat gada garumā ir aktīvi komunicēts par vērienīgākajiem pilsētas attīstības 
projektiem – Roņu ielas un izeju uz pludmali pārbūvi, K. Zāles laukuma pārbūvi, 
koncertdārza “Pūt, vējiņi” un 17.–19. gs. interjera muzeja “Hoijeres kundzes viesu nams” 
rekonstrukciju, u.c.

2021. gadā aizvadītas divas lielas kampaņas – pavasara kampaņa, kuras laikā 
Liepāja tika popularizēta kā ģimenēm draudzīga atpūtas vieta, savukārt vasarā 
sadarbībā ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju tika organizēta kampaņa 
“Paradoksu pilsēta”, kuras laikā Liepāja tika popularizēta kā paradoksu pilsēta. 
Savukārt 2021. gada noslēguma un 2022. gada sākumā tika aizvadīta Ziemassvētku 
kampaņa, kuras laikā iedzīvotāji un pilsētas viesi tika aicināti doties pastaigās un 
aplūkot plašo Ziemassvētku rotājumu klāstu pilsētā. 2021. gada rudenī tika uzsākta arī 
pastaigas “Izgaismotā Liepāja” reklāmas kampaņa, taču infekcijas slimības Covid-19 
ierobežojumu dēļ pasākums tika atcelts. Pastaiga “Izgaismotā Liepāja” tika ieplānota  
2022. gada marta noslēgumā, Liepājas pilsētas dzimšanas dienas laikā.

2021. gadā elektronisko pieteikumu platformā pieteikumi.liepaja.lv notikušas 
deviņas publiskās apspriešanas:
 • Publiskā apspriešana par koka – viena melnakšņa – ciršanu Klaipēdas ielā 83A, 

Liepājā. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 12. līdz 21. februārim. 
 • Sabiedriskā apspriešana par Peldu ielas posma nosaukuma maiņu. Publiskās 

apspriešanas norises laiks: no 23. februāra līdz 16. martam. 
 • Siltumtrases būvniecības ietvaros paredzētā divu priežu Ģenerāļa Baloža ielā 

34, Liepājā, ciršanas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas norises laiks:  
no 15. līdz 24. martam. 

 • Publiskā apspriešana par trīs koku ciršanu Zemgales ielā 15, Liepājā. Publiskās 
apspriešanas norises laiks: no 15. līdz 24. martam.

 • Koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana Atmodas bulvārī 1, Liepājā. Publiskās 
apspriešanas norises laiks: no 15. līdz 24. martam. 

 • Koka ciršanas ieceres publiskā apspriešana Raiņa ielā, sakarā ar ielas posma 
pārbūvi no Rīgas līdz Jelgavas ielai, Liepājā. Publiskās apspriešanas norises laiks: 
no 24. maija līdz 2. jūnijam. 

 • Publiskā apspriešana par koka ciršanu Miera ielā, Liepājā. Publiskās apspriešanas 
norises laiks: no 13. līdz 22. jūlijam.

 • Koka ciršanas ieceres publiskā apspriešana Vidusceļa ielā, posmā no Pļavu 
ielas līdz Ganību ielai, Liepājā. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 20. līdz  
29. jūlijam.

 • Divu koku ciršanas publiskā apspriešana Sakņu ielā, posmā no Lapu ielas līdz Ziedu 
ielai, Liepājā. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 14. līdz 23. septembrim.
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2021. gadā veiktas septiņas iedzīvotāju aptaujas:
 • Pieteikums apbalvojumam “Liepājas Kultūras balva 2020”. Iesniegšana no  

6. janvāra līdz 24. janvārim. 
 • Pieteikums Liepājas pilsētas apbalvojumam “Goda un Gada liepājnieks 2020”. 

Iesniegšanas laiks no 14. janvāra līdz 2. februārim. 
 • Iesniegt idejas Liepājas pieteikumam titula “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” 

iegūšanai. Iesniegšanas laiks no 20. janvāra līdz 4. februārim.
 • Sabiedrības balsojums “Liepājnieku simpātijas balva” apbalvojumam “Liepājas 

Kultūras balva 2020”. Iesniegšanas laiks no 25. janvāra līdz 31. janvārim. 
 • Aptauja konkursam “Gada balva sociālajā jomā 2021” nominācijā “Iedzīvotāju 

paldies”. Iesniegšanas laiks no 7. septembra līdz 15. oktobrim.
 • Anketa par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības mērķiem līdz 

2027. un 2035. gadam. Iesniegšanas laiks no 23. novembra līdz 20. decembrim. 
 • Aizvadītā gada veiksmīgākās nevalstiskās organizācijas (NVO) un brīvprātīgā 

darba veicēji. Priekšlikumu iesniegšanas laiks no 30. novembra līdz 9. decembrim. 
Iedzīvotāji elektronisko pieteikumu platformā pieteikumi.liepaja.lv varēja pieteikties 

arī dažādiem diskusijsemināriem, pieteikties Liepājas pašvaldības stipendijām 
topošajiem speciālistiem 2021./2022. mācību gadā, pirmklasnieka pabalsta 
piešķiršanai 2021./2022. mācību gadā, Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fondā 
īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanai, tāpat platformā varēja iesniegt pieteikumus 
bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programmai “Noķer-sterilizē-atlaiž”, kā arī iesniegt 
dažādus projektus pašvaldības izsludinātajos konkursos.

2021. gadā izdoti deviņi informatīvie izdevumi “Katram Liepājniekam”, viens no tiem 
speciālizlaidums senioriem par Covid-19 vakcinācijas nozīmi. Ar informatīvā izdevumu 
palīdzību iedzīvotāji tiek nodrošināti ar aktuālu un savlaicīgu informāciju par domes 
pieņemtajiem lēmumiem, norisēm pilsētā un pieejamo atbalstu. 

2021. gadā netika veiktas iedzīvotāju sociālo pētījumu aptaujas. 
Saņemto preses monitoringu skaits 2021. gadā ir 1 095 (trīs reizes dienā). Pagājušajā 

gadā ir atlasītas 14 085 publikācijas un sižeti, kuros pieminēts Liepājas vārds.

5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru

2021. gadā nevalstiskajām organizācijām ir sniegtas konsultācijas, nosūtīta aktuālā 
informācija par finanšu un izaugsmes iespējām dažādos konkursos. Sabiedrības 
pārvaldes speciāliste piedalījās NVO organizētajos pasākumos, kā arī pati organizēja 
aktivitātes pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai. Noorganizēta konference “Liepājas 
līdzdalības līderis”, pieci diskusijsemināri – “(Ne)miers manā pagalmā”; “Vai tradicionālā 
līdzdalība ir mirusi?”, senioru universitāte “Izaicinājums krāsainākai ikdienai”, 
“Noderīgi padomi pasākumu rīkošanā: kā radīt notikumu par prieku sev un citiem?”, 
“Daudznacionālas kultūras iespējas Liepājā”.

Tika izvērtēts NVO ieguldījums pilsētas attīstībā, godinātas piecas nevalstiskās 
organizācijas un 22 brīvprātīgā darba darītāji.

Liepājnieki piedalījās pasākumā “Pasaules diktāts latviešu valodā VII”. Tika godināti 
15 liepājnieki, kuri diktātu uzrakstīja ar vismazāk kļūdām.

Aktīva sadarbība notika ar 65 nevalstiskajām organizācijām, noorganizēti septiņi 
pasākumi, notikušas piecas NVO projektu vērtēšanas komisijas sēdes, kurās izskatīti 24 
NVO projekti, piešķirot līdzfinansējumu 20 projektiem 121 708 eiro apmērā.

5. Komunikācijas ar sabiedrību
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2021. gada 5. jūnijā visā Latvijā norisinājās pašvaldību vēlēšanas, kuru rezultātā 
ir mainījies Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sastāvs. Pašvaldību vēlēšanās 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē ir ievēlēti kopskaitā pieci politiskie spēki, 
vislielākais saņemto balsu skaits ir “Liepājas partijai”, kurai ir sešas deputātu vietas 
no 15, nākamā ir “Latvijas Reģionu apvienība” ar piecām deputātu vietām, tai seko 
politiskā partija “Saskaņa” ar divām deputātu vietām un pa vienai vietai “Nacionālai 
apvienībai “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un apvienībai “Kustība “Par!”, 
Jaunā Vienotība, “PROGRESĪVIE””. 

Ar 2021. gada 1. jūnija Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu  
Nr. 265/8 “Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” 
domes priekšsēdētāja amatā, deputātiem vienbalsīgi balsojot, apstiprināts “Liepājas 
partijas” virzītais mēra amata kandidāts Gunārs Ansiņš. 

Deputāti arī pieņēmuši lēmumu, ka turpmāk domes priekšsēdētājam līdzšinējo 
trīs vietnieku vietā būs tikai viens vietnieks un šajā amatā Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes deputāti ar 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr. 266/8 “Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu” apstiprinājuši 
Ati Deksni. 

Domes vadības strukturālās izmaiņas, samazinot domes priekšsēdētāja vietnieku 
skaitu, nostiprinātas arī pašvaldības nolikumā, 2021. gada 1. jūlijā pieņemot lēmumu  
Nr. 267/8 “Par grozījumiem 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Liepājas 
pilsētas pašvaldības nolikums””.

Lai domes izveidoto pastāvīgo komiteju darbā vairāk iesaistītu visu domē ievēlēto 
politisko partiju deputātus, ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu  
Nr. 268/8 “Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu 
ievēlēšanu” izveidotas četras pastāvīgās komitejas (Finanšu komiteja, Pilsētas 
attīstības komiteja, Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, kā arī 
Izglītības, kultūras un sporta komiteja), katra deviņu locekļu sastāvā. 

Kopskaitā 2021. gadā notikušas 16 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
sēdes (trīs ārkārtas sēdes), 13 Finanšu komitejas sēdes (viena ārkārtas sēde),  
13 Pilsētas attīstības komitejas sēdes (viena ārkārtas sēde), 11 Sociālo lietu, veselības un 
sabiedriskās kārtības komitejas sēdes (septembrī netika sasaukta), kā arī 12 Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas sēdes. Sēžu translācija tiek nodrošināta tiešsaistes 
režīmā pašvaldības komunikācijas kanālos un interesentiem iespēja sekot līdzi sēžu 
norisei vietnē www.youtube.com.

2021. gadā nav saņemta neviena sūdzība, priekšlikums vai pieprasījums par domes 
un komiteju sēžu norisi.

Lai sekmētu LPPI “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” darbinieku 
zināšanas un kompetenci, 2021. gadā darbiniekiem tika organizētas 154 apmācības 
(2020. gadā – 76), tas ir, 106 darbinieki 154 reizes apmeklēja gan kursus, gan seminārus, 
gan apmācības, kuras tika organizētas pašvaldības administrācijā. 2021. gadā 
tika apmācīti 106 darbinieki, t.i., 93% (2020. gadā – 45). Praktiski visas apmācības 
organizētas attālinātās, kas saistīs ar drošības nosacījumiem, lai mazinātu Covid-19 
izplatību. 

Darbinieku apmācībām tika iztērēti 4 515 eiro (2020. gadā – 3 769 eiro). 
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2021.gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekiem tika 
organizētas šādas apmācības:
 • kopējās apmācības “Mazliet vairāk par Covid-19” un “IT drošības apmācības 2021”;
 • apmācības grupā “Standarts ISO 9001:2015. Prasības un skaidrojumi. Iekšējais 

audits.”
2021. gadā IT daļa kopā ar Organizatorisko daļu un Klientu apkalpošanas un 

pakalpojumu centru turpināja apmācīt darbiniekus darbam Lietvedības sistēmā. 
2021. gadā tika veikts pētījums par darbinieku iesaisti, iekšējo komunikāciju un 

attālināto darbu. 
LPPI “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” kopš 2004. gada ir ieviesusi 

Kvalitātes vadības sistēmu (turpmāk tekstā – KVS) atbilstoši standarta ISO 9001 
prasībām. KVS uztur kvalitātes vadītājs, noteikti iekšējie auditori un KVS Konsultatīvā 
padome, kas veic koordinēšanas, lemjošas funkcijas. 2021. gada 25. maijā (attālināti) 
SIA “Bureau veritas Latvia” veica 2. uzraudzības auditu. Neatbilstības nav konstatētas.

2021. gadā Liepājas valstspilsētas pašvaldībā pārbaudes veikusi arī LR Valsts 
kontrole, kas veikusi atbilstības revīziju “NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas 
Republikas nacionālo sankciju likuma prasību ievērošana publiskajā pārvaldē”, revīziju 
“Vai pašvaldībās ir nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša un ekonomiska 
publisko ūdeņu pieejamība, nodrošinot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un sekmējot 
pašvaldības izaugsmi?”, finanšu revīzija “Par Latvijas Republikas 2020. gada pārskatu 
par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem”. Minētajās revīzijās pārkāpumi 
nav konstatēti.
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7. Valsts kontroles atzinums
Valsts kontrole 2021. gadā veica atbilstības un lietderības revīziju Nr. 2.4.1 – 42/2020 

“Vai pašvaldībās ir nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša un ekonomiska 
publisko ūdeņu pieejamība, nodrošinot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un sekmējot 
pašvaldības izaugsmi?”. Revīzija tika veikta 12 pašvaldībās, tai skaitā Liepājas 
valstspilsētas pašvaldībā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldībā pārkāpumi netika konstatēti. Valsts kontrole 
sniegusi sešus ieteikumus, ieviešanas termiņš – 2022. gada 4. aprīlis un 2022. gada 3. 
oktobris. Visi Valsts kontroles ieteikumi ir ieviesti līdz 2022. gada 1. aprīlim.

Pašvaldība ir veikusi sekojošus pasākumus ieteikumu ieviešanai: 
 • papildināti pašvaldības attīstības politikas dokumenti, iekšējās kontroles 

procedūras par ūdenstilpju izmantošanu; 
 • pārskatīts apsaimniekošanas līgums ar biedrību “Liepājas ezeri”;
 • izvietota papildus informācija par publiskajiem ūdeņiem, peldvietām, izmantošanas 

veidiem; 
 • pilnveidota uzraudzība pār ūdenstilpju ekspluatāciju.
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8. Pašvaldības iestāžu, 
kapitālsabiedrību darbība
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8.1. Izglītības nozare

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

Izglītības iestāžu 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, divas 
privātās izglītības iestādes un viena mūzikas skola.

Pirmsskolas izglītība
2021. 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. 2021. gadā tas bija 218,77 eiro vienam 
bērnam līdz 5 gadu vecumam un 135,97 eiro vienam bērnam pēc 5 gadu vecuma 
sasniegšanas, ja bērns un viens no vecākiem ir deklarēti Liepājas pilsētas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

Liepājā turpina darboties Aukļu dienests, ar kura palīdzību tiek koordinēts 
sertificēto aukļu, kuras nodrošina privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu, darbs.  
2021. gadā pašvaldības līdzfinansējuma apmērs bija 100 eiro mēnesī. Līdzfinansējumu 
var saņemt aukles darba apmaksai. Uz atbalstu var pretendēt sertificētas aukles, 
kuras sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu bērnam no pusotra gada vecuma līdz 
brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības apguvei. 2021. 
gada 1. septembrī bija pieejami 67 aukļu pakalpojumi.

Pašvaldības PII īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, mazākumtautību 
vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pirmsskolas izglītības 
programmas un mazākumtautību speciālās pirmsskolas 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, mazākumtautību iestādēs latviešu valodas skolotājs, 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. 

Iekļaujošās izglītības centrs turpina īstenot 2020. gadā uzsākto programmu STOP 
4-7 (agrīnās intervences programma bērniem ar uzvedības problēmām), kuras mērķis 
ir trīs gadu laikā mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus pielietot 
pozitīvās audzināšanas principus kā arī, lai veicinātu bērnu izaugsmi un novērtu riskus, 
kas kavē veiksmīgu pašrealizāciju. 2021. gadā tika organizētas divas intervences 
grupas, kurās piedalījās 23 bērni.

2021. gada 1. septembrī pašvaldības PII apmeklēja 3 559 bērni, no tiem 1 577 
izglītojamie, kuri apguva 5 – 6 gadīgo obligāto sagatavošanas programmu skolai. 
2021. gada septembrī pašvaldība atvēra Liepājas 8. vidusskolas telpās izveidotas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” grupas 5 – 6 gadus veciem bērniem.

8. Pašvaldības iestāžu,  
     kapitālsabiedrību darbība
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2021. gada 1. septembrī rindu uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm 
gaidīja 1 441 bērns.

Lai samazinātu rindu uz pirmskolas izglītības iestādēm, pašvaldība ir uzsākusi 
darbu pie pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla pārskatīšanas un attīstības. 2021. gada 
maijā tika atklāta PII “Prātnieks” Koku ielā 10, kas nodrošina vietu 204 bērniem.

2021. gadā, pieaugot saslimstībai ar Covid-19, arī pirmsskolas izglītības iestāžu 5-7 
gadus vecu bērnu grupās nepieciešamības gadījumā mācību process tika organizēts 
attālināti.

Organizējot mācības attālināti, būtiski uzlabojās pedagogu digitālās prasmes. 
Procesu ievērojami atslogoja fakts, ka visās Liepājas PII ir ieviestas tiešsaistes 
informācijas sistēmas (15 PII lieto tiešsaistes sistēmu ELIIS, sešas e-klasi).

2021. gadā tika turpināta infrastruktūras sakārtošana Liepājas pirmsskolas izglītības 
iestādēs, kurās veikti šādi remontdarbi:

Kapitālais remonts un rekonstrukcija:
 • PII “Mazulītis” – pirmsskolas izglītības iestādes grupu izveidošanas Liepājas  

8. vidusskolas telpās – 104 210 eiro;
 • PII “Liesmiņa” – trauku mazgātavu atjaunošana – 27 060 eiro;
 • PII “Stārķis” – elektrības instalācija ar griestu atjaunošanu vienā korpusā –  

83 903 eiro;
 • PII “Dzintariņš” – elektrības instalācija ar griestu atjaunošanu (darbi turpinājās no 

2020. gada) – 76 153 eiro.
Uzturēšanas remonti:

 • PII “Mazulītis” – ūdensvada remonts – 5 686 eiro;
 • PII “Pasaciņa” – fasādes remonts – 4 342 eiro
 • Kristīgā PII – gaismekļu nomaiņa ar griestu izbūvi 1. stāvā, kāpņu telpas remonts 

– 5 319 eiro;
 • PII “Delfīns” – sienu kosmētiskais remonts – 3 935 eiro;
 • PII “Stārķis” – nojumju jumtu seguma nomaiņa – 11 904 eiro;
 • PII “Saulīte” – ugunsdrošības sistēmas atjaunošana – 7 649 eiro;
 • deviņās pirmsskolas izglītības iestādēs veikti ugunsdrošības uzlabošanas pasākumi 

(avārijas apgaismojuma montāža, evakuācijas zīmju uzstādīšana, elektrotehniskie 
mērījumi) – 26 925 eiro.

Vispārējā izglītība
Liepājā ir 12 pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādes.
2021./2022. mācību gadā mācības uzsāka 780 pirmklasnieki un 539 10. klases 

skolēni. Kopumā Liepājas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās uz 2021. gada  
1. septembri bija 8 207 skolēnu.

2021. gada rudenī Latvijā turpināja pieaugt saslimstība ar Covid-19, kā rezultātā 
izglītības procesa nodrošināšanai bija virkne ierobežojumu.

2021./2022. mācību gada 1. semestrī mācību process tika organizēts hibrīdveida- 
daļa klases mācījās klātienē, daļa klases uz konkrētu laiku bija karantīnā, līdz ar to 
mācības notika attālināti. Šāda mācību procesa nodrošināšanai izglītības iestādēm 
bija liels izaicinājums, īpaši domājot par skolotāju slodzi un izdegšanas faktoru. Šāda 
veida mācīšana un mācīšanās šajā mācību gadā paredzēja valsts pārbaudes darbu 
atcelšanu 9. klasēs, izņemot latviešu valodu mazākumtautību izglītojamajiem pēc 
izvēles, savukārt 12. klasēs eksāmeni notika, bet tika samazināts obligāti kārtojamo 
eksāmenu skaits un tajos esošo uzdevumu daudzums. Attālinātā mācību procesā 
izglītojamajiem, kuriem bija bezmaksas vai daļēji atmaksāta ēdināšana, tika 
nodrošinātas pārtikas pakas. 
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Liepājas Ezerkrasta sākumskola darbojas eko skolu programmā. Liepājas Raiņa  
6. vidusskola ir “Microsoft Showcase School” skola (tādas ir tikai 150 pasaulē). Liepājas 
8. vidusskola licencēja un uzsāka īstenot priekšmetu Jūras zinības. Liepājas Līvupes 
pamatskola – attīstības centrs ieguva “eTwinning skola” statusu. Oskara Kalpaka 
Liepājas pilsētas 15. vidusskola un Liepājas 7. vidusskola ir īpašas ar to, ka organizē 
valsts aizsardzības mācību programmu. Liepājas Liedaga vidusskola un Liepājas  
3. pamatskola 1. klasēs uzsāka īstenot izglītības programmas apguvi latviešu valodā. 
Kopumā Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs ir iespējams apgūt dažādas 
mācību programmas.

Liepājā 2021. gadā darbojās arī divas privātskolas – “Liepājas Katoļu pamatskola” 
un privātsākumskola “Varavīksne”.

2021. gadā Liepājas skolēni guvuši augstus sasniegumus mācībās, olimpiādēs 
un Zinātniski pētniecisko darbu (turpmāk – ZPD) lasījumos Latvijas mērogā. ZPD 
lasījumos valsts konferencē četras godalgotas vietas un viena godalgota vieta 
Starptautiskā jauno zinātnieku konkursā “Step Into Future”, Valsts izglītības un satura 
centra organizētajās olimpiādēs 15 godalgotas vietas, 22 skolēni saņēmuši augstu 
novērtējumu Valsts finālsacensībās, Ministru prezidenta pateicības par augstiem 
sasniegumiem mācībās saņēma 24 skolēni. Par teicamiem un izciliem sasniegumiem 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sveica 43 izglītojamos. 

Par izcilu sniegumu metodiskajā darbā, augstiem skolēnu sasniegumiem 
centralizētajos eksāmenos, konkursos, olimpiādēs un sacensībās Skolotāju dienā tika 
godināti 13 skolotāji. 2021. gada konkursā “Gada skolotājs” tika nominēti 32 skolotāji 
astoņās nominācijās.

2021. gadā turpinājās darbs pie izglītības attīstības jautājumiem.
Turpinās metodiskā darba attīstība, ko organizē Liepājas pilsētas Izglītības 

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

Kā būtisks ieguldījums Liepājas izglītības iestādēs ir Izglītības pārvaldes vadītie un 
koordinētie Eiropas Sociālā fonda projekti, lai nodrošinātu atbalstu gan skolēniem 
ar mācību grūtībām, gan sniegtu atbalstu talantīgajiem skolēniem individuālo 
kompetenču attīstībai.

2021. gadā trīs Liepājas skolās tika ieviests piltoprojekts EMU: Skola, kas ir Latvijā 
radīta digitālā platforma. Covid-19 pandēmija un attālinātās mācības palielināja 
skolēnu emocionālās veselības riskus. Projekta ietvaros izglītības iestādes sadarbībā 
ar skolēnu vecākiem meklēja labākos risinājumus bērnu atbalstam mācību procesā, 
noskaidroja bērnu emocionālo veselību, vajadzības, riskus un risinājumus grūtību 
gadījumos, tika sniegtas rekomendācijas pedagogiem darbā ar skolēniem. Pētījumi 
liecina, ka Covid-19 ir būtiski ietekmējis skolēnu labbūtību un projekta īstenošanas 
laikā ir gūta pārliecība, ka šāda veida projekts ir noderīgs.

Covid-19 pandēmija ietekmēja ne tikai skolēnu labbūtību, bet arī pedagogu. 
Izglītības kvalitātes valsts dienests 2021. gadā koordinēja atbalsta programmu 
“Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. 
Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu noorganizēja 
supervīzijas 604 pedagogiem.

2020. gadā tika apstiprināts projekta iesniegums par Eiropas Ekonomikas zonas 
un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēta projekta īstenošanu, kā rezultātā tiks 
attīstīts Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (turpmāk – ZIIC). ZIIC darbības virziens 
ir sniegt skolēniem izpratni par STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
un vides zinātņu jomu darbības virzieniem un jēgpilnu informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju rīku pielietošanu. 
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2021. gadā tika izstrādātas mācību programmas “Vides pārvaldība” (5 – 10 gadi) ar 
septiņām tematiskajām nodarbībām, kā arī “Vides pārvaldība II” (5 – 10 gadi) ar piecām 
tematiskajām nodarbībām. Abām mācību programmām tika organizētas aprobācijas 
nodarbības. Projekta ietvaros 2021. gadā tika izstrādāta arī ZIIC mājaslapa.

Ikdienā ZIIC centrā bērniem notiek nodarbības IT un STEM jomas priekšmetos, 
meistarklases dabaszinātnēs un inženierzinātnēs, organizētas tematiskās dienas 
skolēnu vasaras brīvlaikā, organizētas pulciņu nodarbības “Robotika”, organizēti tādi 
pasākumi kā “IT dienas Liepājā”, Fizikas nedēļas, konkurss “Skolēni eksperimentē”, u.c. 
2021. gadā ZIIC turpināja tehnoloģiju ieviešanu pirmsskolā, apmācot pedagogus – 
vēstnešus un nodrošinot piekļuvi tehnoloģijām – robotiem “Bee-bot” un LEGO WeDo 
2.0. 2021. gadā ZIIC organizētajās aktivitātēs iesaistījušies 4 012 dalībnieki – Autoru 
ielā 4/6 – 1 580 ; Dabas mājā – 2 432 dalībnieki.

ZIIC Koprades telpa Dabas māja gada laikā ir kļuvusi par nozīmīgu izglītības 
centru vides izglītības jomā un, neraugoties uz pandēmijas ietekmi, spējusi atrast savu 
ceļu pie skolēniem, pedagogiem un iedzīvotājiem, piedāvājot izzinošas un izglītojošas 
iespējas, turpinot īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu un ieinteresējot 
dažāda vecuma skolēnus ne tikai Liepājā, bet arī visā Latvijā.

2021. gadā noslēdzās ERAF projekta īstenošana Liepājas izglītības iestāžu 
modernizācijai un attīstībai, uzlabojot mācību vidi trīs Liepājas vidusskolās projekta 
“Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros. Kopā ERAF projekta 
ietvaros tika uzlabota mācību vide 10 mācību iestādēs.

2021. gadā Liepājas skolās veikti šādi darbi:
Kapitālais remonts un tehniskās dokumentācijas izstrāde:

 • Oskara Kalpaka 15. vidusskola – garderobes remonts – 86 828 eiro;
 • tehniskā projektu izstrāde Liepājas 3. pamatskolas elektroapgādes sistēmas 

atjaunošanai – 4 598 eiro;
 • tehniskā projekta izstrāde Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 

pamatu un cokolstāvu sienu siltināšanai un hidroizolācijai – 5 850 eiro;
 • tehniskā projekta izstrāde Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas stadiona un 

NATO šķēršļu joslas būvniecībai – 4 780 eiro.
Uzturēšanas remonti:

 • Ezerkrasta sākumskola – ūdensvada iekšējo un ārējo tīklu remonts – 8 525 eiro;
 • Liepājas Valsts 1. ģimnāzija – grīdas remonts un krāsošana – 11 120 eiro;
 • J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola – ārējās kanalizācijas un ūdensvada 

avārijas remonts – 5 522 eiro.
Izglītības pārvalde turpina veiksmīgi uzsākto un plaši apmeklēto pasākumu 

organizēšanu skolu jaunatnei. 2021. gadā ir noorganizēti tādi pasākumi kā “Karjeras 
nedēļa – IKT tavai karjerai”, kuras pasākumi gan skolēniem, gan vecākiem pārsvarā 
notika tiešsaistē, Radošuma nedēļā – “Nākotnes Liepāja”, iesaistījās izglītojamie 
no pirmsskolas un sākumskolas, veidojot maketus un zīmējumus par savu dzimto 
pilsētu – kāda tā izskatīsies pēc 10 gadiem. Skolotāji piedalījās Foruma kafejnīcās 
par pilsētplānošanas un jauniešu līdzdalības jautājumiem, lai varētu sekmīgi iesaistīt 
skolēnus foruma NĀKOTNES LIEPĀJA tālākajos posmos, kas aptvers skolēnus no 7.-12. 
klasei.

Tika noorganizēta arī pilsētas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference 
10.-12. klašu skolēniem.

Izglītības pārvalde aktīvi turpina darbu pie skolēnu karjeras attīstības atbalsta 
pasākumiem – 2021. gadā tika uzsākta karjeras izglītības integrēšana mācību stundās, 
kurās pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar dažādu priekšmetu skolotājiem 
veidoja mācību stundas par dažādām karjeras atbalsta tēmām. Katrs mēnesis bija 
veltīts kādai profesiju nozarei.
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Tā kā 2021. gada februārī nenotika JA Latvija organizētā ĒNU diena, Izglītības 
pārvalde sadarbībā ar pedagogiem karjeras konsultantiem piedāvāja 9.-12. klašu 
skolēniem ZOOM tikšanās ar dažādu augstskolu, profesionālo mācību iestāžu un 
dažādu profesiju pārstāvjiem “Profesiju un izglītības iestāžu izzināšanas mēnesis”. 
Skolēnu uzņēmējspēju attīstībai skolēniem tiek piedāvātas aktivitātes programmā JA 
Latvija. 2021. gada pavasarī un rudenī Skolēnu mācību uzņēmumi piedalījās tirgū CITS 
BAZĀRS, kas notika tiešsaistē. Skolēnu mācību uzņēmumi piedāvāja savus oriģinālos 
izstrādājumus. Vislielākā pieredze un noturīgākās tradīcijas SMU veidošanā Liepājā 
ir Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolai, Liepājas Raiņa 6. vidusskolai, Oskara 
Kalpaka Liepājas 15. vidusskolai un Liepājas Liedaga vidusskolai.

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

2021. gada pavasarī tika uzsākts izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu jauniešu un 
konsultantu apmācību cikls “Pašpārvaldes RESTARTS”, lai veicinātu jauniešu aktīvu 
iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā un skolas dzīves veidošanā.

2021. gada rudenī sešu izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes piedalījās Jaunatnes 
Starptautisko programmu aģentūras projektā “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu 
īstenošana Liepājas valstspilsētas pašvaldībā”, uzlabojot psihoemocionālo labbūtību 
izglītības iestādē.

Interešu izglītība
Pašvaldības izglītības iestāde Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (turpmāk – 

LBJC) – interešu izglītības iestāde, kas izkopj bērnu un jauniešu individuālās spējas 
un intereses, veicina aroda izvēli un nodrošina brīvā laika saturīgu pavadīšanu. 
Sniedz Liepājas pilsētas bērniem un jauniešiem daudzpusīgas iespējas personības 
harmoniskai attīstībai, atbilstoši katra bērna un jaunieša spējām un interesēm. Veicina 
Latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju nepārtrauktību nodrošina ar, 
vietēja un Kurzemes mēroga atlases skašu un konkursu organizāciju un LBJC kolektīvu 
dalību Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

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

2021. gadā LBJC vizuālās un lietišķās mākslas, dejas, folkloras, mūzikas, teātra 
mākslas, tehniskās jaunrades, sporta un citus pulciņus apmeklēja 3 117 dalībnieki. 
LBJC īstenoja 142 interešu izglītības programmas ar vairākām grupām.

LBJC realizēja nozīmīgus pilsētas un Kurzemes novada projektus Liepājā – svētkus, 
konkursus, skates, izstādes, sacensības, radošās dienas, seminārus, jauniešu apmaiņas 
(gan klātienē, gan attālināti).

Skolēnu brīvlaikā, vasarā realizēti deviņi radošo dienu projekti struktūrvienībās 
“Spārni”, “Vaduguns”, “Laumiņa”, kuros dalībnieku skaits sasniedz 249. Realizēti dažādi 
notikumi XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros gan klātienē, 
gan attālināti. Klātienē lielākais realizētais projekts “Saulesvija”. Visu pārstāvēto 
jomu kolektīvu filmēšana Liepājā, Jūrmalas parkā, dalībnieku skaits ap 300. Kopējais 
dalībnieku skaits no Liepājas pilsētas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos 1 607. Pārstāvētās jomas – kori, instrumentālie ansambļi, tautas deja, folklora, 
pūtēju orķestri, mūsdienu deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, teātru māksla.

Struktūrvienībā “Jauniešu māja” realizētie un uzsāktie projekti – Solidaritātes 
projekts “Iededz gaismu sabiedrībā!”, Solidaritātes projekts ‘’Saki dzīvespriekam – Jā‘’, 
Eiropas Solidaritātes korpusa Brīvprātīgā darba projekts “Creating To Be”. Projekti tiek 
realizēti sadarbībā ar LBJC biedrību “Skrejceļš”. Covid-19 pandēmija mainīja izglītības 
procesu arī 2021. gadā. Lielākie pasākumi, konkursi tika atcelti un mazākie pārformēti 
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uz videoformātu konkursiem. Pulciņu nodarbības tika organizētas attālināti, izmantojot 
dažādas tiešsaistes platformas, klātienē pa grupām vai individuāli atbilstoši MK 
noteikumiem.

Pieaugušo izglītība
Liepājas pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja iesaistīties mūžizglītības aktivitātēs, 

ko piedāvā privātie pakalpojumu sniedzēji un saņemt informatīvu atbalstu no 
Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības koordinatora. Kopš 2017. gada ir iespēja 
arī pilnveidot savas profesionālās kompetences ESF projektā “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”, 2021. gadā vairāk kā 300 iedzīvotāji izmantoja 
šo piedāvājumu.

2021. gadā tika izsniegtas pašvaldības 38 interešu un 16 pieaugušo neformālās 
izglītības licences.

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.

2021. gadā notika aktīvs darbs pie Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta 
centra (turpmāk – Metodiskais centrs) veidošanas, kas rezultējās ar Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes 11. decembra lēmumu par metodiskā centra izveidi. 
Tā mērķis ir nodrošināt Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem 
kvalitatīvas personības izaugsmes un pilnveides iespējas, veicināt digitālo lietpratību, 
sniegt metodisko atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm kvalitātes 
uzlabošanai, kompetenču pieejas izglītībā īstenošanā.

Metodiskā centra sastāvā ietilpst četras nodaļas:
 • Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa;
 • Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļa;
 • Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa;
 • Digitālo tehnoloģiju atbalsta nodaļa.

Darbības uzdevumi:
 • Izglītojošais darbs – profesionālās pilnveides kursu, semināru, konferenču, 

pieredzes apmaiņas semināru, profesionālo sarunu, meistarklašu plānošana un 
organizēšana/vadīšana atbilstoši konkrētās mērķauditorijas vajadzībām, atbalsts 
karjeras izglītības jautājumos.

 • Metodiskais darbs – vadīt un organizēt pedagogu profesionālo pilnveidi 
kompetenču pieejas izglītībā īstenošanā, mācību priekšmetu olimpiādes, projektus 
un pieaugušo neformālo izglītību, izstrādāt metodiskos materiālus.

 • Analītiskais un pētnieciskais darbs – vajadzību apzināšana, procesa izpēte, analīze.
 • Informatīvais darbs – semināri, konsultācijas, dažādi prezentācijas pasākumi u.tml.

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

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

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

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

2021. gadā ar pašvaldības atbalstu notika 15 bērnu un jauniešu nometnes. Ar 
Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) finansējumu vasarā tika koordinēts 
un īstenots nometņu projektu konkurss “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu 
organizēšanai 2021. gada vasarā”. Liepājā ar IZM finansējumu notika 12 nometnes.

Ar pašvaldības līdzfinansējumu 2021. gada vasarā algotu darbu bija iespēja strādāt 
300 bērniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem, darba vietas nodrošināja 19 darba devēji.

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

Eiropas kultūras galvaspilsēta
Neapstāties pie sasniegtā un nemitīgi izaicināt sevi, virzot dažādus izglītības 

projektus saistībā ar Liepājas pieteikumu ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 
statusu 2027. gadā. Liepājniekiem raksturīgais (ne)miers veicinājis tādu projektu 
attīstību, kā piemēram, mūzikas klases un pūtēju orķestra izveide. Tā būs kā nozīmīga 
bērnu un jauniešu mākslinieciskās un pilsoniskās līdzdalības forma, kura veicina 
vērtībizglītību, pilsonisko audzināšanu un nodrošina mūsu tautas tradīciju apzināšanu 
un pārmantošanu. Tiek strādāts pie ambicioziem risinājumiem, kā piemēram, izglītības 
centrs “Ukstiņš”, kas savā ziņā būs kā unikāls, pēctecīgs un eksperimentāls mūžizglītības 
projekts. Vieta izglītībai un inovācijām, radošām un tehnoloģiskām izpausmēm, 
kur satiekas dažādi vecumposmi, tādējādi skaidri iezīmējot arī starpinstitucionālo 
sinerģiju, dažādu nozaru līdziesaisti un pienesumu.

8.2. Kultūras nozare

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

Kultūras pārvaldes funkcijas:
 • nodrošināt un īstenot Liepājas pilsētas pašvaldības politiku kultūras un radošo 

industriju jomā;
 • sekmēt iedzīvotāju līdzdalību tautas mākslas un amatiermākslas nodarbēs, veicinot 

kultūras mantojuma popularizēšanu un saglabāšanu;
 • veicināt kultūrizglītības pieejamību, mazākumtautību kultūras tradīciju saglabāšanu, 

kultūras un radošo industriju resursu attīstību.
Liepājas Kultūras pārvaldes darbu un kultūras dzīvi 2021. gadā turpināja ietekmēt 

Covid- 19 pandēmija. Kalendārā gada ietvaros bija strikti ierobežojumi pasākumu 
organizēšanai. Apmeklējumu ietekmēja vakcinācijas prasības. Publiski masu pasākumi 
2021. gadā netika rīkoti.

2021. gadā nenotika tradicionālie festivāli, tika atcelti arī tradīciju svētku svinēšana. 
Valstiski nozīmīgu pasākumu formāti no ierastu svētku svinēšanas tika pārnesti uz 
epidemioloģiski drošu formātu. Tika organizētas interaktīvas izstādes, video stāsti 
vairāku dienu garumā, lai neveidojas cilvēku pūļi. Jūras svētku dienas notikumi tika 
izkliedēti pa visu pilsētu, iedzīvotājiem tika piedāvātas izstādes un koncerti skaistā 
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maršrutā pa pilsētu ar 12 pieturas punktiem. Veiksmīgi tika noorganizētas Dzejas 
dienas kopā ar Liepājas NVO pārstāvjiem. Laikapstākļi ļāva noorganizēt vairākus 
pasākumus klātienē Liepājas muzeja dārzā un Julianas pagalmā. Diskusijas un 
sarunas plašākai auditorijai tika organizētas tiešsaistē.

Izcilības un autordarbu veicinoši pasākumi katrs savā izpildījumā varēja notikt tikai 
tiešsaistes formātā – “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 – 2021. gada tika organizēti divi Kultūras projektu konkursi. 
Pirmais projektu konkurss atbalstīja Liepājai nozīmīgus kultūras pasākumus. Šajā 
projektu konkursā tika iesniegti 85 projektu pieteikumi, atbalstīja 18 projektus. Otrā 
projektu konkursā, kas bija vairāk vērsts uz nevalstiskā sektora kultūras nozarē 
atbalstu saņemts 41 projektu ideju pieteikums un atbalstu guva 18 projekti. Kopumā 
2021. gada konkursā tika saņemti 126 projektu pieteikumi un 36 projekti tika atbalstīti. 
Salīdzinājumam ar 2020. gadā tika iesniegti 123 projektu pieteikumi, atbalstīti 44 
projekti. Projektu atbalstam piešķirtais finansējums 2021. gadā ir 100 000 eiro. Jau 
otro gadu pēc kārtas kultūras NVO atbalstam un iesaistei piešķirtais finansējums ir 
divkāršojies.

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

Kultūras pārvalde 2021. gadā producēja 10 dažādus pasākumus, salīdzinoši  
2020. gadā 19 pasākumus. Samazinājuma iemesls, Covid-19 pandēmijas ietekme. 
Pārmaiņas notika, jo pasākumi no klātienes versijas pārcēlās uz interneta tiešraidēm. 
2021. gadā pašvaldības organizēto, līdzfinansēto pasākumu apmeklētāju skaits 
klātienē bija 390 782 apmeklētāju, interneta tiešraides skatījās 117 324 cilvēku. Kopumā 
tika noorganizēti 1 813 pasākumi. 

“Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un kultūras centrs”
Pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un kultūras centrs” 

(turpmāk – 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.

Ņemot vērā aizvadītā gada ilgstošo ierobežojumu periodus (1. janvāris – 6. aprīlis; 
11. oktobris – 31. decembris) valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā, ievērojot Covid-19 
izplatības ierobežošanai noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, galvenās 
Kultūras centra funkcijas bija iespējams realizēt tikai daļēji.

Lielākais izaicinājums, ņemot vērā ilgstošos ierobežojumus amatiermākslas 
kolektīvu darbībā, bija uzturēt 26 dažādu žanru amatieru mākslas kolektīvu 
nepārtrauktu darbību, nodrošinot Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīcijas 
ilgtspēju.

Regulārās nodarbības notika gan klātienē telpās vai ārtelpās ar ierobežotu 
dalībnieku skaitu, gan attālināti saskaņā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra 
(turpmāk – LNKC) izstrādātajām vadlīnijām darba organizēšanai kultūras institūcijām 
un mākslinieciskajos kolektīvos, kā arī nozaru virsvadītāju un speciālistu ieteikumiem 
un dotajiem uzdevumiem repertuāra apguvei, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un XVII Deju svētkiem 2023. gadā.

Saskaņā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem publisku pasākumu organizēšanā 
pašvaldība atcēla ikgadējos tradicionālos pasākumus – Lieldienas, Mātes dienas 
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koncertu un Līvas ciema svētkus. Tomēr svētku noskaņu liepājniekiem un viesiem 
varējām radīt gaidot Līgo svētkus – Rožu laukumu no 14. jūnija rotāja Līgo svētku 
simbols – muzikālā pūdele, atskaņojot tautas mūziku mūsdienīgās apdarēs un Līgo 
dziesmas, bet 21. jūnijā svētkus pilsētā ieskandināja divi “Līgo muzikālie pajūgi” – 
Rucavas kapela “Paurupīte” un rīdzinieki “Hāgenskalna muzikanti”. 

Situācijā, kad tika atcelti visi plānotie Kultūras centra ikgadējie tradicionālie 
festivāli, apmeklētājiem slēgtas izstāžu vietas un pārcelti kolektīvu nozīmīgu jubileju 
pasākumi, tika meklēta alternatīva – kultūras informācijas izplatīšana un apmaiņa 
interneta vidē. Kultūras centra tīmekļa vietnē un Facebook tika gatavoti video sižeti un 
sveicieni svētkos, veidotas Fotostudijas un Lietišķās mākslas studiju virtuālās izstādes. 
Māksliniecisko kolektīvu radošo veikumu parādīt publiski vismaz nelielai sabiedrības 
daļai izdevās vien dažos notikumos:
 • “Fotast” Gada izstādes “Pilsēta.Stāsti.Emocijas” darbi “Upele” un “River” skatlogos, 

bet fotogrāfiju izstāde “Iepazīstieties – Liepāja!” – Krievijas pilsētā Sanktpēterburgā 
un “Kurzemes foto plenērā” Talsos.

 • Amatierteātra “Projekts” pirmizrāde septembrī Liepājas dzelzceļa stacijā – 
iestudējums “Mūra pils tuksnesī” sadarbībā ar dramaturģi un režisori Sandiju Santu. 

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvi “Kvēle” un “Vaduguns” – Dejotāju akcijā “Purva 
burvis” Ķemeru purva takās Jūrmalā.

 • Tautas deju kolektīvi -TDA “Rucavietis”, vdējās paaudzes “Vaduguns”, “Kvēle”, 
“Rucavietis” un senioru deju kolektīva “Sidrabvilnis” – Liepājas deju kolektīvu 
virsvadītāja J.Purviņa īstenotajā Kurzemes dejotāju akcijā pie Baltijas jūras “Zelta 
zemes vidiņā”.

 • Jaukto koru dalībnieki – Dziesmu svētkos “Kurzemes dziesmu svētkiem 150+1” 
Dobelē. 
Atzīmējot Liepājas radošo kolektīvu, to vadītāju un mākslinieku nozīmīgas jubilejas:

 • veidoti koru videosveicieni komponistiem Pēterim Vaskam 75. un Imantam 
Kalniņam 75. dzimšanas dienā;

 • veidots un publiskots Agra Engelmaņa 85 gadu jubilejas piemiņas videoklips.
Kultūras ministrijas īpašais Atzinības raksts piešķirts režisorei Inārai Kalnarājai 

par mūža ieguldījumu teātra mākslā, Liepājas pilsētas un tuvējo novadu kultūrvides 
veidošanā, tradicionālās kultūras saglabāšanā.

Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības raksti pasniegti kolektīviem, kuriem 
2021. gadā tika plānoti, bet atcelti vai pārcelti jubileju koncerti:
 • Tautas dziesmu ansamblim ”Voļņica”, vadītāja Tatjana Beļikova, par ilggadēju radošu 

ieguldījumu tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un 
iedzīvināšanā mūsdienās, atzīmējot tā 30 darbības gadus. Atzinības par ilggadēju 
radošu ieguldījumu arī 12 ansambļa dalībniekiem.

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vaduguns”, vadītāja Kristīne Jaunbrūna, par 
nozīmīgu ieguldījumu latviešu skatuviskās dejas mākslā, Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas saglabāšanā un novada kultūrvides veidošanā, atzīmējot 20 gadu 
jubileju. Atzinības arī deviņiem ilggadējiem dalībniekiem par aktīvu līdzdalību 
kultūras vērtību radīšanā un nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
saglabāšanā un attīstībā.

 • Folkloras kopa “Vēlava”, vadītāja Vija Laipniece, par nozīmīgu ieguldījumu 
tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā, pārmantošanā un tālāknodošanā, 
atzīmējot 20 darbības gadu jubileju. Atzinības par ilggadēju un aktīvu darbību 
tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā divām 
dalībniecēm, kuras kolektīvā darbojas jau no tā dibināšanas pirmās dienas. 
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 • Jauktais koris “Lauma”, diriģente Mirdza Paipare, par ilggadēju ieguldījumu 
kora mūzikas popularizēšanā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, 
atzīmējot kora 35 gadu darbību. Par aktīvu līdzdalību kultūras vērtību radīšanā un 
nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā 
Atzinības arī 10 ilggadējiem kora dalībniekiem.
Sekmējot lokālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu sadarbībā ar 

Liepājas un Rīgas tērpu meistariem turpināta Kultūras centra tautastērpu bāzes 
komplektācija un papildināšana. Izgatavoti jauni Lībiešu tautas tērpu elementi, 
Pērkones tautas tērpu komplekti, Bārtas un Nīcas novadu villaines. 

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

pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”. Liepājas muzejs Kūrmājas prospektā 16/18 
un tā filiāle “Liepāja okupāciju režīmos” K. Ukstiņa ielā 7/9.

2021. gadā:
 • Liepājas muzeju un tā filiāli apmeklējuši 13 666 apmeklētāji;
 • muzeja darbinieki novadījuši četras ekskursijas;
 • organizētas 112 muzejpedagoģijas nodarbības;
 • muzejs rīkojis 33 pasākumus;
 • sarīkotas 12 izstādes.

Norit aktīvs darbs pie krājuma digitalizēšanas. Digitalizēti 115 Berči projekti saistībā 
ar NMKK lielformāta priekšmetu skenēšanas projektu. 

Pabeigts 2018. gada vasarā iesāktais darbs pie monētu kolekcijas digitalizēšanas. 
Monētas fotografēja vēsturnieks Jānis Artūrs Tečis un klientu apkalpošanas speciāliste 
Sintija Ozola-Dinsberga, kā arī Nodarbinātības aģentūras nodarbinātie skolēni vasarā. 
Apstrādātas fotogrāfijas un informācija ievadīta NMKK sistēmā (5 199 monētas). 

NMKK pilnībā ievadīta arheoloģijas kolekcija. NMKK sistēmā ievadīta informācija 
un pievienoti foto arheoloģijas kolekcijai un keramikas kolekcijai.

Digitalizēta (fotografēta) etnogrāfijas kolekcija (krekli, koka etnogrāfija) un 
dokumentu kolekcija. 

Sākts darbs pie pamatkrājuma inventāra grāmatas pārrakstīšanas (Nodarbinātības 
aģentūras pieaicinātie skolēni, vēlāk muzeja speciālisti). 

LMZK nodaļa papildināta par 220 priekšmetiem. Ekspozīcijā “Liepāja okupāciju 
režīmos” uzņemtas 306 krājuma vienības.

Kopējais jauniegūto vienību skaits – 1 044, tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits 
780. 2021. gadā kopumā restaurēto priekšmetu skaits 64.

Liepājas muzejā pārskata periodā atklātas 12 jaunas izstādes. 
Nacionāli Patriotiskās audzināšanas programmas ietvaros izveidoti septiņi dažādi 

pasākumi.
Liepājas muzejā darbojas Kurzemes tautas tērpu informācijas centrs. 2021. gadā 

centrā novadīti 10 radošie semināri un lekcijas.

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (turpmāk – LCZB) un tās piecas 
filiālbibliotēkas:
 • “Libris”;
 • “Valtera bibliotēka”;
 • “Varavīksne”; 
 • “Zaļās Birzs” bibliotēka;
 • bērnu bibliotēka “Vecliepājas rūķis”
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nodrošina Liepājas pilsētas un reģiona iedzīvotāju informacionālo apkalpošanu.
LCZB strādā pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” pakļautībā.
Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai ir reģiona galvenās bibliotēkas statuss.
2021. gadā Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas metodiskajā 

pārraudzībā atradās 35 Dienvidkurzemes publiskās vietējās nozīmes bibliotēkas 
un bibliotēku divi ārējās apkalpošanas punkti, kā arī 14 reģiona izglītības iestāžu 
bibliotēkas. 

LCZB 2021. gada prioritātes:
 • LCZB pakalpojumus nodrošināja lietotājiem, ievērojot epidemioloģisko situāciju 

valstī;
 • operatīvi informēja lasītājus par izmaiņām bibliotēku darba laikā, pakalpojumu 

pieejamībā un jauninājumiem, mainoties epidemioloģiskajai situācijai un ieviestiem 
ierobežojumiem;

 • nodrošināja attālinātos pakalpojumus – uzziņas un konsultācijas telefoniski, 
e-pastā; 

 • popularizēja Trešā tēva dēla – 3td e-grāmatu vietni, datu bāzes un to izmantošanas 
iespējas;

 • organizēja tīmekļa pasākumus krājuma popularizēšanai, sagatavoja virtuālās 
izstādes un konkursus, piedāvāja tikšanās ar literātiem un profesionālās pilnveides 
seminārus;

 • organizēja lasīšanas veicināšanas aktivitātes bērniem un jauniešiem klātienē un 
attālināti, kas bija atbalsts izglītības iestādēm kompetenču pieejas ieviešanā;

 • bibliotekāru digitālo prasmju pilnveide un mūžizglītības veicināšana.
2021. gadā bibliotēka varēja piedāvāt jaunus pakalpojumus:

 • grāmatu nodošanas iekārta, kura iedzīvotājiem pieejama 24/7; 
 • audiogrāmatu piedāvājums LCZB sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

Liepājas filiāli; 
 • 25 tiešsaistes pasākumi platformā Zoom, no kuriem gandrīz puse straumēti 

Facebook. 
LCZB 2021. gadā noorganizēta septiņus pasākumus: 

 • LCZB 244. gadskārtas konferenci “LAIKS. CILVĒKI. BIBLIOTĒKA.” Un Voldemāra 
Caunes balvu “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” pasniegšanu.

 • Pieredzes apmaiņas tīmekļa semināru “Kā klājas Voldemāra Caunes balvas 
laureātiem?”.

 • Iesaiste LNB projekta “Zenit stāsti” īstenošanā – 2. stāstu vakars un pārmaiņu 
stāstu vakars veltīts Karostai ar Liepājas 3. pamatskolas skolēniem, skolotājiem un 
vecākiem.

 • Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumu “Olandu salas, Sallija Salminena un 
“Katrīna”” tiešsaistē.

 • “Dzejas stafete” – piecas tikšanās ar Liepājas jaunajiem dzejniekiem un radošām 
personībām.

 • “2021. gada veiksmes stāsts” Balvu Veiksmes poga bibliotekāram par aizrautīgu, 
godprātīgu darbu un daudzveidīgajiem izaicinājumiem izsludināšanu.

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

ir pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kuras galvenais darbības virziens ir 
profesionāla dramatiskā teātra darbība – izrāžu iestudēšana un izrādīšana stacionāri 
un viesizrādēs. Liepājas teātris piedāvā arī ekskursijas teātra ēkā, tērpu un telpu nomu.
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2021. gadā izrāžu iestudēšanas un atjaunošanas darbs notika ārkārtīgi sarežģīti 
un tam bija nepieciešami papildu laika un finanšu resursi, tādējādi repertuāra 
atjaunošana notika ļoti pakāpeniski un ne visas izrādes piedzīvoja savu satikšanos 
ar skatītājiem paredzētajā laikā, un Liepājas teātra vadībai ir bijuši nepieredzēti liels 
izaicinājums motivēt teātra kolektīvu saglabāties un turpināt darbu. 

Janvārī tika pabeigts darbs pie izrādes “Kā mīl tā otra puse”, kas ir E.Eikborna 
lugas iestudējums Gundara Silakaktiņa režijā. Izrāde sākotnēji nepiedzīvoja publisko 
pirmizrādi paredzētajā laikā, tā notika pēc izrādes atjaunošanas 2021. gada  
17. septembrī.

Februārī Liepājas teātra Mazajā zālē tika pabeigta monoizrāde “1 000 000 labu 
lietu”, kas ir Dankana Makmillana lugas iestudējums režisora Dmitrija Petrenko 
vadībā. Monoizrādi iestudējis gan Gatis Maliks, gan Edgars Ozoliņš. Izrāde piedzīvoja 
publisko pirmizrādi tikai 2021. gada 23. jūlijā.

Martā pabeigts jauniestudējums “Jaunā līgava”, ko režisors Dž.Dž.Džilindžers veidojis 
pēc Alesandro Bariko romāna. Izrādē ar spilgtu lomu debitēja Liepājas Universitātes 
aktiermeistarības programmas 4. kursa absolvente, Liepājas teātra jaunā aktrise 
Madara Kalna. Izrādei publiskā pirmizrāde notika 2021. gada 4. decembrī.

Aprīlī tika pabeigts darbs pie pirmās Liepājas Universitātes aktiermeistarības 
programmas diplomdarba izrādes Liepājas teātra mazajā zālē Alekseja Arbūzova 
“Cietsirdīgās spēles” Dmitrija Petrenko režijā. Tā tika nodota komisijai, kas sastāvēja no 
Liepājas teātra speciālistiem, Latvijas Kultūras akadēmijas un Liepājas Universitātes 
mācībspēkiem. Rekomendācija – izrādi iekļaut Liepājas teātra repertuārā. Pirmizrāde 
notika 19. augustā.

Maijā iepriekš minētās komisijas vērtējumam tika nodota dokumentālā pastaigu 
izrāde brīvā dabā “UPE”, kas veidota no reālu liepājnieku stāstiem par dzīvi Liepājā un 
ko iestudēja režisore Kristīne Brīniņa. Rekomendācija – izrādi iekļaut Liepājas teātra 
repertuārā. Pirmizrāde notika 6. augustā Valmieras vasaras festivāla programmā.

Jūnija sākumā tika pabeigts darbs pie monoizrādes “Maģiskās domāšanas gads” 
pēc Džoannas Didionas monolugas, ko iestudēja jauna režisore Beatrise Zaķe ar 
aktrisi Andu Albuži. Pirmizrāde notika 16. jūlijā. Iestudējums pilnībā tika finansēts no 
Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa līdzekļiem.

Jūnija beigās tika pabeigts darbs pie trešās Liepājas Universitātes aktiermeistarības 
programmas diplomdarbu izrādes uz Liepājas teātra lielās skatuves Ferdinada 
Bruknera lugai “Jaunības slimības” ar izrādes nosaukumu “Diagnoze – Jaunība” 
Māras Ķimeles režijā. Izrāde tika nodota komisijai, kas sastāvēja no Liepājas teātra 
speciālistiem, Latvijas Kultūras akadēmijas un Liepājas Universitātes mācībspēkiem. 
Rekomendācija – izrādi iekļaut Liepājas teātra repertuārā. Pirmizrāde ar skatītājiem 
notika 3. jūlijā.

Jūlijā pie skatītājiem nonāca divi jaunuzvedumi. Jaunuzvedumi Liepājas teātrī 
tapuši īpaši teātra vasaras programmai “Vasaras vakari Liepājas teātrī”, kas notiek 
Teātra iela 3 ēkas pagalmā. Imanta Kalniņa teātra mūzikas koncertuzvedums “Akāciju 
palags” un Raimonda Paula teātra mūzikas koncertuzvedums “Laternu stundā” tapa 
Herberta Laukšteina režijā, piedaloties visai Liepājas teātra trupai. 2021. gada jūlijā 
un augustā koncertuzvedumi tika nospēlēti katrs 10 reizes, pulcējot gandrīz 2 500 
skatītājus. 

Septembrī uz lielās skatuves nonāca aktrises Karīnas Tatarinovas un mūziķa 
Roberta Dintera muzikālais dzejas uzvedums “Čaklais. Cits”.

Oktobrī mazajā zālē pirmizrādi piedzīvoja Rasas Bugavičutes-Pēces sarakstītā luga 
“Vilki”, kurā vienu no trim lomām atveidoja Liepājas Universitātes aktiermeistarības 
programmas 4. kursa absolvents, Liepājas teātra jaunais aktieris Artūrs Irbe. Kā 
režisors Liepājas teātrī debitēja jaunais režisors Toms Treinis.
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Pēc gada pārtraukuma 16. novembrī pie publikas nonāca Edgara Pujāta monoizrāde 
“Tas arī viss”, kas bija iestudēta un pabeigta jau 2020. gada nogalē. Izrādes režisoram 
Liepājas teātrim aktierim Mārtiņam Kalitam šī izrāde ir debija režisora statusā teātrī.

Ļoti veiksmīgi ekspluatēta tikusi 2019. gadā iestudētā izrāde “Kā top izrāde”, kas 
tika pārlikta digitālā formātā programmas “Skolas soma” ietvaros un 2021. gada laikā 
tika nospēlēta 209 reizes.

Ņemot vērā iestudējuma “Kā top izrāde” digitālās versijas panākumus, režisors 
Dmitrijs Petrenko iestudēja digitālu izrādi “Sapraši, nesapraši”, kas pirmizrādi 
piedzīvoja 28. oktobrī. 

Novembrī pirmizrādi uz Liepājas teātra Lielās zāles skatuves piedzīvoja Valtera 
Sīļa jaunuzvedums M.Friša lugai “Biogrāfija. Spēle”.

Decembrī sākās tradicionālais gadumijas koncertuzveduma maratons ar 
nosaukumu “Tepat blakus”, kuru šoreiz veidoja Normunds Kalniņš, Sandis Pēcis un 
Kaspars Kārkliņš. Šajā koncertuzvedumā piedalījās seši dažādu paaudžu dziedošie 
aktieri.

Ļoti veiksmīga un teātra izaugsmei nozīmīga bija Liepājas teātra dalība festivālos. 
2021. gada 4. augustā Liepājas teātris ar izrādi “Malыš” piedalījās Cēsu mākslas 
festivālā. Liepājas teātra jauno aktieru diplomdarba izrāde, kas uzņemta arī teātra 
repertuārā – izrāde pastaiga “UPE” ļoti labas atsauksmes guva, piedaloties Valmieras 
vasaras teātra festivālā. Savukārt augusta beigās Liepājas teātris ar izrādi “Šekspīrs” 
devās uz Polijas pilsētu Žešuva, kur piedalījās starptautiskā festivālā “TRANS/MISJE-
TROJMORZE”, gūstot gan publikas, gan nozares profesionāļu atzinību.

Īpašs notikums Liepājas teātrim bija deviņu jaunu aktieru uzņemšana trupā  
2021. gada 23. jūlijā, noslēdzot darba līgumus ar Liepājas universitātes bakalaura 
studiju programmas “Aktiermāksla” absolventiem. Šis solis ir nozīmīgs, lai tiktu veidota 
vecuma grupās sabalansēta aktieru trupa, kas paver iespējas veidot daudzveidīgākas 
izrādes un sasniegt dažāda vecuma mērķauditoriju. 

Kā ierasts, 23. novembrī – Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā – tika pasniegtas 
“Spēlmaņu nakts” balvas. Šoreiz gan visa sezonas izvērtēšana notika īpaši 
netradicionāli, jo izpalika žūrijas sezonas izrāžu noskatīšanās un izvērtēšana. Katrs 
teātris nominēja četras savas sezonas izrādes. Liepājas teātris nominēja sekojošās 
izrādes:
 • “Dēmōns”, Viestura Meikšāna režijā;
 • “Malыš”, Dmitrija Petrenko režijā;
 • “1 000 000 labu lietu”, Dmitrija Petrenko režijā;
 • Pastaigu izrādi “Upe”, Kristīnes Brīniņas režijā. 

Liepājas teātra un Liepājas Universitātes sadarbība, četrus gadus skolojot jaunos 
aktierus bakalaura programmā “Aktiermāksla”, ir novērtēta ar Liepājas Kultūras balvu 
2021.

2021. gadā ir notikušas 330 izrādes no kurām 226 izrādes ir notikušas tiešsaistē, bet 
104 klātienē gan telpās, gan brīvā dabā, kopā sasniedzot 21 174 skatītāju skaitu.

Liepājas Leļļu teātris
PSIA “Liepājas Leļļu teātris” ir Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
2021. gadā PSIA “Liepājas Leļļu teātris” iestudētas četras jaunas izrādes – “Mazais 

cilvēks” (režisors Ģirts Šolis), “Harolds un pīle” (režisore Lelde Kaupuža), “Заговор 
дедов морозов” (režisors Aleksandrs Jonovs) un “Ežumilla. Mežlaumiņa baigajā 
biezoknī” (režisore Laila Kirmuška”.

Izrāde “Harolds un pīle” bija diplomdarbs jaunajai Liepājas aktierkursa audzēknei 
Ingai Dzintarei, kura pēc studijām pievienojās Leļļu teātra komandai. Savukārt izrāde 
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“Ežumilla. Mežlaumiņa baigajā biezoknī” bija slovēņu rakstnieces Janas Baueres tāda 
paša nosaukuma darba pirmuzvedums Baltijas valstīs. Uz pirmizrādi ieradās arī pati 
autore.

Ar izrādi “Es un mana mamma” teātris piedalījās divos starptautiskos bērnu teātru 
festivālos Lietuvā, kur guva atzinīgu novērtējumu.

Kopumā gan klātienē, gan neklātienē (Zoom platformā) nospēlētas 208 izrādes un 
novadīti deviņi pasākumi, sasniegtais apmeklētāju skaits 10 010. Liepājas Leļļu teātris 
2021. gadā devās 36 izbraukumos visā Latvijā.

Koncertzāle “Lielais dzintars”
SIA “Lielais Dzintars” ir Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība 
Neskatoties uz pandēmijas liktajiem šķēršļiem nepārtrauktai koncertdzīvei, 

koncertzāle tomēr ir veiksmīgi realizējusi daudzas no 2021. gadā ieplānotajām 
mākslinieciskajām iecerēm.

Koncertzālē “Lielais dzintars” 2021. gadā ir notikuši 157 dažādi notikumi gan klātienē, 
gan tiešsaistē. Pasākumus (t.sk. izstādes) un koncertzāli apmeklējuši aptuveni 68 535 
cilvēku. 

SIA “Lielais Dzintars” producētie 2021. gada pasākumi koncertzālē:
 • pieci sērijas “Personīgi” koncerti: 

 - Trio Carmine. Mirdzums un kontrasti; 
 - Arfu virtuozi. Joels fon Lerbers un Dārta Tisenkopfa; 
 - Inga Kalna un Diāna Ketlere. Albuma “Rožu vītne” atklāšanas koncerts;
 - Upatnieks/Skride. Romantisma atspulgi;
 - Trio Palladio. Kamermūzikas šedevri. 

 •  pieci koncerti “Pasaule Lielajā Dzintarā”: 
 - Youn Sun Nah. Korejiete ar brīnumaino balsi; 
 - Bohēma un džezs Parīzē. Pjērs Bertāns un Latvijas Radio bigbends; 
 - Spāņu flamenko. Ģitāras un dejas; 
 - Persiešu mūzikas zelts. Šemirani ģimene; 
 - Tango karalim Astoram Pjacollam 100. Oktets Sonico.

Uzsākot septīto sezonu, koncertzāle “Lielais dzintars” ir kļuvusi par auglīgu 
vidi visdaudzveidīgākajiem mūzikas notikumiem. Lai klausītājos veicinātu dziļāku 
skaņu mākslas izpratni, 2021. gada rudenī tika aizsākta jauna iniciatīva – “Dzintara 
muzikālo sarunu klubs”. Tā ir platforma kopīgām sarunām, diskusijām un viedokļu 
apmaiņai, kurā aicināti iesaistīties gan kaislīgi melomāni, gan aizrautīgi mākslas 
baudītāji, gan zinātkāri studenti un ieinteresēti entuziasti. Sadarbībā ar Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA) un fondu “Uniting History”, sākot no  
2021. gada 14. septembra, koncertzāle piedāvā izglītojošu sarunu ciklu apmeklētājiem, 
kuri interesējas par Eiropas un pasaules mūzikas vēsturi. Desmit lekcijās, kas ir pieejamas 
kā klātienē, tā tiešraidē, klausītāji kopā ar Latvijas izcilākajiem muzikologiem un 
praktiķiem var atklāt likumsakarības kultūrā un komponistu dzīvēs. 2021. gadā notika 
četras šī cikla sarunas: 
 • profesora Guntara Prāņa saruna “Viduslaiku mūzikas aizraujošais stāsts Eiropas 

kultūras vēsturē”;
 • mākslas doktores Ilzes Šarkovskas-Liepiņas saruna “Renesanse: muzikāls ceļojums 

no Florences līdz Rīgai”; 
 • diriģenta Andra Veismaņa sarunas “Baroks: dīvainā mākslas pērle” un “Klasicisms: 

Pasaulīgā un Dievišķā dialogs”.
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Pieci bērnu, jauniešu pasākumi: 
 • jaunu dejas izrāde “Izdzīvot bērnus” un kustību klase “MOveMENT”;
 • īstenota koncertzāles pirmā sadarbība ar “Liepājas Leļļu teātri”, kur bērniem bija 

iespēja piedzīvot režisora Ģirta Šoļa interpretāciju par Ērika Kestnera pasaules 
slaveno darbu “Mazais cilvēks”;

 • skolas un pirmsskolas vecuma bērni iepazīstināti krievu komponista Sergeja 
Prokofjeva muzikālo pasaku “Pēterītis un vilks” un kā prelūdija simfoniskajai pasakai 
izskanēja valdzinoši spožā Džoakīno Rosīni uvertīra operai “Žagata zagle”;

 • skolas vecuma bērniem un jauniešiem izveidotas divas muzikāli izglītojošas 
programmas, kurās, pateicoties digitālās koncertzāles priekšrocībām. Tajās var 
piedalīties skolēni visā Latvijā. Sākumskolas audzēkņi kopā ar mūzikas skolotāju 
Ievu Ukevicu varēja līdzdarboties interaktīvā Zoom nodarbībā “No trokšņa līdz 
skaņdarbam”. Vecāko klašu audzēkņi tika mudināti atklāt džeza mūzikas pasauli 
aizraujošā koncertlekcijā un koncertierakstā “Džeza stunda jauniešiem”;

 • sadarbībā ar valsts koncertaģentūru “Latvijas koncerti” bija iespēja piedzīvot 
koncertuzvedumu “Mazais princis”.
Trīs mākslas izstādes:

 • Liepājas mākslinieku grupas izstāde “Jūrā pie Liepājas pazudis cilvēks”;
 • laikmetīgās mākslas festivāla “Liepājas mākslas forums” ietvaros Astrīdas Rogules 

veidotā izstāde ar nosaukumu “Izolācija”;
 • Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas izstāde “Līnijas”. 

15 festivāla “Liepājas Mākslas forums” notikumi.
Tematiskie koncerti (Valsts svētku koncerts, kino, u.c.). 2021. gada mākslinieciskā 

programma iesākta ar nu jau par tradīciju kļuvušo – Zvaigznes dienā veidotu koncertu, 
sadarbībā ar Latvijas Radio kora izcilajiem dziedātājiem. 2021. gada pirmais koncerts 
notika tiešraidē, kas bez maksas bija skatāms Latvijas Reģionu Televīzijas kanālā 
ReTV, koncertzāles tīmekļa vietnē, kā arī “Lielā dzintara” sociālo tīklu kanālos. 

Oktobra mēnesī “Lielais dzintars” aicināja uz daudzsēriju filmas “Emīlija. Latvijas 
preses karaliene” pirmo divu sēriju pirmizrādi Liepājā un tikšanos ar seriāla veidotājiem. 

Liepājas koncertzāles ik gadu rīkotā valsts svētku koncerta mākslinieciskā vadība 
2021. gadā tika nodota koru kultūras virzītāja, diriģenta un vizionāra Māra Sirmā 
rokās, kurš ar sev raksturīgo vērienu radīja grandiozu vokālsimfoniskās mūzikas 
koncertprogrammu divās daļās.

Liepājas koncertzāles apmeklētājiem novembra izskaņā bija arī unikāla iespēja 
piedzīvot godalgoto un iemīļoto “Dailes teātra” aktieru viesošanos “Lielajā dzintarā” 
ar režisora Viestura Kairiša radītā projekta “Dailes kanons” viesizrādēm. 

SIA “Liepājas latviešu biedrības nams”
SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” (turpmāk - Liepājas Latviešu biedrības 

nams) ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
No 2021. gada janvāra līdz pat jūnija vidum Liepājas Latviešu biedrības nams kā 

kultūrvieta apmeklētājiem bija slēgta. Neskatoties Covid-19 radītajiem pulcēšanās 
ierobežojumiem, Liepājas latviešu biedrības nams 2021. gadā īstenojis:
 • četras ziedu izstādes:

 - Rožu ziedu izstāde (8. – 10. jūlijs);
 - Liliju ziedu izstāde (22. – 24. jūlijs);
 - Gladiolu ziedu izstāde (26. – 28. augusts);
 - Dāliju ziedu izstāde (9. – 11. septembrim);

 • četras vēsturiskās un nacionāli patriotiskās izstādes:
 - Ojāra Vācieša muzeja ceļojošā izstāde “Viņi un sirdsapziņa” (no 1. jūnija līdz 

30. jūlijam); 
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 - Dāvida Holmera fotoizstāde “Pāri Baltijas jūrai: 1944 – 1945. Kas tapa sadarbībā 
ar Zviedrijas vēstniecību (1. – 29. jūnijs); 

 - Kinofilmas “Homo Novus” godalgoto tērpu izstāde (6. augusts – 4. septembris);
 - Fotogrāfa Peo Jonsona izstāde “Latvijas un Zviedrijas daba”, kurā bija 

vērojama Latvijā uzņemta ziemeļblāzma video projekcijas formātā. Interaktīvā 
izstāde rīkota sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā (no 1. decembra līdz  
2022. gada 2. janvārim);

 • viena koncertprogramma pie galdiņiem – sezonas atklāšanas balle “Samba 
Brazīlijā”; 

 • sadarbībā ar Latvijas nacionālo kinocentru, demonstrētas divas dokumentālās 
filmas:

 - Starptautiski pazīstamā dokumentālo filmu režisora Vitālija Manska jaunākā 
dokumentālā filma “Gorbačovs. Paradīze” (28. augusts); 

 - “VFS Films” studijas līdzproducētā filma “Es piedzimu Rosellīnī” (18. decembris).
Tika slēgti arī telpu nomas līgumi par vienreizējiem pasākumiem Liepājas Latviešu 

biedrības namā, kā rezultātā 2021. gadā Biedrības nama apmeklētājiem bija iespēja 
ik mēnesi apskatīt mākslas vai foto izstādi Galerijā un Foaje, notika arī sporta deju 
sacensības, vairāki šlāgermūzikas koncerti un arī izrādes bērniem.

2021. gadā, sadarbībā ar Attīstības pārvaldi, ekspluatācijā tika pieņemti divi jauni 
kultūras objekti – Hoijeres kundzes viesu nams, Kungu ielā 24, un koncertdārzs “Pūt, 
vējiņi!”, Miķeļa Valtera ielā 7, Liepājā, un Liepājas latviešu biedrības nams ir šo abu 
nekustamo īpašumu apsaimniekotājs.

8.3. Sporta nozare

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 
(turpmāk – Sporta pārvalde) pārraudzībā 2021. gadā ir četras Liepājas pilsētas domes 
dibinātas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes:
 • pašvaldības iestāde “Liepājas Kompleksā sporta skola;
 • pašvaldības iestāde “Liepājas Sporta spēļu skola”;
 • pašvaldības iestāde “Liepājas Futbola skola”;
 • pašvaldības iestāde “Liepājas Tenisa sporta skola”.

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

Sporta pārvalde 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.

2021. gadā Sporta pārvalde vairākkārtīgi pārskatīja sporta pasākumu realizācijai 
piešķirtā budžeta izlietojumu un realizēja tikai tos sporta pasākumus, kurus bija 
iespējams realizēt ievērojot Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus: 
 • dotācijas lielajiem projektiem (ETA turnīrs tenisā, rallijs “Kurzeme”, pasākumam 

“Sporta laureāts” u.c.);
 • dotācijas masu sporta projektiem (masu sporta pasākumu organizēšana);
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 • 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.
Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību Liepājas administratīvajā 

teritorijā, sekmētu sporta organizāciju veidošanos un darbību, finansiāli atbalstītu 
Liepājas pilsētas sporta organizācijas, to pārstāvētās komandas un individuālos 
sportistus ar Liepājas pilsētas Domes rīkojumu tika apstiprināts nolikums “Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam”. 

Covid-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ 2021. gadā netika realizēti 27 no 
plānotajiem 62 sporta projektiem. Noteikto ierobežojumu dēļ ierobežotā apjomā 
tika realizētas dažādas sporta aktivitātes un profesionālās un interešu izglītības 
programmas tikai daļēji tika realizētas klātienes nodarbībās.

Liepājas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pārskats par 2021. gadu:
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas Kompleksā sporta skola” 2021. gadā 

ir veikti vairāki sporta bāžu funkcionēšanas un infrastruktūras uzlabošanas darbi:
 • Liepājas sporta centrā “Ezerkrasts” Dunikas ielā 9/11 realizēts projekts baseina 

ūdens kvarca smilšu nomaiņai lielā baseina divos filtros un novecojušā linoleja 
grīdu seguma demontāža un flīžu ieklāšanas darbi divās ģērbtuvēs;

 • Cīņas sporta bāzē Kungu ielā 12 iekārtota trenažieru telpa, veikta apkures sistēmas 
jaudas uzlabošana un rezerves izejas divu divviru durvju nomaiņa, kas uzlabo 
trenažieru telpas siltuma noturību;

 • Sporta vingrošanas un šaha sporta bāzes piebūvē veikta katlu mājas telpu 
atbrīvošana no būvgružiem. Regulārā mitruma dēļ, ēkas energoefektivitātes 
projekta ietvaros veikta pagrabstāva ģērbtuvju sienu ikgadējā apstrāde un klājuma 
atjaunošana.
Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ ir bijis ierobežots mācību – treniņu un 

sacensību process, kas saistīts ar sporta veidu specifiku (peldēšana, individuālie 
iekštelpu sporta veidi). Kopumā iegūtas 137 godalgotās vietas, tai skaitā Eiropas un 
Pasaules čempionātos, Pasaules kausa un Eiropas kausa izcīņas posmos. Izcīnīta  
3. vieta Eiropas čempionātā sambo (izglītojamais Maksims Duinovs). Labus rezultātus 
uzrādījusi mākslas vingrotāja Nikola Vasiļjeva, kura izcīnījusi 15. vietu vingrojumā ar 
vālītēm Eiropas čempionātā, grieķu-romiešu cīņā izglītojamais Kaspars Bondarenko 
ierindojies 7. vietā Eiropas čempionātā grieķu-romiešu cīņā junioriem un 13. vietā 
Pasaules čempionātā grieķu-romiešu cīņā junioriem. Piesaistot pašvaldības 
finansējumu projektu konkursa ietvaros, tika rasta iespēja organizēt vasaras nometnes 
cīņas sporta veidu un peldēšanas nodaļu audzēkņiem. 

Sadarbībā ar Latvijas Galda tenisa federāciju un Liepājas pilsētas Domes Sporta 
pārvaldi 2021. gada augustā Liepājā tika organizēts seminārs “COACHING CHILDREN/ 
how to optimize children’s enjoyment, participation, and positive outcomes”.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Tenisa sporta skola” 2021. gadā 
veiksmīgi plānojusi un organizējusi vietējā mēroga un starptautiskās sacensības – U10 
Latvijas reģiona sacensība: 
 • Tennis Europe (TE) sacensības;
 • Starptautiskās Tenisa Federācijas (ITF) sacensības. 

2021. gada maija mēnesī pirmo reizi Liepājā un Latvijā tika rīkotas ITF W25 
kategorijas sacensības ar balvu fondu 25 000 ASV dolāru. Sacensībās piedalījās 
58 dalībnieces no 23 valstīm. Divas Liepājas Tenisa sporta skolas absolventes ir 
parakstījušas līgumus par studijām ASV – Elza Tomase izvēlējās studēt Tenesī 
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universitātē (University of Tennessee), bet Patrīcija Špaka – Arizonas Štata universitātē 
(Arizona State University). 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Sporta spēļu skola”. 2021. gadā 
tika sagatavots viens Pasaules čempionāta un viens Eiropas čempionāta dalībnieks. 
Tika noorganizētas 11 sporta nometnes Liepājā un viena nometne Portugālē. Skolas 
izglītojamie ir uzrādījuši labu sniegumu Latvijas čempionātā vieglatlētikā, izcīnot 22 
pirmās, 14 otrās un deviņas trešās vietas. 20 skolas izglītojamie ir iekļuvuši Latvijas 
izlases dalībnieku un 32 izglītojamie kandidātu sastāvā. 

Liepājas olimpiskā centra arēnā trijās atsevišķās sporta zālēs ir iegādāta un uzstādīta 
fizisko veiktspēju un video analīzes aparatūra, lai izvērtētu un uzlabotu mācību treniņa 
procesu un efektivitāti. Ir iegādāta ātruma mērīšanas iekārta, ko izmanto skolā visos 
četros sporta veidos. Veiksmīgi organizēts attālinātais darbs, izmantojot dažādas 
digitālās iespējas. Ir iegādāti portatīvie datori un datorprogrammas, lai veiktu 
spēļu analīzi, spēlētāju analīzi un sekotu līdzi izglītojamo sirdsdarbības frekvences 
izmaiņām treniņa laikā. Ir atjaunots inventārs četros sporta veidos. Skola ir finansiāli 
nodrošinājusi 43 treneru un sešu administrācijas darbinieku dalību profesionālās 
kvalifikācijas celšanas kursos, semināros. 

Realizētas divas vasaras treniņnometnes (bērnu un jauniešu nometņu konkurss 
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai). 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Futbola skola”. 2021. gada laikā, 
iegūtas Latvijas Futbola federācijas Futbola akadēmijas A licence un pirmā līmeņa 
kluba licence sieviešu nodaļai. Sporta skolas komandas uzrādījušas augstus rezultātus 
un godalgotas vietas Latvijas Jaunatnes čempionātos dažādām vecuma grupām. 
Veiksmīgs darbs ar sporta skolas audzēkņu izaugsmē, septiņi izglītojamie spēlē 
Latvijas Futbola Virslīgas klubos (M.Alpēns, D.Veisbuks, N.Sliede, R.Meļķis, K.Volkovs, 
T.Azaros, K.Lauva). 

Ieguldīts darbs sporta skolas treneru profesionālajā pilnveidē, kvalifikācijas 
paaugstināšanā un resertefikācijā, tai skaitā uzsākti A-UEFA kursi treneru licences 
paaugstināšanas kursos. Lai varētu pilnvērtīgi īstenot audzēkņu papildus mācību – 
treniņu procesu, pieci skolas darbinieki ieguvuši nometņu vadītāja apliecību, kā arī vēl 
trīs veikuši resertifikāciju. 

Realizētas sešas vasaras treniņnometnes sadarbībā ar Liepājas Izglītības pārvaldi. 
(LIP bērnu un jauniešu nometņu konkurss pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai). 

Sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domi  un Latvijas Futbola 
federāciju, aktīvi sekots līdzi Liepājas Futbola halles celtniecības projekta 
dokumentācijas sagatavošanai stadionā “Olimpija”. Uzlaboti moderno tehnoloģiju 
resursi, tīmekļa vietnes uzlabošanas darbi, lai atvieglotu treneru darbu Covid-19 
ierobežojumu laikā un sniegtu pilnvērtīgu informāciju audzēkņiem un vecākiem. 

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par iestādes darbību, tiek veikti šādi pasākumi:
1) 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;

2) 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.;

3) Sporta pārvaldes informācija par aktuālajām vakancēm tiek izvietota izvietota 
tīmekļa vietnē cv.lv;

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

5) 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.;

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

7) laikraksta “Kurzemes Vārds” sporta pielikumā, kas tiek izdots reizi divos mēnešos 
ar Sporta pārvaldes finansējumu, atspoguļota informācija par Liepājas sporta 
aktualitātēm;

8) 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.

8.4. Sociālā drošība

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

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

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

Sociālā dienesta struktūra ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Sociālā 
dienesta pakļautībā 2021. gadā atradās šādas sociālās institūcijas:
 • Birojs “Aprūpe mājās”, Klaipēdas ielā 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;
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 • Sociālā dzīvojamā māja, Kuldīgas iela 34, Liepāja;
 • Sociālā dzīvojamā māja, Ģenerāļa Baloža iela 1, Liepāja;
 • Grupu dzīvokļi, Kuldīgas iela 34, Liepāja;
 • Pensionāru dienas centrs, Klaipēdas iela 96a, Liepāja;
 • Pensionāru dienas centrs, Ģenerāļa Baloža iela 1, Liepāja.

Katrai institūcijai ir apstiprināts nolikums. Sociālais dienests un sešās 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.

Sociālā dienesta izvirzītās darbības prioritātes 2021. gadā bija:
1. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana Liepājas pilsētas 

iedzīvotājiem. 
2. Struktūrfondu un citu ārvalstu projektu īstenošana sociālajā jomā, t.sk., aktīva 

līdzdalība deinstitucionalizācijas procesā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.
3. Sociālo institūciju infrastruktūras pakāpeniska sakārtošana. 
4. Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana un profesionālās 

kompetences pilnveide.
Iestādes darbības ietvaros 2021. gadā Sociālais dienests nodrošināja pamata 

sociālās palīdzības pabalstu, papildu sociālās palīdzības pabalstu, pabalsta krīzes 
situācijā un citu pašvaldības brīvās iniciatīvas materiālo pabalstu (kopā 26 veidi) 
piešķiršanu un izmaksu un 28 sociālos pakalpojumus dzīvesvietā vai institūcijās. 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai izlietoti pašvaldības budžeta 
līdzekļi 2 811 041 eiro apmērā. 

2021. gadā samazinājās to personu skaits, kurām tika piešķirti pamata sociālās 
palīdzības pabalsti. Ja 2020. gadā vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts bija 
izmaksāts 4 371 personai, tad 2021. gadā – attiecīgi 3 596 personām. Līdz ar to, 
budžeta līdzekļi, kas tika plānoti sociālajiem pabalstiem, netika pilnībā izlietoti. 

2021. gadā ģimenes asistenta pakalpojumu saņēma 86 ģimenes (337 personas) un 
pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 145 032 eiro. Pieaugot audžuģimeņu skaitam 
un tajās ievietoto Liepājas bērnu skaitam, pieauga arī izdevumi audžuģimeņu un tajā 
ievietoto bērnu atbalsta pasākumiem. Kopā 2021. gadā izlietoti līdzekļi 260 002 eiro. 
Nedaudz samazinājās aprūpes mājas pakalpojumu saņēmēju skaits no 458 personām 
2020. gadā uz 421 personu 2021. gadā, kas, galvenokārt, saistīts ar valsts vecuma pensijas 
indeksāciju un ienākumu pieaugumu, kas pārsniedz saistošajos noteikumos noteikto 
ienākumu līmeni pakalpojuma saņemšanai par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.942 “Kārtība, 
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”, 
Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumiem Nr.316 “Noteikumi par asistenta, 
pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti, Sociālais, dienests 
pieprasīja un 2021. gadā saņēma no valsts budžeta līdzekļus asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanai par kopējo summu 1 134 472 eiro. Bez tam valsts finansējums saņemts 
arī vardarbībā cietušo personu rehabilitācijai gan bērniem, gan pieaugušajiem par 
kopējo summu 65 363 eiro, kā arī valsts mērķdotācija pabalsta audžuģimenē ievietota 
bērna uzturam 37 338 eiro.

2021. gada februārī noslēdzās ESF projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu personām ar garīgā rakstura traucējumiem individuālā budžeta modeļa 
izmēģinājumprojekts”. Projekta ietvaros 10 personas ar garīgā rakstura traucējumiem 
saņēma sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus atbilstoši viņu vajadzībām 
(ikmēneša budžets katrai personai ap 1 000 eiro).
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2021. gadā Sociālais dienests ESF projekta “Kurzeme visiem” ietvaros turpināja 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem. 2021. gada 24. augustā uzsākts nodrošināt sociālā 
mentora pakalpojumu 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem 
valsts ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā, un pāries 
uz dzīvi sabiedrībā grupu dzīvokļos.

2021. gadā turpinājās ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” realizācija un projekta ietvaros veidojamās 
infrastruktūras būvniecības darbi. 

2021. gadā ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 
nodrošināta supervīzija 27 Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem.

2021. gadā turpinājās Sociālā dienesta izmēģinājumprojekts “Mentora pakalpojums 
sociālā riska jauniešiem”. Projektā kopumā paredzēts iesaistīt 100 jauniešus.

2021. gadā turpināts darbs pie Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
attīstības programmas 2022.–2027. gadam sadaļas “SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA” 
izstrādes un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācijas, lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas pilsētas 
attīstības plānošanu, apzinātu pilsētas vajadzības, attīstības un sadarbības projektus, 
sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kā 
arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021. 
gada.

2021. gadā Sociālais dienests turpināja veikt pasākumus Sociālā dienesta 
sociālo institūciju infrastruktūras uzlabošanai. Plānoto līdzekļu savlaicīgu apgūšanu 
ietekmēja gan ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības dēļ, gan atklātie trūkumi ēku 
dokumentācijā. Būtiskākie izdevumi bija saistīti ar telpu remontu Nakts patversmē 
Flotes ielā 7, Veco ļaužu dzīvojamā mājā Ganību ielā 135/141, Sociālā dzīvojamā mājā 
Flotes ielā 14, dzīvokļu remontiem Sociālā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11, remontu 
Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem u.c. Kopā remontdarbiem 
izlietoti līdzekļi 242 403 eiro. 

8.5. Bāriņtiesa

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

Bāriņtiesa, īstenojot normatīvajos aktos noteiktos bērna un aizgādnībā esošās 
personas personisko interešu aizsardzības pasākumus, pieņem lēmumus bērna vai 
aizgādnībā esošās personas interesēs, pieprasa vajadzīgo informāciju aizbildnības, 
aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai, veic pienākumus 
aizbildnības un aizgādnības uzraudzībā, iesniedz tiesā prasības pieteikumus bērna 
vai aizgādnībā esošās personas interesēs, kā arī sadarbojas ar citām valsts un 
pašvaldības institūcijām, lai veiktu savus uzdevumus.

Lai mazinātu gadījumus, kuros Bāriņtiesai jāpieņem lēmums par aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vecākam, būtiski nodrošināt preventīvo sociālo darbu ar ģimeni, kas 
palīdz vecākam novērst tos apstākļus, kas nelabvēlīgi ietekmē bērnu. Tikai galējā 
situācijā, ja vecāks nesadarbojas un nenovērš bērnam kaitējošos apstākļus, Bāriņtiesa 
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pieņem lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam. Tā 2021. gadā 
Bāriņtiesa Liepājas pilsētas domes Sociālajam dienestam sniegusi informāciju un 
lūgusi veikt sociālo darbu ar 22 ģimenēm, kurās aug 32 bērni. 2021. gadā Bāriņtiesa 
pārtraukusi 38 bērnu aizgādības tiesības 44 vecākiem (2020. gadā aizgādības 
tiesības ierobežotas 37 vecākiem, bet 2019. gadā – 49 vecākiem). Analizējot iemeslus, 
kuru dēļ Bāriņtiesa visbiežāk lēmusi par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, 
secināms, ka pārsvarā lēmumi pamatoti ar vecāka atkarības problēmām, zināšanu 
un prasmju trūkumu bērnu vajadzību un interešu nodrošināšanā, kā rezultātā vecāks 
nenodrošināja pilnvērtīgu bērna aprūpi. Pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas 
15 personām, kā rezultātā 14 bērni atgriezās vecāku aizgādībā.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēm 2021.– 2027. gadam, 
viens no svarīgākajiem rīcības virzieniem ir deinstitucionalizācija. Lai nodrošinātu 
deinstitucionalizācijas principa – ģimeniskas vides nodrošināšana bērnam – 
īstenošanu praksē, Bāriņtiesa periodiski pārliecinās, vai institūcijā ievietotam bērnam 
joprojām nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē.

Kopumā uz 2021. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atrodas 221 bērns, no 
tiem 150 aizbildnībā, 54 audžuģimenē un 17 institucionālā aprūpē.

2021. gadā Bāriņtiesa 27 bērniem nodibinājusi aizbildnību un iecēlusi aizbildni, 
audžuģimenēs ievietoti 14 bērni, bet institūcijā – pieci bērni. Izplatītākais iemesls, 
kādēļ bijis nepieciešams bērnus nodrošināt ar ārpusģimenes aprūpi pie aizbildņa, 
audžuģimenē vai institūcijā ir tas, ka bērnu vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas 
aizgādības tiesības.

2021. gadā Bāriņtiesa pieņēmusi 421 lēmumu savas kompetences jautājumos. 
Lietvedībā uz gada beigām aktīvas 700 lietas. Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu gan 
pieņemto lēmumu skaits, gan Bāriņtiesā esošo aktīvo lietu skaits palielinājies.  
2021. gadā būtiski palielinājies Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits sociālo pabalstu 
izmaksu pārtraukšanā un piešķiršanā. Tas skaidrojams ar valsts izmaksāto vienreizējo 
atbalsta maksājumu (Covid-19 infekcijas izplatības negatīvo seku un spriedzes 
mazināšanai) 500 eiro par katru bērnu – vienam no vecākiem vai personai, kura 
bērnu audzina.

Turpinoties Covid-19 pandēmijas ietekmei, Bāriņtiesa nav lēmusi par atļauju šķērsot 
valsts robežu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ievietoti bērnu aprūpes 
iestādē vai audžuģimenē. 

Liepājā uz 2021. gada 31. decembri audžuģimenes statuss ar Bāriņtiesas lēmumu 
piešķirts 35 ģimenēm. 2021. gadā piecas ģimenes ir atzītas par piemērotām, lai veiktu 
audžuģimenes pienākumus, savukārt četras audžuģimenes atzītas par piemērotām 
specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai izvēlētajā specializācijā – krīzes 
audžuģimene. Vienai ģimenei pārskata gada laikā piešķirts audžuģimenes statuss, 
savukārt četrām audžuģimenēm piešķirts specializētās audžuģimenes statuss.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, 2021. gadā ir samazinājies adoptēto bērnu 
skaits. Tas izskaidrojams ar to, ka potenciālie adoptētāji pārsvarā vēlas adoptēt 
bērnus vecumā līdz pieciem gadiem bez veselības problēmām. Ņemot vērā šādu 
adoptētāju vēlmi, adopcijas process ievelkas, jo šajā vecuma grupā adopcijai nav 
pieejami tik daudz bērnu. Atbilstoši adopcijas kārtībai adoptētāja aprūpē bērnu var 
nodot ar Bāriņtiesas lēmumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem. 2021. gadā viens bērns 
nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, par kuru Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par 
to, ka adopcija ir bērna interesēs. 

2021. gada 31. decembrī Bāriņtiesas pārraudzībā bija 98 personas aizgādnības lietas. 
2021. gadā 21 personai ar rīcībspējas ierobežojumiem ir iecelts aizgādnis, savukārt uz 
notāru taisīto aktu pamata Bāriņtiesa iecēlusi aizgādni 12 mantojuma aizgādnības 
lietās, lai nodrošinātu mantojuma pārstāvību, uzraudzību un apsaimniekošanu. 
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Bāriņtiesas darbiniekiem, aizstāvot bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju 
intereses, jāpiedalās tiesas sēdēs. 2021. gadā Bāriņtiesas darbinieki piedalījušies 
133 tiesas sēdēs. Visvairāk pārstāvība tiesā bijusi civillietās par aizgādības tiesību 
atņemšanu vecākiem, par saskarsmes tiesības kārtības noteikšanu vecākam, kā 
arī par rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu personai. Tāpat Bāriņtiesas darbinieki 
nodrošina bērnu pārstāvību kriminālprocesu ietvaros, kā arī pilngadīgu personu 
pārstāvību lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu. Lai 
kompetenti sniegtu atbalstu šāda veida lietās, darbiniekiem nepieciešams papildus 
iegūt zināšanas krimināltiesībās, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām periodiski 
nepieciešams apgūt obligāto apmācību kursu bērnu tiesību aizsardzībā un bāriņtiesu 
darbinieku pilnveides seminārus. 

Tāpat kā 2020. gadā, arī 2021. gadā Bāriņtiesa savā darbā ievēroja valstī noteiktos 
epidemioloģiskās drošības noteikumu prasības. Līdz 2021. gada 30. aprīlim Bāriņtiesa 
nodrošinājusi Bāriņtiesas darbinieku dežūras arī ārpus darba laika, lai nepieciešamības 
gadījumā varētu iesaistīties bērna nogādāšanā drošos apstākļos, ja bērna vecāki 
Covid-19 infekcijas dēļ nogādāti stacionārā.

No 2021. gada 16. decembra Bāriņtiesa darbu veic piešķirtajās telpās Peldu 
ielā 5, Liepājā, tādējādi būtiski uzlabojot apmeklētāju pieņemšanas un viņu datu 
aizsardzības kvalitāti.

8.6. Dzimtsarakstu nodaļa

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju Liepājas valstpilsētas pašvaldībā veic pašvaldības 
iestāde “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa).

2021. gadā Dzimtsarakstu nodaļa turpināja uzlabot iestādes infrastruktūru. Lai 
nodrošinātu kvalitatīvus iestādes pakalpojumus un uzdevumu izpildi, atbilstoši tās 
kompetencei, Dzimtsarakstu nodaļā, pēc apstiprinātā attīstības projektu plāna, notiek 
ēku fasādes un jumta energoefektivitātes būvdarbi. Paredzēta arī iestādes tualetes 
telpu pārbūve, atbilstoši vides pieejamības prasībām publiskajām ēkām, cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem.

8.7. Sabiedriskais transports

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

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrai “Liepājas sabiedriskais transports” 
(turpmāk- Aģentūra) 2021. gads ir bijis produktīvs laiks, jo paveikts būtisks darbs gan pie 
nozīmīga projekta uzsākšanas, gan ieskicētas nākotnes vīzijas, kā arī uzlaboti dažādi 
ikdienas procesi, kas paātrina un padara efektīvākus Aģentūras darba rezultātus. 
Iepriekš minētās pozīcijas ir svarīgas, lai Aģentūra attīstītos un pats galvenais – 
nodrošinātu Liepājas pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem kvalitatīvu un mūsdienīgu 
sabiedriskā transporta pakalpojumu, kas ir pēc iespējas finansiāli efektīvāks.

Ir sperts liels solis attiecībā uz Aģentūras vizuālā tēla uzlabošanu. 2021. gadā, 
Liepājas dzimšanas dienā, 18. martā ikvienam interesentam kļuva pieejama Aģentūras 
jaunā tīmekļa vietne, kas ir izstrādāta pēc vienota koncepta ar citām Liepājas 
pašvaldības iestādēm. Savukārt divus mēnešus vēlāk transporta kontrolieri sāka darbu 
jaunos formas tērpos, kam ir mūsdienīgs dizains un tie ir pielāgoti laikapstākļiem.
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2021. gadā par 23% jeb 2,2 miljoniem samazinājies pasažieru skaits sabiedriskajā 
transportā, kas samazināja Aģentūras ienākumus no biļešu tirdzniecības. Vērtējot 
situāciju ar braukšanas biļetēm, secināms, ka 2021. gadā viena brauciena biļešu 
iegādes apjomi pieauguši par 1%, taču iepriekšpārdošanā vai pie transportlīdzekļa 
vadītāja nopērkamās biļetes ir pirktas par 8% mazāk nekā pērn. Vislielākais kritums 
39% apmērā attiecībā pret 2020. gadu bijis par abonementa biļetēm ar 50% un 70% 
noteiktajiem pašvaldības atvieglojumiem. Abonementa biļetes bez atvieglojumiem, 
kā arī abonementa biļetes ar 100% atvieglojumiem pārskata gadā izsniegtas  
2020. gada apjomā.

2021. gadā tika atkārtoti noslēgts līgums par vienoto abonementa biļeti Liepājas 
pilsētas maršrutiem un reģionālajiem maršrutiem, kas savieno Liepāju ar Grobiņu, 
Iļģiem un Dubeņiem. 

Kā būtiskākais 2021. gada notikums Aģentūrai ir uzskatāms elektroniskās uzskaites 
un norēķinu sistēmas arhitektūras modeļa un tehniskās specifikācijas izstrāde, kas 
bija svarīgs solis Liepājas sabiedriskā transporta biļešu norēķinu sistēmas izveides 
uzsākšanai. Šī projekta realizēšana tiek plānota līdz 2023. gada nogalei.

2021. gadā SIA “Liepājas tramvajs” veica sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu saskaņā ar pasūtījuma līgumu Nr. TR/2015-01, kas noslēgts 2015. gada  
1. jūnijā (spēkā līdz 2021. gada 31. martam), un Nr. TR/2021-01, kas noslēgts 2021. gada 
1. aprīlī ar Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūru “Liepājas sabiedriskais transports”.

Pārskata gadā nobraukti 680 968 km maršruta tīklā, kas ir 98,9% no plānotā 
apjoma.

Tramvaju parku veido gan mūsdienīgi un lietotājiem ērti jaunās paaudzes 100% 
zemās grīdas tramvaja vagoni “TMK 2300 LT”, gan arī vēsturiski iepriekš ekspluatācijā 
izmantotie čehu vagonbūves rūpnīcas ČKD Tatra ražotie vagoni KT4SU un KT4D. Tāpat 
tramvaju parku papildina arī 1954. gadā pašu spēkiem pārbūvēts un modernizēts 
sniega tīrīšanas vagons – 1899. gadā ražotais Herbrand 2-axle motor car. Kopumā 
SIA “Liepājas tramvajs” tiek ekspluatēti 20 tramvaja vagoni, no kuriem desmit ir 
jaunie zemās grīdas tramvaji, kas pamazām satiksmē aizstāj līdzšinējos vagonus, kas 
kalpojuši jau 40 un vairāk gadu. SIA “Liepājas tramvajs” apsaimnieko sliežu ceļu 14,35 
km garumā.

2021. gadā turpinājās jauno zemās grīdas tramvaju vagonu TMK 2300 piegādes 
no Končar–Elektric Vehicles Inc (KEV) rūpnīcas Horvātijā. 2021. gadā tika piegādāti 
un ieviesti darbībā deviņi jaunie vagoni, kopā saņemto vagonu skaitam sasniedzot 
10. Visas piegādes ir veiktas saskaņā ar apstiprināto grafiku līgumā paredzētajos 
termiņos.

Paralēli tramvaju iepirkumam veikti nepieciešamie pasākumi infrastruktūras 
sagatavošanai jauno zemās grīdas tramvaja vagonu uzņemšanai. Ir noslēdzies projekts 
“Tramvaja pieturvietu platformu pārbūve Liepājā” pieturvietu un infrastruktūras 
pielāgošanai zemās grīdas tramvajiem. Projekta kopējās izmaksas ir 206 628 eiro. 
Projekts tika realizēts no Liepājas valstspilsētas pašvaldības dotācijām. Pārbūves 
darbi tika pabeigti 2021. gada 1. pusgadā.

2021. gadā turpinājās infrastruktūras pielāgošanas darbi jauno zemās grīdas 
tramvaju vagonu tehniskajiem parametriem. Lai nodrošinātu jauno vagonu 
remonta un tehniskās apkalpošanas iespējas, veikta esošā tramvaja depo sliežu 
ceļu rekonstrukcija un darbnīcas grīdas remonts, piegādāta un uzstādīta zemgrīdas 
teleskopiska pacelšanas sistēma.
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8.8. Sabiedriskā kārtība

Sabiedrisko kārtību pašvaldības teritorijā uzrauga un nodrošina pašvaldības 
iestāde “Liepājas pilsētas pašvaldības policija” (turpmāk – Pašvaldības policija).

2021. gads turpinājās Covid-19 pandēmijas ietekmē, līdz ar to, ievērojama daļa 
Pašvaldības policijas darba tika veltīta Covid-19 valdības noteikto ierobežojumu 
kontrolē, kā arī nodrošinot individuālo aizsardzības līdzekļu izdales koordināciju 
Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijā. 

Kopumā Pašvaldības policijā 2021. gadā tika saņemti 7 434 izsaukumi un saņemti 
un izskatīti 4 159 iesniegumi. Atskurbtuvē tika nogādātas 1 055 personas, tādējādi 
pasargājot tās no dažādiem riskiem.

2021. gadā 130 reizes tika apsekoti veikali, pārbaudot alkohola un tabakas 
izstrādājumu tirdzniecību nepilngadīgajām personām un papildus veikta veikalu 
administrāciju informēšana par Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6. panta otro daļu 
un 14. pantu, Enerģijas dzērienu aprites likuma 5. pantu un Tabakas izstrādājumu, 
augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites 
likuma 14. panta devīto punktu.

2021. gadā regulāri apsekoti dažādi sabiedriskie un pilsētai nozīmīgie objekti, kā 
arī vasaras atpūtas sezonas laikā tika organizētas speciālas patruļas pilsētas centrā 
un izklaides vietu apkārtnē, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību.

2021.gadā realizētie Pašvaldības policijas projekti:
 • Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts LLI-441 “ONLY SAFE!” – “Cilvēku drošības 

uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu 
reģionu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā”. Projekta ietvaros tika iegādāta 
apvidus automašīna ar operatīvā transportlīdzekļa statusu, kas tiek izmantota 
ikdienas patruļās, kā arī lai vieglāk piekļūtu vietām, kur ir apgrūtināta piekļuve ar 
citām automašīnām, tādējādi uzlabojot iespēju ātrāk sniegt palīdzību un piekļūt 
pie ūdenstilpēm. Papildus Pašvaldības policijas darbinieki piedalījās projekta 
partneru darbinieku mācībās par pirmās palīdzības sniegšanu un rīcību slīkstošu 
un ledū ielūzušu cilvēku palīdzībai.

 • Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts LLI-451 “SCAPE II” – “Drošības dienestu 
attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un 
policijas iestādēm”, kura ietvaros tika iegādātas 50 bruņu vestes, 100 pāri kevlara 
cimdu. Papildus projektā Pašvaldības policijas darbinieki piedalījās projekta 
partneru pieredzes apmaiņas seminārā. 2021. gadā tika organizēts arī digitālo 
rāciju sistēmas iepirkums.

 • Erasmus+ finansētais projekts “NEEDS” – “Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi 
sabiedrības drošībā” (The Needs-based education and studies in societal security 
– NEEDS), kura ietvaros, sadarbībā ar Baltijas jūras reģiona augstskolām un 
par iedzīvotāju drošību atbildīgām iestādēm, tiks izveidota tiešsaistes e-mācību 
platforma sabiedrības drošības speciālistiem ar mūsdienās aktuālām specifikām, 
kas pietuvināti ikdienas darbam, kā arī Baltijas jūras reģiona drošības profesionāļu 
tīkla veidošana, lai būtu iespēja dalīties pieredzēs.

 • DG ECHO finansētais projekts “CASCADE” – “Kopienas drošības pasākumi, lai 
atbalstītu pielāgošanos klimata pārmaiņām un attīstību” (Community Safety 
Action for Supporting Climate Adaptation and Development – CASCADE), kas 
noslēdzās 2021. gada 30. jūnijā. Projekta mērķis bija uzlabot pilsētu izturību, kā arī 
vispārējo makroreģionālo noturību. Projekta CASCADE rezultātā tika pielāgotas 
esošās riska novērtēšanas metodoloģijas klimata pārmaiņu kontekstā, lai tās 
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būtu izmantojamas vietējā līmenī. Gala rezultātā tika izstrādāta elektronisko rīku, 
instrukciju un politikas ieteikumu pakete, kura izmantojama vietējām pašvaldībām.
Papildus projektiem, Pašvaldības policija piedalījās arī dažādās aktivitātēs 

starptautiskā mērogā:
 • Sadarbībā ar Baltijas jūras valstu padomi (Council of the Baltic Sea States – CBSS) 

tika organizēta kopīga sesija Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam 
(European Strategy for the Baltic Sea Region – EUSBSR) 12. ikgadējā forumā 
(Annual Forum). Sesijas tēma – jauniešu drošība un tajā tika prezentēti Pašvaldības 
policijas jauniešu drošības projekta “Youth for safer youth” rezultāti.

 • Darbība Baltijas jūras pilsētu savienībā (Union of the Baltic Cities – UBC) – 
Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Kaspars Vārpiņš 2021. gada aprīlī tika 
atkārtoti ievēlēts par Baltijas jūras pilsētu savienības Drošas pilsētas komisijas 
priekšsēdētāju uz divu gadu termiņu.

8.9. Komunālā saimniecība

Liepājas pilsētas komunālo saimniecību un administratīvās teritoriju labiekārtošanu 
un uzturēšanu pārzina un koordinē pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” (turpmāk –  
Komunālā pārvalde). Komunālās pārvaldes kompetencē ir šādas jomas:
 • ielu/ceļu kopšana un uzturēšana;
 • ceļu satiksmes zīmju stāvoklis;
 • luksoforu darbība;
 • lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un citu hidrotehnisko būvju uzturēšana;
 • pilsētas apgaismojums;
 • zaļo zonu – parku, skvēru, pilsētas mežu, kā arī pludmales kopšana un 

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

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

r.p
.k

.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
EUR

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

14 148 m2 257 893

2. Grants seguma ielu uzturēšana t.sk. 
atputekļošana

31 km 147 168

3. Dabīgā akmens bruģa segumu 
uzturēšana/atjaunošana

891 m2 28 645

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

240 km pilsētas ielu 
segumu uzturēšana

519 131

5. Ielu brauktuvju mehanizētā tīrīšana 83 810 000 m2 552 219

6. Ielām piegulošo zaļo zonu pļaušana 
vasarā

481 ha 88 498

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

Veloceļi – 151 254 m2
Ietves – 31 970 m2

Zaļā zona – 243 469 m2

484 532

KOPĀ 1 558 955

23. tabula. Avots: PI “Komunālā pārvalde”

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 43 654

2.
Ceļu satiksmes zīmju un ielu horizontālo 
apzīmējumu atjaunošana

ceļazīmes – 160 gab.
horizontālais marķē-

jums -
1 573 m2

89 540

3. Videonovērošanas sistēmas uzturēšana/
atjaunošana viena sistēma 12 892

4. Sabiedriskā transporta pieturvietu paviljonu 
remonts (apdrošināšanas gadījumi) 5 gadījumi 4 010

KOPĀ 150 096

24. tabula. Avots: PI “Komunālā pārvalde”
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Hidrotehniskās būves
N

r.p
.k

.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas
EUR

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

16 sūkņu stacijas/ 
17 sūkņu stacijas 227 801

2. Strūklaku apsaimniekošana 5 strūklakas, t.sk. remonts
Dzintaru pulkstenis 25 757

KOPĀ 253 558

24. tabula. Avots: PI “Komunālā pārvalde”

Pilsētas apgaismojuma uzturēšana

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Izmaksas 
EUR

1. Ielu apgaismojuma uzturēšana t.sk. apgaismojumu līniju atjaunošana/
gaismekļu un iekārtu nomaiņa 170 999

2. Maksa par patērēto elektroenerģiju ielu un komunālo objektu 
apgaismošanai 680 000

KOPĀ 850 999

26. tabula. Avots: PI “Komunālā pārvalde”

Realizētie objekti/līgumi Ielu infrastruktūras daļas pārraudzībā

N
r.p

.k
.

Objekts Izmaksas
EUR

1. Rožu ielas pārbūve, posmā no Uliha ielas līdz Liepu ielai un gājēju 
pārejas izbūve Dzintaru ielā, krustojumā ar Rožu ielu 88 237

2. Skuju un Riņķu ielu posmu pārbūve Liepājā 1.un 2.izbūves kārta 280 522
3. Kalēju ielas pārbūve posmā no Uliha ielas līdz Dzintara ielai 46 460
4. Miera ielas pārbūve posmā no Zirņu ielas līdz Dzērves ielai 94 882

5. Apgaismojuma pārbūve Jaunās ielas posmam no Rudbāržu ielas līdz 
Zirņu ielai 15 099

6. Apgaismojuma izbūve Rudbāržu ielā posmā no Jaunās ielas līdz Kungu 
ielai 28 475

7. Apgaismojuma pārbūve Fēniksa ielas posmā no Jaunās ielas līdz 
Fēniksa ielai 4 8 033

8. Apgaismojuma izbūve Piestātnes ielā 13 2 102
9. Apgaismojuma izbūve O.Kalpaka ielā 92A 2 982

10. Apgaismojuma izbūve O.Kalpaka ielā un atsevišķas ietves posmam no 
Pulvera ielas līdz tiltam 22 295

11. Gājēju ceļa izbūve Jūrmalas parkā 47 905

12. Būvdarbi objektā “Atmodas bulvāra ietves izbūve posmā no Katedrāles 
ielas līdz pagriezienam uz Ziemeļu molu” 132 182

13. Gājēju ietves pārbūve Imantas ielā, posmā no Neatkarības rotas ielas 
līdz Turaidas ielai 59 342

14. Gājēju ietves posma pārbūve Vaiņodes ielā posmā no Ganību ielas līdz 
Rojas ielai 44 008
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15. Ietves izbūve Dzērves ielas posmā no Lauku ielas līdz Salmu ielai 55 577

16. Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Rīgas ielas, Jelgavas ielas un 
Autoru ielas krustojumā 14 458

17. Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Dzintaru ielas un Klaipēdas ielas 
krustojumā 4 376

18. Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Radio ielā 4 198

19. Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Vītolu ielas un Toma ielas 
krustojumā, Liepājā 4 898

20. Divu gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Zivju ielā pretī Rožu 
laukumam, Zivju ielas un Andreja Pumpura ielas krustojumā, Liepāja 9 446

21. Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Graudu ielā 44, Liepājā 4 250
22. Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Sila ielā 5, Liepājā 31 363
23. Videonovērošanas sistēmas profilaktiskās apkope un uzturēšanas darbi 10 847

24. Tosmares ielas ietves atjaunošana posmā no F.Grīniņa līdz Metalurgu 
ielai 18 438

25. Tūrisma maršruta “Liepāja kā pa notīm” seguma simbolu atjaunošana 5 626

26. Teritorijas labiekārtojums 11 piemiņas stēlu uzstādīšanai Lāčplēša kara 
ordeņa piemiņai Karostā, “Lāčplēša dārzā” 11 953

27. Ietvi norobežojošo barjeru uzstādīšanu Dunikas ielas posmā starp ēkām 
Dunikas ielā 3 un Ganību ielā 197/205 13 192

28.
Videonovērošanas objektu un elektroapgādes pieslēgumu izbūve 
Dunikas ielā (basketbola laukums), Fr.Brīvzemnieka ielā (Juliannas 
pagalms), Jūrmalas parkā (bērnu rotaļu laukumā)

29 038

29. Pēcuzskaites kabeļa izbūve 14. novembra bulvārī 82/86 8 277
30. Drošības barjeru piegāde un uzstādīšana Zirņu ielā 11 396
31. Pagaidu ūdensvada izbūve sanitārblokam Beberliņu atpūtas parkā 4 473

KOPĀ 1 114 330

27. tabula. Avots: PI “Komunālā pārvalde”

Pilsētas teritoriju labiekārtošana

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
EUR

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

Darbu kopējais 
apjoms 947 858

2. Dobju (ziemcietes, vasaras puķes, krūmi) 
apstādīšana un uzturēšana

Ziemcietes, 
vasaras puķes  

6 156 m2

Dekoratīvie krūmi, 
dzīvžogi 5 890 m2

30 747

64 095

3. Dekoratīvo puķu podu un piramīdu apstādīšana un 
uzturēšana Podi 74 gab. 21 386

4. Koku vainagu kopšana, veidošana, zaru un atvašu 
izzāģēšana 1 753 gab. 31 260

5. Bīstamo, nokaltušo, bojāto un traucējošo koku 
izņemšana 181 gab. 8 090

6. Celmu izfrēzēšana parkos un ielu zonā 12 gab. 798
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7. No jauna stādīto koku kopšana (laistīšana, apdobju 
ravēšana, stādījumu atjaunošana)

739 gab.

Laistīšana ar 
laistāmiem 

maisiem 500 gab.

9 195

9 891

8. Apstādījumu paplašināšana 2020. gadā saskaņā ar 
Apstādījumu koncepciju 2020.-2024. gadam  60 m2 10 828

9. Uz apgaismojuma balstiem stiprināmo puķu trauku 
izvietošana, apstādīšana un kopšana 142 gab.

27 131
10. Uz norobežojošām barjerām stiprināmo puķu kastu 

izvietošana, apstādīšana un kopšana 104 gab.

11. Rotaļu un vingrošanas laukumu uzturēšana 35 gab. 67 444

12.

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

Darbu kopējais 
apjoms 176 848

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

14. Gulbju dīķa tilpnes tīrīšana Darbu kopējais 
apjoms 8 456

15. Jaunu atkritumu urnu iegāde un piegāde pilsētas 
sabiedriskās vietās 100 gab. 30 855

KOPĀ 1 559 436

28. tabula. Avots: PI “Komunālā pārvalde”

Pilsētas īpašumā esošie meži

N
r.p

.k
.

Paveiktie darbi Daudzums Izmaksas 
EUR

1. Jaunaudžu kopšana  -  

2. Pārējie ar pilsētas mežu uzturēšanu saistītie darbi, 
t.sk atpūtas vietu uzturēšana, u.c. 5 47 88

KOPĀ 47 88

29. tabula. Avots: PI “Komunālā pārvalde”

Pašvaldības iestāde “Liepājas kapsētu pārvalde” (turpmāk – Kapsētu pārvalde) 
apsaimnieko sešas kapsētas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā: 
 • Dienvidu kapsēta, Klaipēdas iela 150, Liepāja; 14,8 ha (perspektīvā 33 ha);
 • Centrālā kapsēta, Klaipēdas iela 83, Liepāja; 17,35 ha;
 • Līvas kapsēta, Cenkones iela 18/20, Liepāja; 5,54 ha;
 • Ziemeļu kapsēta, Oskara Kalpaka iela 87, Liepāja; 4,56 ha;
 • Vecā kapsēta, Kaiju iela 31, Kaiju iela 56, Liepāja; 4,35 ha;
 • Garnizona kapsēta, Ģenerāļa Baloža iela 37, Liepāja; 3,91 ha.

2021. gada nogalē Kapsētu pārvalde mainīja atrašanās vietu, atstājot telpas 
Kārļa Zāles laukumā 6, Liepājā un pārceļoties uz pašvaldības īpašumā esošajām 
telpām Peldu ielā 5, Liepājā, 4. stāvā. Tā rezultātā Kapsētu pārvaldes klientiem ir 
nodrošināta vides pieejamība, jo ēkā ir lifts, kā arī klienti var vienlaicīgi izmantot arī 
citus pašvaldības pakalpojumus Ēkas pirmajā stāvā atrodas pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrs.
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Uzturot un apsaimniekojot pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās kapsētas, 
Kapsētu pārvalde nodrošināja kārtību apsaimniekojamo kapsētu teritorijās un 
uzkopa teritoriju 50,51 ha platībā, organizēja atkritumu izvešanu, veica infrastruktūras 
uzlabošanas darbus, kopa teritoriju iekšējos ceļus un laukumus, kara laika apbedījumus, 
bezpiederīgo apbedījumus un kapsētu pieguļošās teritorijas. Centrālajā, Līvas, Vecajā 
un Ziemeļu kapsētās tika veikta sauso un bojāto koku izzāģēšana un koku vainagu 
veidošana. Kapsētās veikta 51 ūdens sūkņa regulāra tehniskā uzraudzība un darbības 
nodrošināšana.

Nodrošinot precīzu, pārskatāmu un drošu apbedījumu uzskaiti, kā arī apbedījuma 
vietu kartēšanu, no 2020. gada sākuma apbedījumu uzskaite kapsētās tiek nodrošināta 
tikai elektroniski kapsētu informācijas digitalizācijas un datu pārvaldības sistēmā 
“Cemety” www.cemety.lv (turpmāk – Cemety sistēma). 2021. gadā tika turpināta 
jauno apbedījumu un iepriekšējo apbedījumu elektroniskā uzskaite un kartēšana, kā 
arī ievadīto datu papildināšana, precizēšana un labošana.

Veidojot elektronisku apbedījuma vietu datubāzi, 2021. gadā tika uzsākta Līvas 
kapsētas Ebreju sektora digitalizācija Cemety sistēmā. 2021. gada oktobrī ieviesta 
un uzsākta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu administrēšana Cemety sistēmā. 
Pēc Kapsētu pārvaldes ierosinājuma tika uzlabota Cemety sistēmas funkcionalitāte, 
kā rezultātā sistēmā vizuāli var redzēt Kapsētu pārvaldes atbildībā esošās kapavietas, 
kas ievērojami atvieglo darba procesu.

Kapsētu pārvaldes 2021. gadā realizētie un uzsāktie projekti:
 • Uzsākts Ziemeļu kapsētas biroja ēkas atjaunošanas projekts: izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, ēka pievienota centrālajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai, 
veikta topogrāfiskā uzmērīšana, noslēgts līgums un uzsākta ēkas atjaunošanas 
būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izstrādes termiņš ir 2022. gada marts;

 • Centrālās kapsētas biroja ēkai nomainīti logi un ārdurvis, uzlabojot ēkas 
energoefektivitāti un darbinieku darba apstākļus;

 • Vecajā kapsētā uzstādīts iztrūkstošais žoga posms 50 m garumā, nodalot kapsētu 
no O.Kalpaka ielas.
Kapsētu pārvalde nodrošina iedzīvotāju informēšanu par Kapsētu pārvaldes 

darbību un pakalpojumu saņemšanas kārtību. Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.liepaja.lv ir sniegta iedzīvotājiem nepieciešamā informācija ar 
atsauci uz 2015. gada 10. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.23 “Liepājas pilsētas 
pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”.

Kapsētu pārvaldes pakalpojumu apraksti pieejami valsts pārvaldes pakalpojumu 
portālā www.latvija.lv

Pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti” veic šādas funkcijas:
 • pilsētas teritorijas uzkopšana un labiekārtošana;
 • piesaista Vides fonda līdzekļus pilsētas teritorijas sakopšanas darbos;
 • apsaimnieko peldvietu “Beberliņi” atbilstoši Zilā karoga prasībām un atbilstoši 

Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 692 “Peldvietas 
izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” un Domes 
2018. gada 19. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Liepājas pilsētas pludmales 
un peldvietu lietošanas noteikumi”;

 • apsaimnieko pašvaldības dzīvnieku patversmi “Lauvas sirds”.
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Galvenie uzdevumi, padarītie darbi un realizētie projekti pārskata gadā:
 • Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tika realizēti divi aktīvās 

nodarbinātības pasākumi – “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, kur programmas 
ietvaros tika nodarbināti 644 bezdarbnieki. Pasākuma mērķis ir fiziska darba 
iemaņu sniegšana un uzturēšana bezdarbniekiem, veicot mazkvalificētus darbus 
(labiekārtošanas darbi, darbi sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remontdarbi, 
teritoriju uzkopšanas darbi u.tml.) pašvaldību izveidotajās pagaidu sabiedriskajās 
darba vietās – P/a “Nodarbinātības projekti”, pašvaldības iestādēs “Komunālā 
pārvalde” un “Kapsētu pārvalde”, un trīs nevalstiskajās organizācijās (Liepājas 
Neredzīgo biedrība, Biedrība “House of Hope”, Biedrība “Vācu kultūras centrs”). 
No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. decembrim sadarbībā ar Valsts  
Nodarbinātības aģentūru tika realizēts Eiropas Savienības fondu projekts 
“Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” SDB projekts Nr. 9.1.1.1/15/I/001. 

 • Pasākums “Personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs” – vasaras periodā tika iesaistīti 100 izglītojamie vecumā no 
15–20 gadiem, strādājot vienu mēnesi. Personas tika nodarbinātas ~ 416,88 ha 
Liepājas pilsētas īpašumā esošo teritoriju ikdienas uzkopšanas un labiekārtošanas 
darbos.

 36 izglītojamie tika nodarbināti Liepājas muzejā – 27 izglītojamie strādāja par muzeja 
ekspozīciju uzraugiem un deviņi izglītojamie – par apkopējiem, 9 izglītojamie – par 
palīgstrādniekiem LCZB un 55 izglītojamie tika nodarbināti p/a “Nodarbinātības 
projekti” par labiekārtošanas strādniekiem (zāles pļāvējiem) un palīgstrādniekiem.

 • Vasaras periodā ar pašvaldības finansējumu, projekta “Skolēnu nodarbinātība 
vasarā” ietvaros, tika nodarbināti 300 izglītojamie vecumā no 13-14 gadiem, 
strādājot divas nedēļas. Skolēni tika nodarbināti Liepājas 8. vidusskolā, Liepājas 
Liedaga vidusskolā, Liepājas 3. pamatskolā, Liepājas Ezerkrasta sākumskolā, 
Liepājas Centra sākumskolā, Liepājas 7. vidusskolā, Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, 
Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”, J. Čakstes 
Liepājas pilsētas 10. vidusskolā, Liepājas Kristīgā pirmskolas izglītības iestādē, PI 
“Kriksītis”, PI “Saulīte”, PI “Sauleszaķis”, PI “Delfīns”, privātsākumskolā “Varavīksne”, 
PI “Stārķis” Projekta ietvaros tika nodarbināti 20 darba vadītāji.

 • Piesaistīti Vides fonda līdzekļi pilsētas teritorijas sakopšanas darbos – 52,73 ha 
platībā.

 • Pašvaldības dzīvnieku patversmē “Lauvas sirds” pārskata gadā tika nodoti 
adopcijai 52 kaķi un 13 suņi. Joprojām no 2008.gada tiek realizēta programma 
“Noķer-sterilizē-atlaid”, kuras laikā 2021. gadā tika noķerts un sterilizēts 521 kaķis.

 • Darba un sociālo prasmju saglabāšanas un apgūšanas pasākumos sakarā ar 
epidemioloģisko situāciju valstī, netika iesaistīti ilgstošie Liepājas pilsētas sociālās 
palīdzības pabalstu saņēmēji.

 • Lai mazinātu jauniešu bezdarba līmeni, 2016. gadā tika uzsākts projekts “NEET 
jauniešu iesaiste izglītībā, darba tirgū, NVO un jauniešu centru darbībā (PROTI 
un DARI!). Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzekļiem. 
Pārskata gadā no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras saņemtais 
finansējums 18 289,63 eiro. 2021.gadā sasniegtie rezultāti:

 -  darbā iesaistījās seši jaunieši jeb 33,3%;
 -  mācības atsāka trīs jaunieši jeb 16,7%;
 -  bez formāla rezultāta deviņi jaunieši jeb 50%.
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8.10. Ūdens saimniecība

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

2021. gadā pakalpojumu realizācijas apjomi ūdensapgādē un kanalizācijā attiecībā 
pret iepriekšējo gadu, ir nedaudz palielinājušies. Kopējie realizācijas apjomi pārsniedz 
plānoto, un SIA “Liepājas ūdens” darbība gada griezumā ir vērtējama kā sekmīga.

Pakalpojumu realizācija
Ūdensapgāde
Kopējā dzeramā ūdens realizācija 2021. gadā 2 725 604 m3 

2020. gadā 2 714 049 m3

Kanalizācija
Kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācija 2021. gadā 3 228 077 m3

2020. gadā 3 199 225 m3

30. tabula. Avots: SIA “Liepājas ūdens”

2021. gadā Liepājas pilsētā centralizētās ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums ir 99,96%. Šie rādītāji ir vieni no augstākajiem 
Latvijā.

Infrastruktūra
SIA “Liepājas ūdens” 2021. 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.

2021. gadā centralizētās ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu garums ir 221,5 km, 
kanalizācijas – 220,9 km.

SIA “Liepājas ūdens” 2021. gadā ekspluatēja divas saules elektrostacijas ar kopējo 
jaudu 152,35kW. Viena no tām ir uzstādīta otrā pacēluma sūkņu stacijas teritorijā 
Alsungas ielā 30, bet otra notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33.

Bija plānots, ka saules elektrostacija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 2021. gadā 
saražos elektrību 80,250MWh apjomā, bet faktiski saražotais elektroenerģijas apjoms 
2021.gadā bija 85,789MWh un tika panākts oglekļa dioksīda emisijas samazinājums 
9,351 tonnas CO2 gadā, kas pārsniedza plānoto par 9%.

No abām saules elektrostacijām kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms  
2021. gadā bija 165,424MWh un CO2 izmešu apjoms samazināts par 18,032 tonnām 
gadā.

Ekspluatējot saules elektrostacijas, ir samazinājies elektroenerģijas patēriņš no 
centralizētās elektroapgādes sistēmas. 
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Pakalpojumu kvalitāte
Ūdensapgāde
Dzeramā ūdens kvalitāti kontrolē SIA “Liepājas ūdens” akreditētā Centrālā 

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

2021. gada aprīlī atkārtoti tika saņemta akreditācijas apliecība, kas apstiprina CTL 
kompetenci veikt testēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām 
nereglamentētajā sfērā un atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 un Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumu prasībām reglamentētā sfērā.

2021. gadā 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
Liepājas pilsētā savākto notekūdeņu attīrīšanu nodrošina Liepājas pilsētas 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras atrodas 7 km no pilsētas centra Lībiešu ielā 
33. 2021. gadā ir attīrīti 5 125 159 m3 notekūdeņu. Salīdzinoši 2020. gadā 5 380 815 
m3. Notekūdeņu apjoma izmaiņas faktiski ir uz nokrišņu notekūdeņu, kas nonāk NAI, 
apjoma izmaiņām.

2021. gadā tika atjaunota visa aerācijas sistēma notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, 
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 sistēma, lai nodrošinātu jauno iekārtu un visu pārējo 
tehnoloģisko iekārtu drošu un stabilu darbību.

2021. gadā veikto pārbaužu rezultāti apliecināja, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
darbojas stabili un efektīvi, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes atbilstību 
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

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

sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 2021. gadā uzņēmums pilnveidoja 
darbu organizāciju, lai abonentiem pēc iespējas mazāk būtu jānāk uz uzņēmumu 
un visus jautājumus būtu iespējams atrisināt, izmantojot attālinātās komunikāciju 
sistēmas.

Uzņēmuma vadības sistēma ir atbilstoša ISO 9001:2015 standarta prasībām. 
2021. gadā tika veikti deviņi iekšējie auditi, kas apliecināja, ka ieviestā sistēma un tās 
prasības tiek pielietotas praksē.

Lai vairotu izpratni par SIA “Liepājas ūdens” darbu un veicinātu atpazīstamību, 
2021. gadā uzņēmums sadarbojās ar dažādiem masu medijiem, nodrošinot gan 
regulāru informācijas apmaiņu, gan aktuālu svarīgāko notikumu atspoguļošanu 
televīzijā, radio, laikrakstos un internetā.

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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8.11. Siltumapgāde

2021. gadā uzņēmums SIA “Liepājas enerģija” strādāja ar peļņu 1,393 milj. eiro 
apmērā. Samazinājums pret 2020. gada peļņu (3,555 milj. eiro) saistīts ar gāzes cenas 
celšanos un obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atbalsta beigām Tukuma ielas 
koģenerācijas stacijai. 

2021. gada peļņa tiks novirzīta jaunas biomasas katlu mājas būvniecībai Liepājā. 
Katlumājas būvniecība par 3,5% samazinās kopējo gāzes patēriņu, kura īpatsvars 
kurināmajā 2021. gadā bija 24%.

2021. gadā uzņēmums saražoja 272 gigavatstundas (GWh) siltumenerģijas un 
klientiem realizēja 236 GWh siltumenerģijas. Siltumenerģijas zudumi pārvades un 
sadales sistēmā ir 11,1% no siltumtīklos nodotās siltumenerģijas. 2021. gadā uzņēmums 
realizējis 17,9 GWh elektroenerģijas, kas ir par 41% mazāk nekā 2020. gadā. 

Kopējais izbūvētais siltumtrašu garums ir 2,5 kilometri, pieslēdzot centralizētajai 
apkurei 22 jaunus klientus ar slodzi 3,72 MW. 

Centralizētā siltumapgāde ir galvenais siltumapgādes veids Liepājas pilsētā, 
nodrošinot siltumu un komfortu 1 133 ēkās: 628 daudzīvokļu dzīvojamajās mājās, 235 
privātmājās, 162 komercobjektos, kā arī 108 valsts un pašvaldības objektos).

 



LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 111

A/S Akciju sabiedrība
CTL Centrālā testēšanas laboratorija
DI Deinstitucionalizācija
EEZ/N Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grants
EJZF Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
EKG Eiropas Kultūras galvaspilsēta
ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds
ES  Eiropas Savienība
ESF Eiropas sociālais fonds
EUR Eiro jeb eira ir kopējā valūta Eiropas Savienības  
 valstīm, kas veido Monetāro savienību
GWh Gigavatstundas
ha hektāri
ISO  Starptautiskā standartizācijas organizācija
IT Informācijas tehnoloģijas
KF Kohēzijas fonds
kg Kilograms
km kilometri
LAFA Liepājas aktrišu folkloras apvienība
LBJC Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs
LCZB Liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka
LIP Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
LMZK Liepājas muzeja zinātniskais palīgfonds
LNKC Latvijas Nacionālais kultūras centrs
LPPI Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
LR Latvijas Republika
LVAF Latvijas vides aizsardzības fonds
MK Ministru kabinets
MW Megavati
NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NMKK Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs
NVO Nevalstiskās organizācijas
PA Pašvaldības aģentūra
PI Pašvaldības iestāde
PII Pirmskolas izglītības iestāde
PIKC Profesionālās izglītības kompetences centrs
PVAC Primārās veselības aprūpes centrs
PVN Pievienotās vērtības nodoklis
SEZ Speciālā ekonomiskā zona
PSIA Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SIA  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SMU Skolēnu mācību uzņēmums
VZD Valsts zemes dienests
ZPD Zinātniski pētnieciskais darbs
ZIIC Zinātnes un izglītības inovāciju centrs

Saīsinājumu skaidrojums 
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Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv 
 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 
LĒMUMS 
Liepājā 

 
2022.gada 14.aprīlī                                  Nr.131/6 

(prot. Nr.6, 1.§) 
 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības  
2021.gada saimniecisko pārskatu 
 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 
19.jūnija noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un izskatot 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2022.gada 
7.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.4), Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 
nolemj: 
 

1. Apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta 
izpildi uz 2022.gada 1.janvāri saskaņā ar 1.pielikumu: 

1.1. ieņēmumi - 102 131 402 euro; 
1.2. izdevumi - 105 573 788 euro; 
1.3. finansēšana, t.sk.: 
1.3.1. atlikums uz gada sākumu - 20 648 851 euro; 
1.3.2. aizņēmumi no Valsts kases - 6 346 750 euro; 
1.3.3. aizņēmumu atmaksa - 2 937 167 euro; 
1.3.4. akcijas un līdzdalība komersantu pašu kapitālā - 775 153 euro; 
1.3.5. atlikums uz gada beigām - 19 840 895 euro. 

 

2. Apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada ziedojumu un 
dāvinājumu izpildi uz 2022.gada 1.janvāri saskaņā ar 2.pielikumu: 

2.1. ieņēmumi - 18 667 euro; 
2.2. izdevumi - 23 740 euro; 
2.3. atlikums uz gada sākumu - 19 206 euro; 
2.4. atlikums uz gada beigām - 14 133 euro. 

 

3. Apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada rezerves fonda 
izlietojumu uz 2022.gada 1.janvāri saskaņā ar 3.pielikumu. 

 

4. Apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada konsolidēto 
saimniecisko pārskatu (4.pielikums) šādā sastāvā: 

4.1. Neatkarīga revidenta atzinums; 
4.2. Vadības ziņojums; 
4.3. Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžeta izpildes skaidrojums; 
4.4. Liepājas valstspilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaites pamatprincipu 

apraksts; 
4.5. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā gada pārskata 

sagatavošanas principu apraksts; 
4.6. Liepājas valstspilsētas pašvaldības finanšu instrumentu risku pārvaldības 

apraksts; 

Pielikumi
1. pielikums

Liepājas valtspilsētas pašvaldības domes lēmums par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības 2021. gada saimniecisko pārskatu
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Pielikumi
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4.7. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata veidlapa 
“Bilance” uz 2021.gada 31.decembri; 

4.8. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata veidlapa 
“FD - Pārskats par finansiālās darbības rezultātiem”; 

4.9. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata veidlapa 
“PK - Pašu kapitāla izmaiņu pārskats”; 

4.10. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata veidlapa         
“NP - Naudas plūsmas pārskats”; 

4.11. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.1.IZMK - Izmaiņas bilances posteņa vērtībā”; 

4.12. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.1.NMNL - Nemateriālie ieguldījumi ar nenoteiktu lietderīgās 
lietošanas laiku”; 

4.13. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.2.BDAR - Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas 
ietekmēja izmaiņas, un darījumus, kas ir vienāds ar 1000000 euro absolūtajā vērtībā vai 
lielāks”; 

4.14. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.2.IZMK - Izmaiņas bilances posteņa vērtībā”; 

4.15. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.2.REIE - Pārskata periodā reorganizācijas rezultātā un bez 
atlīdzības saņemto pamatlīdzekļu vērtība”; 

4.16. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.2.VERT - Vērtības samazinājums maksājumiem sadalījumā pa 
metodēm”; 

4.17. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.2.IZVK - Izmaksas, kas atzītas kontā “Pamatlīdzekļu 
izveidošana un nepabeigtā būvniecība”; 

4.18.  Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.2.CITA - Cita informācija pārskata lietotājiem”; 

4.19. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.3.IZMK - Izmaiņas bilances posteņa vērtībā”; 

4.20. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.3.IZGP - Paskaidrojums par ailē “Kapitālsabiedrības dati - 
izmantotais gada pārskats/gads” norādītajiem datiem”; 

4.21. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.3.KNZD - Cita informācija par kapitālsabiedrību proporcionāli 
līdzdalības daļai”; 

4.22. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.5.BDAR - Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas 
ietekmēja izmaiņas, un darījumus, kas ir vienāds ar 1000000 euro absolūtajā vērtībā vai 
lielāks”; 

4.23. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.5.IZMK - Izmaiņas bilances posteņa vērtībā”; 

4.24. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.5.REIE - Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības iegūto 
ieguldījuma īpašumu vērtība”; 

4.25. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.5.CITA - Cita informācija pārskatu lietotājiem”; 

4.26. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.1.IZMK - Izmaiņas bilances posteņa vērtībā”; 

4.27. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.1.IIKA - Ilgtermiņa ieguldījumi un krājumi atsavināšanai”; 

4.28. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.1.VERT - Vērtības samazinājums avansa maksājumiem 
sadalījumā par metodēm”; 
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4.29. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.1.CITA - Cita informācija pārskatu lietotājiem”; 

4.30. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.3.BDAR - Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas 
ietekmēja izmaiņas, un darījumus, kas ir vienāds ar 1000000 euro absolūtajā vērtībā vai 
lielāks”; 

4.31. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.3.NODB - Nodokļu bruto prasību sadalījums atbilstoši 
termiņiem”; 

4.32. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.3.VIST - Izveidotais vērtības samazinājums atbilstoši grupām 
pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās”; 

4.33. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.3.VERT - Vērtības samazinājums sadalījumā pa metodēm”; 

4.34. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.3.NATV - Piešķirtie nodokļu atvieglojumi”; 

4.35. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.4.BDAR - Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas 
ietekmēja izmaiņas, un darījumus, kas ir vienāds ar 1000000 euro absolūtajā vērtībā vai 
lielāks”; 

4.36. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.4.VIST - Izveidotais vērtības samazinājums atbilstoši grupām 
pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās”; 

4.37. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.4.VERT - Vērtības samazinājums sadalījumā pa metodēm”; 

4.38. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.4.APDR - Apdrošināšanas maksājumi pārskata perioda beigās”; 

4.39. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.6.NLIZ - Naudas līdzekļu izvietojums”; 

4.40. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.6.NCAT - Kontā “Nauda ceļā” uzskaitīto darījumu atlikums”; 

4.41. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.6.CITA - Cita informācija pārskatu lietotājiem”; 

4.42. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “3.0.BDAR - Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas 
ietekmēja izmaiņas, un darījumus, kas ir vienāds ar 1000000 euro absolūtajā vērtībā vai 
lielāks”; 

4.43. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “5.0.BDAR - Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas 
ietekmēja izmaiņas, un darījumus, kas ir vienāds ar 1000000 euro absolūtajā vērtībā vai 
lielāks”; 

4.44. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “9.1.IZMK - Izmaiņas bilances posteņa vērtībā”; 

4.45. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “9.5.IZMK - Izmaiņas bilances posteņa vērtībā”; 

4.46. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.1.piezīme - Aktīvi, kas saņemti kā ziedojumi un dāvinājumi”; 

4.47. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.4.OMON - Informācija par operatīvajā nomā saņemtajiem 
aktīviem un veicamajiem maksājumiem”; 

4.48. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.8.piezīme - Informācija par iestādes aktīvu (kapitālsabiedrību) 
pārvaldību”; 

4.49. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.9.KATE - Informācija par finanšu aktīvu un finanšu saistību 
sadalījumu pa finanšu instrumentu kategorijām un instrumentiem un cita informācija”; 
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4.50. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.9.FITE - Informācija par finanšu instrumentu maksimālo 
pakļautību kredītriskam un kredītkvalitāti, sadalījumā pa termiņa kavējuma dienām”; 

4.51. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.9.FINO - Informācija par nodrošinātajiem finanšu aktīviem, kas 
pakļauti kredītriskam, sadalījuma pa finanšu instrumentiem un institucionālajiem 
sektoriem”; 

4.52. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.9.FISA - Informācija par finanšu saistību nediskontēto nākotnes 
naudas plūsmas termiņstruktūru sadalījumā pa finanšu instrumentiem”; 

4.53. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.11.IEST - Informācija par konsolidācijā iesaistītajām iestādēm”; 

4.54. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.11.KAPR - Konsolidācijas principu apraksts”; 

4.55. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.11.BILK - Informācija par bilances konsolidācijas posteņiem”; 

4.56. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.11.NPKP - Informācija par naudas plūsmas konsolidācijas 
posteņiem”; 

4.57. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.11.FDKP - Informācija par finansiālās darbības konsolidācijas 
posteņiem”; 

4.58. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “V.12.INFO - Informācija par iepriekšējos pārskata periodos 
konstatēto kļūdu labojumu un salīdzināmās informācijas norādīšana par pārskata 
periodā veikto posteņu norādīšanas un klasifikācijas maiņu”; 

4.59. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “NP.ABD - Pamatdarbības būtiskie darījumi vai notikumi pārskata 
periodā, kas ietekmēja izmaiņas”; 

4.60. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “NP.A19 - Citi ieņēmumi no pamatdarbības”; 

4.61. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “NP.A33 - Citi izdevumi no pamatdarbības”; 

4.62. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “NP.BBD - Ieguldījumu darbības būtiskie darījumi vai notikumi 
pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas”; 

4.63. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “NP.B15 - Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības”; 

4.64. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “NP.CBD - Finansēšanas darbības būtiskie darījumi vai notikumi 
pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas”; 

4.65. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “FD.BDAR - Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas 
ietekmēja izmaiņas, un darījumus, kas ir vienāds ar 1000000 euro absolūtajā vērtībā vai 
lielāks”; 

4.66. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “FD.A11 - Informācija par nodokļu ieņēmumiem”; 

4.67. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “FD.A18 - Procentu ieņēmumi”; 

4.68. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “FD.A19 - Informācija par citiem ieņēmumiem”; 

4.69. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “FD.A19VSAM - Ieņēmumi no aktīvu vērtības samazinājuma 
norakstīšanas”; 

4.70. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “FD.A31 - Informācija par citiem izdevumiem”; 
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4.71. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “FD.A31VSAM - Izdevumi no aktīvu vērtības samazinājuma”; 

4.72. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “1.pielikums_1 - Informācija par aktīviem atbilstoši 
institucionālajiem sektoriem”; 

4.73. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma veidlapa “2.pielikums - Informācija par saistībām atbilstoši institucionālajiem 
sektoriem”; 

4.74. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata budžeta 
izpildes pārskats “2PB_PASV - Pamatbudžeta izpildes pārskats”; 

4.75. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata budžeta 
izpildes pārskats “2SB_PASV - Speciālā budžeta izpildes pārskats”; 

4.76. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata budžeta 
izpildes pārskats “2ZD_PASV - Ziedojumu un dāvinājumu izpildes pārskats”; 

4.77. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata veidlapa 
“APLI_VK_pasv - Apliecinājums Valsts kasei (Finanšu ministrijai) par gada pārskatā 
sniegtās informācijas patiesumu”; 

4.78. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata budžeta 
izpildes pārskats “COVID.BI- COVID-19 ietekme uz finanšu pārskatiem”; 

4.79. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata budžeta 
izpildes pārskats “COVID.FDI- COVID-19 ietekme uz finansiālās darbības rezultātu”; 

4.80. Liepājas valstspilsētas pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata budžeta 
izpildes pārskats “COVID.BU-Pārskats par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas 
un pārvarēšanas, īpašo atbalsta mehānismu īstenošanas un COVID-19 izplatības 
ierobežošanas pasākumu budžeta izpildi”. 
 
 
Priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš 

 

Nosūtāms: Finanšu pārvaldei 
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ 
ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS           
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai       Nr.17 
          

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

 konsolidēto pārskatu par finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī (bilance); 
 konsolidēto pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 
31. decembrī; 
 konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī; 
 konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. 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 valstspilsētas 
pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības 
finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2021. 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 2021. 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 2179459 eiro 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, un aktualizē datus pašvaldības bilancē, 
vienlaikus izslēdzot izveidotajiem dzīvokļu īpašumiem piekrītošās domājamās daļas no Zembilances. 
Tas ir pretrunā ar MK Noteikumu 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 13.punkta 
prasībām, kas nosaka, ka budžeta iestādes uzskaita visus to īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un 
piekrītošos ilgtermiņa ieguldījumus.  
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Līdzīgi apstākļi bija spēkā arī iepriekšējos gadus, un mūsu sniegtajos atzinumos saistībā ar šo jautājumu 
tika iekļautas attiecīgās iebildes. 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos 
publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, 
tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju”. 

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

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

Ziņošana par citu informāciju 

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

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

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

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

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

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir 
sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām 
procedūrām, mūsuprāt: 
 vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija 
atbilst finanšu pārskatam, un 
 vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 
Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  
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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; 
 izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto 
informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus un notikumus; 
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 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iesaistīto iestāžu 
finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības 
revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.  

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