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Domes priekšsēdētāja uzruna
 

Ja jāraksturo 2013.gads 
Liepājai, tad to varētu saukt par 
pārbaudījumu gadu – 
trauksmainiem notikumiem un 
izaicinājumiem gan ekonomik
politikā, gan liepājnieku ikdien
sadzīvē. Šajā gadā bijuši daudzi t
notikumi, kurus mēs varbūt neb
vēlējušies piedzīvot savā dzī ē
diemžēl esam. Un tāpat bijis daudz 
arī pozitīvu un sengaidītu notikumu, 
kas uz pilsētas attīstību 
raudzīties cerīgāk, piemēram, jaun
tramvaja līnijas izbūve un 
koncertzāles „Lielais dzintars” 
celtniecības uzsākšana. 

Lielākie pārbaudījumi pils
uzņēmuma „Liepājas metalurgs” non
vērpušās intrigas un neskaidrī
tālāko likteni. Mainoties notikumu gaitai un mainoties galvenaj
skatuves, laiku pa laikam pav
izķepuroties, taču šobrīd daudz ir atkar
piesaistīt investorus.  
Lielākā pilsētas uzņēmuma bankr
reģiona ekonomisko situāciju 
realizētās produkcijas apmēri 2013.gad
ražošana ir pilnībā apsīkusi, jo, neskatoties uz noz
apjomu samazinājumu, ražošanas apjoma zi
visām lielākajām pilsētām ārpus R
produkcijas nekā Ventspilī, Jelgav

Ja neskaita metalurģiju, tad cit
varu minēt mūsu uzņēmumu „UPB”, kas tikko sa
eksporta čempions. Tā varētu b
biznesā panākumus sasniedz tie, kas sp
risinājumiem. „Liepājas metalurgs” ac
jaunajiem apstākļiem, tāpēc arī

Pašvaldībā darbībā nozī
izvēlēja 15 jaunos deputātus, kam uztic
jauno sasaukumu Liepājas dom
vietām, „Reformu partija” ar 5 deput
tādēļ nav trūcis gan pārmetumu
jaunievēlētā dome varētu sekm
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ē ētāja uzruna 

raksturo 2013.gads 
ētu saukt par 

 pilnu 
notikumiem un 

jumiem gan ekonomikā un 
jnieku ikdienā un 
 bijuši daudzi tādi 
ēs varbūt nebūtu 

ā dzīvē, taču 
āpat bijis daudz 

otikumu, 
īstību ļauj 
ēram, jaunās 
ūve un 

les „Lielais dzintars” 

ījumi pilsētai šogad neapšaubāmi ir saistījušies ar liel
jas metalurgs” nonākšanu maksātnespējas priekšā. Gandr

s intrigas un neskaidrības plīvuri ap šī lielākā pilsētas uzņēmuma „Liep
ko likteni. Mainoties notikumu gaitai un mainoties galvenajām person

skatuves, laiku pa laikam pavīdējusi arī cerību atblāzma, ka rūpniecī
īd daudz ir atkarīgs no maksātnespējas administratora veiksmes un prasmes 

ņēmuma bankrots neizbēgami atspoguļojies uz visu Liep
āciju – līdz ar rūpnīcas darbības apturēšanu Liep
ēri 2013.gadā ir sarukuši par aptuveni pusi. Ta

ā īkusi, jo, neskatoties uz nozīmīgo produkcijas izlaides un realiz
jumu, ražošanas apjoma ziņā Liepāja joprojām ierindojas l

ē ām ārpus Rīgas. Liepājā joprojām tiek saražots vid
ī, Jelgavā, Valmierā vai Daugavpilī. 
ģiju, tad citās nozarēs vērojamas arī pozitīvas tendences. K

ņēmumu „UPB”, kas tikko saņēmis Eksporta un inovā
ā varētu būt viena no mācībām, ko paturēt prātā no 2013.gada, proti, ka 

kumus sasniedz tie, kas spēj elastīgi reaģēt uz izmaiņām tirgos un n
ājas metalurgs” acīmredzot bija pārāk smagnējs, lai spē
ā ēc arī iznākums ir tāds, kāds tas ir. 
ī ā nozīmīgas pārmaiņas nesušas arī pašvaldību vēlē
ātus, kam uzticēt pilsētas pārvaldību. Atšķirībā no iepriekš
ājas domē veido tikai trīs politiskie spēki („Liepājas partija” ar 7 deput

m, „Reformu partija” ar 5 deputātu vietām un apvienība „Saskaņas centrs” ar 3 deput
ārmetumu un stūrgalvības, gan risinājuma un zelta vidusce
ētu sekmīgi strādāt un īstenot tos uzdevumus, ko liep

Uldis Sesks
Liepājas pilsētas Domes priekšs
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ījušies ar lielākā rūpniecības 
ā. Gandrīz visa gada garumā ir 
ņēmuma „Liepājas metalurgs” 
ām personām uz šī notikuma 
ūpniecības milzis tomēr spēs 

jas administratora veiksmes un prasmes 

ojies uz visu Liepājas un apkārtējo 
ēšanu Liepājā saražotās un 

 ir sarukuši par aptuveni pusi. Taču tas nenozīmē, ka 
go produkcijas izlaides un realizācijas 

ām ierindojas līderpozīcijās starp 
m tiek saražots vidēji divas reizes vairāk 

ī īvas tendences. Kā piemēru 
novācijas balvu kā Latvijas 

ē ātā no 2013.gada, proti, ka 
ņām tirgos un nākt ar inovatīviem 

lai spētu elastīgi pielāgoties 

ību vēlēšanas, kurās liepājnieki 
ā no iepriekšējiem gadiem, 

ki („Liepājas partija” ar 7 deputātu 
ņas centrs” ar 3 deputātiem), 

un zelta vidusceļa meklējumu, lai 
stenot tos uzdevumus, ko liepājnieki no savas 

 

Uldis Sesks 
ētas Domes priekšsēdētājs 



 

 

pašvaldības sagaida. Tāpat pašvald
atvadoties no ilggadējas domes pr
iestājusies par Liepājas izglītī

Raugoties uz nākamo 
atkal jaunā procesā, ko sauc par Eiropas Savien
finanšu plānošanas periods,
atkarīgs no tā, kā paši strādā
virzieni nākamajā plānošanas period
radīšanu pilsētā, uzņēmējdarbī
pieejamības veicināšanai cilvē
izdevumu samazināšanu un pils

Jau šobrīd ir skaidrs, ka noz
Valsts tehnikumā tiek īstenots v
miljoni eiro. Tas ietver gan vides sak
iespēju visas Kurzemes jauniešiem savu n
profesionālajās mācību iestādē
izglītības centru visā Kurzem
speciālisti. 

Nākamajā plānošanas period
vēl nav rekonstruēts, neesam atteikušies ar
Liepājas varētu notikt regulārie avioreisi.
gan arī viens no magnētiem, ko 
Liepājā. Dažādi atbalsta pasā
savukārt lielākiem uzņēmumiem iecer
publiskās infrastruktūras attīstī
Ieceres Liepājai ir daudz. Protams, šajos pl
raudzīsies jaunā valdība un vai izdosies rast dzird
gaidāmajām vēlēšanām, taču galvenais šobr
„Lielais dzintars” būvlaukums ir lielisks atg
īstenošanai var nākties gaidī
piepildās. 
 
 
Uldis Sesks, Liepājas pilsētas Domes priekšs
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āpat pašvaldībā nav trūcis arī smagu zaudējumu, paš
ējas domes priekšsēdētāja vietnieces Silvas Goldes,

ājas izglītības, kultūras un sporta dzīves attīstību.  
 gadu, gribas cerēt, ka mums priekšā ir atspē

ā, ko sauc par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apgū
, un tagad lielā mērā izšķirsies tas, kā turpmā
ādāsim un kā spēsim piesaistīt finansējumu savā

ānošanas periodā ir skaidri: projekti, kas saistāmi ar jaunu darba vietu 
ņē ējdarbības vidi veicinoši projektiem, sociāli atbild

ai cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, kā arī projektiem, kas v
āšanu un pilsētas atpazīstamību. 

d ir skaidrs, ka nozīmīgi pavērsieni ir gaidāmi Liepājas izglī
īstenots vērienīgs modernizācijas projekts, kura izmaksas 
gan vides sakārtošanu, gan jauna un moderna apr

ju visas Kurzemes jauniešiem savu nākamo profesiju apgūt tādos apst
ību iestādēs. Tas ir projekts, kas Liepājai ļaus nostabiliz
ā Kurzemē un piesaistīt jauniešus, no kuriem nā

ānošanas periodā ir ieceres sakārtot arī Grīzupes ielu, Gan
ts, neesam atteikušies arī no domas par lidostas rekonstrukciju, lai uz

tu notikt regulārie avioreisi. Tas būtu nozīmīgs atbalsts gan Liep
ētiem, ko piedāvāt investoriem savu uzņēmumu pārstā

di atbalsta pasākumi paredzēti arī maziem, vidējiem un mikro uz
ņēmumiem iecerēta tālāka uzņēmējdarbības teritoriju un nepieciešam

ūras attīstība Karostā un Meldru ielā.  
Protams, šajos plānos liela nozīme būs arī tam, k

ība un vai izdosies rast dzirdīgas ausis jaunajā Saeimas sasaukum
ā ču galvenais šobrīd ir neapstāties. Es domāju, ka jaun
ūvlaukums ir lielisks atgādinājums mums visiem, ka dažk

kties gaidīt pat desmit gadus. Galvenais, lai ir šādi sap

ētas Domes priekšsēdētājs 
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ējumu, pašā 2013.gada izskaņā 
Goldes, kura vienmēr bija 

ā ir atspēriena periods, lai ielektu 
ļu apgūšanu. Šobrīd sākas jauns 
ā turpmāk dzīvosim. Tas būs 

ējumu savām iecerēm. Prioritārie 
 ir skaidri: projekti, kas saistāmi ar jaunu darba vietu 

āli atbildīgi projekti Liepājas 
ā ī projektiem, kas vērsti uz 

ājas izglītības jomā, jo Liepājas 
cijas projekts, kura izmaksas ir gandrīz 18 

rtošanu, gan jauna un moderna aprīkojuma iegādi, dodot 
ū ādos apstākļos, kādi nav citās 

aus nostabilizēties par profesionālās 
t jauniešus, no kuriem nākotnē veidosies jaunie 

lu, Ganību ielas posmu, kas 
 no domas par lidostas rekonstrukciju, lai uz un no 

gs atbalsts gan Liepājas tūrisma nozarei, 
mumu pārstāvniecību izveidošanai 
ējiem un mikro uzņēmumiem, 
ības teritoriju un nepieciešamās 

ū ī tam, kā uz Liepājas iecerēm 
ā Saeimas sasaukumā pēc rudenī 

āju, ka jaunās koncertzāles 
jums mums visiem, ka dažkārt kāda sapņa 

ādi sapņi! Agri vai vēlu tie 
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1.1. Liepājas pilsētas Domes sast
 
 
 
ULDIS SESKS 

GUNĀRS ANSIŅŠ 

SILVA GOLDE 

JURIJS HADAROVIČS 

LAILA ATI ĶE 

MĀRIS CEIRULIS 

ATIS DEKSNIS 

ĢIRTS KRONBERGS 

LINDA MATISONE 

ROMANS MILOSLAVSKIS

VALDIS SKUJIŅŠ 

HELVIJS VALCIS 

JĀNIS VILNĪTIS 

VILNIS VITKOVSKIS 

NAUMS VOROBEIČIKS 

 
Lai nodrošinātu savu darb

Domes 2013.gada 21.jūnija lē
locekļu ievēlēšanu izveidotas šā

� Finanšu komiteja (pr
� Pilsētas attīstības komiteja (priekšs
� Sociālo lietu, vesel

Valcis); 
� Izglītības, kultūras un sporta komiteja (priekšs
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ētas Domes sastāvs 

Domes priekšsēdētājs partija „Liep

Domes priekšsēdētāja vietnieks partija 

Domes priekšsēdētāja vietniece partija „Liep

Domes priekšsēdētāja vietnieks partija „Saska

Domes deputāte partija „Reformu partija” 

Domes deputāts partija „Liep

Domes deputāts partija „Reformu partija”

Domes deputāts partija „Reformu partija”

Domes deputāte partija „Reformu partija”

ROMANS MILOSLAVSKIS Domes deputāts partija „Saska

Domes deputāts partija „Liep

Domes deputāts partija „Liep

Domes deputāts partija „Reformu partija”

Domes deputāts partija „Liep

Domes deputāts partija „Saska

ātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai, ar Liep
ūnija lēmumu Nr.168 „Par Liepājas pilsētas Domes past

šanu izveidotas šādas pastāvīgās komitejas:  
Finanšu komiteja (priekšsēdētājs Uldis Sesks); 

ī ības komiteja (priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš); 
lo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja (priekšs

ūras un sporta komiteja (priekšsēdētāja Silva Golde).

 

5 

ĒTAS PAŠVALDĪBAS 
PUBLISKAIS PĀRSKATS 

partija „Liepājas partija” 

partija „Liepājas partija” 

partija „Liepājas partija” 

partija „Saskaņas centrs” 

partija „Reformu partija”  

partija „Liepājas partija” 

partija „Reformu partija” 

partija „Reformu partija” 

partija „Reformu partija” 

partija „Saskaņas centrs” 

partija „Liepājas partija” 

partija „Liepājas partija” 

partija „Reformu partija” 

partija „Liepājas partija” 

partija „Saskaņas centrs” 

īšanai, ar Liepājas pilsētas 
ētas Domes pastāvīgo komiteju 

bas komiteja (priekšsēdētājs Helvijs 

ja Silva Golde). 



 

 

1.2. Liepājas pilsētas pašvald
 
LR likumā “Par pašvaldī

pašvaldībā ir izveidotas šādas iest
� Liepājas pilsētas Izgl
� Liepājas pilsētas Domes Sporta p
� Kultūras pārvalde;
� Liepājas Kapsētu pā
� Liepājas pilsētas Bū
� Liepājas pilsētas Domes Soci
� Liepājas pilsētas Bā
� Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu noda
� Liepājas Bērnu un Jaunatnes centrs;
� Liepājas pilsētas Centr
� Liepājas pilsētas Tautas m
� Liepājas muzejs;
� Pašvaldības policija;
� Liepājas pašvaldī
� Liepājas pilsētas pašvald

 
 Liepājas pilsētas dome ir pašvald

Pašvaldības 100% kapitālsabiedr
� SIA „Komunālā pā
� SIA „Liepājas ūdens”;
� SIA „Liepājas autost
� SIA „Aviasabiedrī
� SIA „Liepājas reģ
� SIA „Jaunliepājas prim
� SIA „Vecliepājas prim
� SIA „Liepājas leļļ
� SIA „Liepājas namu apsaimniekot
� SIA „Liepājas tramvajs”;
� SIA „Liepājas teā
� SIA „Liepājas latviešu biedr
� SIA „Lielais dzintars”.

 
Pašvaldības kapitāldaļas privā

� SIA „Liepājas reģ
� A/S „Liepājas autobusu parks”;
� SIA „Olimpiskā centra ledus halle „Liep
� SIA „Liepājas RAS”;
� SIA „Liepājas enerģ

� SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”.

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
2013.GADA PUBLISKAIS P

ētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrī

 “Par pašvaldībām” noteikto patstāvīgo funkciju veikšanai Liep
ādas iestādes un aģentūras: 
ētas Izglītības pārvalde; 
ētas Domes Sporta pārvalde; 

ārvalde; 
ētu pārvalde; 
ētas Būvvalde; 
ētas Domes Sociālais dienests; 
ētas Bāriņtiesa; 
ētas Dzimtsarakstu nodaļa; 

ērnu un Jaunatnes centrs; 
ētas Centrālā zinātniskā bibliotēka; 
ētas Tautas mākslas un kultūras centrs; 

jas muzejs; 
ības policija; 

jas pašvaldības aģentūra „Nodarbinātības projekti”; 
ētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports".

ētas dome ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja 19 kapitā
ālsabiedrības: 
ālā pārvalde”;  

ā ūdens”; 
ājas autostāvvietas”; 

SIA „Aviasabiedrība „Liepāja””;  
ājas reģionālā slimnīca”; 
ājas primārās veselības aprūpes centrs”; 
ājas primārās veselības aprūpes centrs; 

ājas leļļu teātris”; 
ājas namu apsaimniekotājs”; 
ājas tramvajs”; 
ājas teātris”; 
ājas latviešu biedrības nams”; 

SIA „Lielais dzintars”. 

ļas privātajās kapitālsabiedrībās: 
ājas reģiona tūrisma informācijas birojs”; 
ājas autobusu parks”; 

ā centra ledus halle „Liepājas metalurgs””; 
ājas RAS”; 
ājas enerģija”;  

ājas Olimpiskais centrs”. 
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ālsabiedrības 

go funkciju veikšanai Liepājas pilsētas 

ais transports". 

kapitālsabiedrībās. 



 

 

2. Liepājas pilsētas pašvald
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ētas pašvaldības raksturojums 
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2.1. Iedzīvotāji 
 

2013.gada beigās Liepā ā
valstī. Gada laikā Liepājas iedz
skaita samazinājumu noteicis gan negat
dzimušo skaitu), gan negatīvā

1.attēls Iedzīvotāju skaits Liepā
 
2013.gadā pēc provizoriskiem datiem Liep

jeb 4,2% vairāk nekā 2012.gad
2013.gadā jaundzimušo skaits bija par 224 b

2013.gadā Liepājā miruši 1072 iedz
palielinājusies. Mirušos skaits palielin

Saglabājoties augstai mirst
pieauguma saldo -332.  

 
2.attēls Liepājas pilsētas iedzī
Avots: LR Centrālā statistikas p

82 421 81 748

2006 2007

Dabiskais pieaugums

Migrācijas saldo

iedzīvotāju skaita pārmaiņas

-2 300 

-2 100 

-1 900 

-1 700 

-1 500 

-1 300 

-1 100 

-900 

-700 

-500 

-300 

-100 

100 

300 
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ās Liepājā dzīvoja 71926 iedzīvotāji, kas ir 3,6% no kop
ājas iedzīvotāju skaits samazinājies par 1543 iedz

jumu noteicis gan negatīvais dabiskais pieaugums (mirušo skaita
īvā migrācija (izbraukušo skaita pārsvars pār iebraukušo skaitu). 

ju skaits Liepājā perioda beigās. Avots: LR Centrālā statistikas p

ēc provizoriskiem datiem Liepājā piedzimuši 745 bērni, kas ir par 30 b
ā 2012.gadā. Salīdzinot ar 2008.gadu, kad bija lielā

 jaundzimušo skaits bija par 224 bērniem jeb 23,1% mazāks.  
ā ā miruši 1072 iedzīvotāji. Salīdzinot ar 2012.gadu mirst

jusies. Mirušos skaits palielinājies par 26 cilvēkiem jeb 2,3%. 
joties augstai mirstībai un salīdzinoši zemai dzimstībai, saglab

ētas iedzīvotāju skaita pārmaiņas veidojošie faktori (cilv
 statistikas pārvalde 

80 678
78 913

76 910
74 812 73 469

2008 2009 2010 2011 2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011

-262 -251 -54 -230 -359 -304 

-358 -422 -1 016 -1 535 -1 644 -1 794 

-620 -673 -1 070 -1 765 -2 003 -2 098 
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kas ir 3,6% no kopējā iedzīvotāju skaits 
iedzīvotājiem. Iedzīvotāju 

biskais pieaugums (mirušo skaita pārsvars pār 
ār iebraukušo skaitu).  

ā statistikas pārvalde 

ērni, kas ir par 30 bērniem 
dzinot ar 2008.gadu, kad bija lielākais jaundzimušo skaits, 

dzinot ar 2012.gadu mirstība nedaudz 

ībai, saglabājas negatīvs dabiskā 

as veidojošie faktori (cilvēku skaits).  

73 469
71 926

2012 2013

2011 2012 2013

304 -331 -332 

1 794 -1 012 -1 211 

2 098 -1 343 -1 543 



 

 

LR Centrālās statistikas p
iedzīvotāju skaits samazinājies par 
vairāk nekā 2012.gadā. Tāpat k
skaita samazinājumā ir migrā

2013.gada sākumā 55,7% Liep
Liepājas iedzīvotāju kopskaitā
īpatsvars ir 30,3% (2012.gada s
ukraiņi 4,8%, baltkrievi 3,4%, lietuvieši 3,1%, po

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.attēls. Liepājas iedzīvotāju nacion
statistikas pārvalde 
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s statistikas pārvaldes informācija liecina, ka migrā
ājies par 1211 iedzīvotājiem, kas ir par 199 iedz

ā āpat kā iepriekšējos 5 gadus, arī 2013.gadā noteicoš
ā ir migrācijai. Migrācijas saldo īpatsvars bija 78,5%. 
ā ā 55,7% Liepājas iedzīvotāju ir latvieši. Gada laik
ju kopskaitā palielinājies par 0.9 procentpunktiem. Krievu taut

rs ir 30,3% (2012.gada sākumā 30,8%). Ievērojami mazāks ir citu taut
i 4,8%, baltkrievi 3,4%, lietuvieši 3,1%, poļi 1,0% un citas tautības 1,7%. 

īvotāju nacionālais sastāvs 2013.gada 1.janvārī

 

latvieši 
55,7%

lietuviešibaltkrievi
3,4%

ukraiņi
4,8%

poļi
1,0%

pārējie
1,7%
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cija liecina, ka migrācijas rezultātā Liepājas 
par 199 iedzīvotājiem jeb 19.7% 

ā noteicošā loma iedzīvotāju 
%.  

ju ir latvieši. Gada laikā latviešu īpatsvars 
jies par 0.9 procentpunktiem. Krievu tautības iedzīvotāju 

āks ir citu tautību īpatsvars – 
ības 1,7%.  

vs 2013.gada 1.janvārī. Avots: LR Centrālā 

krievi
30,3%

lietuvieši
3,1%



 

 

2.2. Ekonomiskais raksturojums

2.2.1. Nodarbinātība 
 

2013.gada beigās Liepā ā
aktīviem tiek uzskatīti gan str
darbu. 

76,3% ekonomiski aktī
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ir nere
 

4.attēls Ekonomiski aktīvo iedz
apdrošināšanas aģentūra; Nodarbin
 

Pēc Valsts sociālās apdrošin
darba ņēmēji (deklarētā dzī
skaits samazinājies par 1172 str

2013.gada decembrī Liep
Liepājas klientu apkalpošanas centra
laikā darba vietas Liepājas uzņē

Visvairāk darba vietas Liep
� ieguves un apstr

Liepājā reģistrē
� vairumtirdzniecī

– 12,9% no kopē
12,5%); 

� izglītības nozare 
uzņēmumos (2012.gad

� transporta un uzglab
reģistrētajos uzņē

� būvniecības nozare 
uzņēmumos (2012.gad

 

Pārējie ekonomiski aktīvie iedzīvotāji (nereģ
darba meklētāji un individuālajā darbā nodarbin

Reģistrēto bezdarbnieku skaits

Strādājošo skaits
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2.2. Ekonomiskais raksturojums 

ās Liepājā ekonomiski aktīvi bija 36,1 tūkstotis liepā
īti gan strādājošie, gan bezdarbnieki darbspējas vecum

76,3% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju strādāja, 13,0% bija reģistrētie bezdarbnieki un 10,7% 
īvotāju ir nereģistrētie darba meklētāji un individuā

īvo iedzīvotāju struktūra Liepāja (perioda beigās) 
Nodarbinātības valsts aģentūra 

ā ās apdrošināšanas aģentūras datiem 2013.gada beigā
ē ā dzīvesvieta Liepāja). Salīdzinot ar 2012.gadu, str

jies par 1172 strādājošajiem jeb par 4,1%. 
ī Liepājā reģistrētajos uzņēmumos, pēc LR VID Nodok

jas klientu apkalpošanas centra sniegtās informācijas, bija 27,6 tū
ājas uzņēmumos samazinājušās par 9,9%. 

k darba vietas Liepājā nodrošina šādas tautsaimniecības nozares:
ieguves un apstrādes rūpniecības nozare – 23,0% no kopē

ā ā ģistrētajos uzņēmumos (2012.gadā 27,3%); 
vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remonta nozare 

12,9% no kopējā darba vietu skaita Liepājā reģistrētajos uz

ī ības nozare – 11.7% no kopējā darba vietu skaita Liep
ņēmumos (2012.gadā 11,5%); 

transporta un uzglabāšanas nozare – 8,8% no kopējā darba vietu skaita Liep
ētajos uzņēmumos (2012.gadā 7,9%); 
ības nozare – 8,6% no kopējā darba vietu skaita Liep

ņēmumos (2012.gadā 8,0%). 

2006 2007 2008 2009 2010

āji (nereģistrētie 
ā nodarbinātie) 4 430 3 230 2 382 5 512 5 440 

2 682 1 884 3318 7457 6407

34 150 35 586 34 400 26731 26853
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kstotis liepājnieku. Par ekonomiski 
vecumā, kas aktīvi meklē 

ģ ētie bezdarbnieki un 10,7% 
ji un individuālajā darbā nodarbinātie. 

ja (perioda beigās) Avots: Valsts sociālās 

ras datiem 2013.gada beigās Liepājā bija 27 553 
dzinot ar 2012.gadu, strādājošo liepājnieku 

ēc LR VID Nodokļu pārvaldes 
cijas, bija 27,6 tūkst. darba vietas. Gada 

ības nozares: 
23,0% no kopējā darba vietu skaita 

ļu un motociklu remonta nozare 
ģ ētajos uzņēmumos (2012.gadā 

 darba vietu skaita Liepājā reģistrētajos 

ē ā darba vietu skaita Liepājā 

aita Liepājā reģistrētajos 

 

2011 2012 2013

5 329 4 808 3 874 

4868 3561 4696

28003 28725 27553



 

 

 

 
5.attēls. Darba vietas pa nozar
Avots: VID NP Liepājas klientu apkalpošanas centrs
 
 
2.2.2.Iedzīvotāju ieņēmumi

 
2013.gadā vidējā bruto 

bruto darba samaksas. Salīdzin
palielinājusies par Ls 3 jeb par 0,

6.attēls. Vidējā darba samaksa Liep
Statistikas daļa; LR Centrālā

 
Sabiedriskajā sektorā strā

par Ls 35 jeb par 8,3% vairāk nek

Operā
nekustamo 
īpašumu

Profesionālie un 
tehniskie 

pakalpojumi
3%

Valsts
pārvalde

7%

Vesel

2007

Vidējā alga 348

Vidējā alga sabiedriskajā sektorā 405

Vidējā alga privātajā sektorā 417
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ls. Darba vietas pa nozarēm 2013.gada decembrī Liepājā reģistrē
jas klientu apkalpošanas centrs 

ņēmumi 

ē ā bruto darba samaksa Liepājā bija Ls 398, kas ir 90
bruto darba samaksas. Salīdzinājumā ar 2012.gadu, 2013.gada vidējā darba samaksa Liep

jeb par 0,8%. Valstī vidējā alga palielinājusies par Ls 19 jeb par 4

 darba samaksa Liepājā (Ls). Avots: Valsts sociālās apdrošin
ālā statistikas pārvalde 

ā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā 2013.gad
3% vairāk nekā 2012.gada vidējā alga. 

Zivsaimniecība, 
mežsaimniecība 

2%

Rūpniecība
23%

Elektroener

siltumapg

Ū

apsaimniekošana 
Būvniecība

9%

Tirdzniecī
un  moto remonts

13%
Transports un 
uzglabāšana

9%

Izmitināšana un 
ēdināšanas 

pakalpojumi
4%

Operācijas ar
nekustamo 
īpašumu

3%

ālie un 

Izglītība
12%

Veselība un
sociālā 
aprūpe 

6%

Citi 
pakalpojumi 

8%

2007 2008 2009 2010 2011

348 416 379 367 370

405 478 436 401 414

417 487 432 454 464
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ā ā ģistrētajos uzņēmumos (%) 

 bija Ls 398, kas ir 90,5% no Latvijas vidējās 
ējā darba samaksa Liepājā 

ājusies par Ls 19 jeb par 4,5%. 

s apdrošināšanas aģentūras 

ā ā 2013.gadā bija Ls 465, kas ir 

 

Elektroenerģijas 
apgāde, 

siltumapgāde 
1%

Ūdens apgāde, 
atkritumu 

apsaimniekošana 
1%

Tirdzniecība, auto 
un  moto remonts

13%

 

2012 2013

395 398

430 465

519 487



 

 

Privātajā sektorā ar nodarbin
vidējā darba samaksa bija Ls 487, kas ir par Ls 32, jeb par 6
alga. 

Salīdzinot republikas noz
bijusi Ventspilī un Jūrmalā (Ls 504), bet zem
376) un Rēzeknē (Ls 379). Liep
darba alga. 

Sabiedriskajā sektorā strā
526). Liepājā bijusi trešā augstā

Privātajā sektorā strādā
Liepājā bijusi ceturtā augstākā

Salīdzinot 2013.gada vidē
visstraujāk vidējā bruto darba samaksa pieaugusi J
darba samaksa pieaugusi Liepā

Privātajā sektorā visstrauj
Rēzeknē (par 9%). Liepājā priv
samaksa samazinājusies par 6

Sabiedriskajā sektorā strā
Liepājā (par 8,3%). 

7.attēls.Vidējā darba samaksa 2013.gad
Statistikas daļa; LR Centrālā

 

Vidējā bruto darba samaksa kopā

Sabiedriskais sektors 

Privātais sektors ar nodarbināto skaitu 50 un vair
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ā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk (turpmāk tekst
 darba samaksa bija Ls 487, kas ir par Ls 32, jeb par 6,1% mazāk nek

dzinot republikas nozīmes pilsētas, augstākā vidējā bruto darba samaksa 2013.gad
ū ā (Ls 504), bet zemākā vidējā bruto darba samaksa bijusi Daugavpil

 (Ls 379). Liepājā, starp 9 republikas nozīmes pilsētām, bijusi ceturt

ā strādājošiem lielākā darba alga bijusi Rīgā (Ls 638) un Ventspil
ā augstākā sabiedriskajā sektorā strādājošo alga (Ls 465

ā ādājošiem lielākā darba alga bijusi Ventspilī (Ls
ā augstākā privātajā sektorā strādājošo darba samaksa (Ls 487)

dzinot 2013.gada vidējo bruto darba samaksu ar 2012.gada vidē
 bruto darba samaksa pieaugusi Jūrmalā (par 4,5%) un Rī

darba samaksa pieaugusi Liepājā (par 0,8%).  
ā visstraujāk vidējā bruto darba samaksa palielinājusies J
ā ā privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vair

jusies par 6,1%.  
ā strādājošiem visstraujāk darba alga pieaugusi Jū

 darba samaksa 2013.gadā (Ls). Avots: Valsts sociālās apdrošin
ālā statistikas pārvalde 

 

Latvija Rīga Daugavpils Jelgava Jēkabpils Jūrmala Liepā

440 488 376 450 383 504 398

538 638 407 437 461 448 465

to skaitu 50 un vairāk 564 630 351 440 494 433 487 
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āk tekstā privātajā sektorā), 
1% mazāk nekā 2012.gada vidējā 

 bruto darba samaksa 2013.gadā 
 bruto darba samaksa bijusi Daugavpilī (Ls 

ētām, bijusi ceturtā zemākā 

ī ā (Ls 638) un Ventspilī (Ls 
jošo alga (Ls 465).  

ī (Ls 654) un Rīgā (Ls 630). 
jošo darba samaksa (Ls 487) 

jo bruto darba samaksu ar 2012.gada vidējo bruto darba samaksu, 
5%) un Rīgā (par 4,1%), vislēnāk 

ājusies Jēkabpilī (par 14%) 
to skaitu 50 un vairāk strādājošo darba 

pieaugusi Jūrmalā (par 10,1%) un 

s apdrošināšanas aģentūras 
 

Liepāja Rēzekne Valmiera Ventspils

398 379 451 504

465 400 456 526

487 351 537 654 



 

 

2.2.3. Bezdarbs 

 
2013.gada beigās bezdarba l

vairāk nekā 2012.gada beigās.

8.attēls. Bezdarba līmenis Liepā
 

Pieaugot reģistrētajam bezdarba l
2013.gada beigās reģistrēto bezdarbnieku skaits bija 4696 bezdarbnieki, kas ir par 1135 
bezdarbniekiem jeb par 31,
ietekmēja a/s „Liepājas metalurgs” maks

No 4696 reģistrētajiem bezdarbniekiem 1021 jeb 21,7% bija ilgstošie bezdarbnieki, t.i., 
konkrētās personas bez darba ir ilg
skaits samazinājies par 483 bezdarbniekiem jeb par 32,1%.

Salīdzinoši augsts saglab
bezdarbnieku skaitā. Salīdzinā
skaits palielinājies par 50 jauniešiem jeb 12,6%.

9.attēls Liepājā reģistrēto bezdarbnieku skaits. 
 

2005

Bezdarba līmenis
Liepājā 7,7

Reģistrēto bezdarbnieku skaits:

tai skaitā ilgstošie bezdarbnieki 
(ilgāk par gadu)

tai skaitā jaunieši (15-24 gadi)

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
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ās bezdarba līmenis Liepājā bija 13,0%, kas ir par 3,4 procentpunktiem 
 2012.gada beigās. 

īmenis Liepājā (%). Avots: Nodarbinātības valsts aģentū

ētajam bezdarba līmenim, palielinās arī reģistrē
ģ ēto bezdarbnieku skaits bija 4696 bezdarbnieki, kas ir par 1135 

,9% vairāk nekā 2012.gada beigās. Bezdarba l
ājas metalurgs” maksātnespējas pasludināšana un darbinieku atbr
ētajiem bezdarbniekiem 1021 jeb 21,7% bija ilgstošie bezdarbnieki, t.i., 

s personas bez darba ir ilgāk par gadu. Salīdzinot ar 2012.gadu, ilgstošo bezdarbnieku 
jies par 483 bezdarbniekiem jeb par 32,1%. 

dzinoši augsts saglabājas jauniešu (15-24 gadi) bezdarbnieku 
ā īdzinājumā ar 2012.gadu reģistrēto bezdarbnieku jauniešu (15

jies par 50 jauniešiem jeb 12,6%. 

ēto bezdarbnieku skaits. Avots: Nodarbinātības valsts a

2006 2007 2008 2009 2010 2011

6,5 4,6 8,3 18,8 16,6 12,7 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3 164 2 682 1 884 3 318 7 457 6 407 4 868 

 ilgstošie bezdarbnieki 
735 325 156 211 1166 2775 2183

456 449 245 431 1085 914 583

23% 

12% 8% 
6% 

16% 

43%

14%
17% 13% 13% 15% 14%
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 bija 13,0%, kas ir par 3,4 procentpunktiem 

ģentūra 

ī ģistrēto bezdarbnieku skaits. 
to bezdarbnieku skaits bija 4696 bezdarbnieki, kas ir par 1135 

s. Bezdarba līmeņa palielinājumu 
šana un darbinieku atbrīvošana. 

tajiem bezdarbniekiem 1021 jeb 21,7% bija ilgstošie bezdarbnieki, t.i., 
dzinot ar 2012.gadu, ilgstošo bezdarbnieku 

24 gadi) bezdarbnieku īpatsvars kopējā 
o bezdarbnieku jauniešu (15-24 gadi) 

bas valsts aģentūra 

 

2012 2013

9,6 13,0 

 

2011 2012 2013

4 868 3 561 4 696 

2183 1504 1021

583 398 448

45% 

42% 
22%

12% 11% 10%



 

 

Reģistrēto bezdarbnieku strukt
� 2252 sievietes un 2444 v
� 1021 ilgstošais bezdarbnieks;
� 321 invalīds un 448 jaunieši (15
� 680 bezdarbnieki ar augst
� 1835 bezdarbnieki ar profesion

Bezdarbnieku pabalstu 2013.gada beig
no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.
 
 
2.2.4. Uzņēmumi 

Līdz 2013.gada beigām Liep
uzņēmumu kopskaita). 2013.gad
komersanti, akciju sabiedrības, sabiedr
Salīdzinot ar 2012.gadu no jauna re
jeb par 12,3%. 162 uzņēmumi 2013.gada laik

10.attēls. Liepājā reģistrēto un likvid
www.lursoft.lv 

 
No 348 reģistrētajiem uz

uzņēmumi kā komercsabiedrī
izmantojuši 224 uzņēmumi jeb 70,4% no re
uzņēmumi reģistrēti ar Ls 1 un EUR 1 pamatkapit

Pēc VID NP Liepājas klientu apkalpošanas centra sniegt
120 jaunajiem uzņēmumiem ir darba 
darba ņēmēji. Salīdzinot ar 2012.gadu, par 52,6% samazin
skaits, kas dibināšanas gadā jau nodarbina darba 
attiecībā pret 2012.gadu samazin

2005

Reģistrēto uzņēmumu skaits 305 

Likvid ēto uzņēmumu skaits 334
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to bezdarbnieku struktūra: 
2252 sievietes un 2444 vīrieši; 

ilgstošais bezdarbnieks; 
īds un 448 jaunieši (15-24 gadi); 

680 bezdarbnieki ar augstāko izglītību; 
1835 bezdarbnieki ar profesionālo izglītību. 

Bezdarbnieku pabalstu 2013.gada beigās saņēma 2307 reģistrētie bezdarbnieki, kas ir 49,1% 
to bezdarbnieku skaita. 

ām Liepājā bija reģistrēts 8723 uzņēmumi (3% no Latvij
mumu kopskaita). 2013.gadā Liepājā reģistrēti 348 jauni uzņē

ības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību un ārvalstu komers
dzinot ar 2012.gadu no jauna reģistrēto uzņēmumu skaits samazinājies par 49 uz

ņēmumi 2013.gada laikā likvidēti.  

to un likvidēto uzņēmumu skaits. Avots: SIA „Lursoft” datu b

ētajiem uzņēmumiem 30 ir reģistrēti kā individuā
 komercsabiedrības. Reģistrēt uzņēmumu ar pamatkapitālu maz

ņēmumi jeb 70,4% no reģistrētajām sabiedrībām ar ierob
ti ar Ls 1 un EUR 1 pamatkapitālu. 

ājas klientu apkalpošanas centra sniegtās informācijas 2013.gada decembr
ņēmumiem ir darba ņēmēji. Kopā jaunajos uzņēmumos bija nodarbin
dzinot ar 2012.gadu, par 52,6% samazinājies gada laikā

ā jau nodarbina darba ņēmējus. Jaunajos uzņēmumos nodarbin
 pret 2012.gadu samazinājies par 54,9%. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

305 383 414 312 259 340 

334 152 213 152 197 364 
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ģ ētie bezdarbnieki, kas ir 49,1% 

ņēmumi (3% no Latvijā reģistrēto 
ti 348 jauni uzņēmumi – individuālie 

ī ārvalstu komersantu filiāles. 
mumu skaits samazinājies par 49 uzņēmumiem 

Avots: SIA „Lursoft” datu bāzes 

ā individuālie komersanti un 318 
mumu ar pamatkapitālu mazāku par Ls 2000 

ī ām ar ierobežotu atbildību. 105 

ācijas 2013.gada decembrī 
ņēmumos bija nodarbināti 374 

jies gada laikā reģistrēto uzņēmumu 
ņēmumos nodarbināto skaits 

 

2011 2012 2013

427 397 348 

194 169 162



 

 

 

Uzņēmumi ar lielāko apgrozī
N.
P.
K. 

Uzņēmums

1. "Liepājas metalurgs” A/S
2. "Tolmets" SIA 
3. "UPB" A/S 
4. „Scandagra Latvia” SIA 
5. V.Biļuka komercfirma "Evija
6. "Lauma fabrics" LSEZ SIA
7. "Liepājas osta LM" LSEZ SIA
8. "LPB" A/S 
9. "Liepājas enerģija" SIA 
10. "Transsit service agency" SIA
11. "Liepaja bulk terminal LTD"
12. "Laskana" LSEZ SIA 
13. "Jensen Metal" LSEZ SIA
14. "Liepājas reģionālā slimnī
15. "AE Partner" SIA 
16. "Laskana - logistic" SIA 
17. "DFDS Logistics Baltic" SIA
18. "Aile Grupa" SIA 
19. "Ceļu, tiltu būvnieks" SIA
20. "Galaksis N" SIA 

Avots: SIA „Lursoft” datu bā
 
 

2.2.5. Rūpniecība 

2013.gadā Liepājā apstrā
200.3 milj. latu (4,8% no Latvijas kopapjoma). Sal
izlaides apjoms samazinājies par 

Realizētās produkcijas apjoms 2013.gad
kopapjoma). Salīdzinot ar 2012.gadu, realiz
208.6 milj. latu jeb par 47,2%. 

2013.gadā Liepājā eksport
2013.gadā eksportam realiz

reizes mazāk nekā 2012.gadā
latu jeb par 14,1% mazāk nekā

Salīdzinot apstrādes rū
2012.gadu, redzams, Liepāja nav vien
izlaides un realizācijas apjomi. J
apjomi samazinājušies par 53

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
2013.GADA PUBLISKAIS P

rozījumu 2012.gadā 

ņēmums 
Apgrozījums 

(LVL)  
pret 2011 pret 2010

A/S 305 233 536 49% 

117 877 587 7% 

53 981 945 33% 

 37 559 498 77% 

Evija" SIA 28994 781 37% 

" LSEZ SIA 24 228 917 10% 

LSEZ SIA 22 742 735 57% 

20 447 364 20% 

14 705 447 17% 

" SIA 13 856 075 2.12 reizes 2.84 reizes

LTD" LSEZ SIA 12 308 766 2.36 reizes 2.82 reizes

10 820 413 27% 

"Jensen Metal" LSEZ SIA 10 228 177 17% 

ā ā slimnīca" SIA 10 075 036 7% 

9 959 170 10% 

 7 847 474 11% 2.08 reizes

"DFDS Logistics Baltic" SIA 7 754 268 28% 

7 546 965 8% 

SIA 7 497 945 17% 2.47 reizes

7 421 081 0% 

Avots: SIA „Lursoft” datu bāzes www.lursoft.lv 

ā ā apstrādes rūpniecības (turpmāk tekstā rūpniecība) produkcija saražota par 
8% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2012.gadu, rū

ājies par 226.9 milj. latu jeb 2,1 reizi.  
s produkcijas apjoms 2013.gadā bija 233.6 milj. latu (5,

dzinot ar 2012.gadu, realizētās rūpniecības produkcijas apjoms
2%.  

ā ā eksportētās rūpniecības produkcijas īpatsvars samazin
 eksportam realizētas preces par 196,0 milj. latu, kas ir par 202.9 milj. 

 2012.gadā. Vietējā tirgū realizētas preces par 37,2 milj. 
āk nekā 2012.gadā.   
ādes rūpniecības izlaides un realizācijas apjomu pā

āja nav vienīgā pilsēta, kurā samazinājušies rū
cijas apjomi. Jā, Liepājā šis samazinājums ir ievērojamā

jušies par 53,1%, bet realizētās produkcijas apjomi samazin
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pret 2010 pret 2009 

58% 92% 

16% 98% 

82% 66% 

58% 3.53 reizes 

20% 40% 

26% 51% 

79% 41% 

33% 36% 

15% 30% 

2.84 reizes 62% 

2.82 reizes 87% 

11% 58% 

74% 3.11 reizes 

0% 1% 

67% 2.25 reizes 

2.08 reizes 28.75 reizes 

35% 2.29 reizes 

48% -16% 

2.47 reizes 2.38 reizes 

36% 2.61 reizes 

ū ība) produkcija saražota par 
dzinot ar 2012.gadu, rūpniecības produkcijas 

latu (5,4% no Latvijas 
bas produkcijas apjoms samazinājies par 

patsvars samazinājies līdz 84%. 
, kas ir par 202.9 milj. latu jeb 2 

2 milj. latu, kas ir par 6,1 milj. 

cijas apjomu pārmaiņas 2013.gadā pret 
ājušies rūpniecības produkcijas 
ērojamāks – produkcijas izlaides 

s produkcijas apjomi samazinājušies par 47,2%.  



 

 

Rūpniecības produkcijas izlaides uz realiz
par 17,9%; realizācija par 13
Daugavpilī (izlaide par 3,5%; realiz

11.attēls. Liepājas apstrādes rū
Centrālā statistikas pārvalde

 
 

2.2.6.Investīcijas 

2013.gada beigās reģistrē
bija 52,0 milj. lati Gada laikā
apjoms palielinājies par 6,6 milj. latu.

12.attēls. Uzkrātās un perioda laik
pamatkapitālā, milj. Ls. Avots: SI
 

 

Rūpniecības produkcijas izlaide, milj.Ls

Pašražoto preču realizācija kopā, 
milj.Ls, tai skaitā:

eksports, milj.Ls:

vietējā tirgū, milj.Ls

Uzkrātās ārvalstu investīcijas, milj.Ls

Gada laikā saņemtās ārvalstu investīcijas, milj.Ls

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
2013.GADA PUBLISKAIS P

bas produkcijas izlaides uz realizācijas apjomi samazinājušies ar
ācija par 13,4%), Rēzeknē (izlaide par 11,4%; realiz

5%; realizācija par 3,3%). 

ādes rūpniecības izlaide un pašražoto preču realizā
rvalde 

ā ģistrēto ārvalstu investīciju apjoms Liepājas uzņē
milj. lati Gada laikā Liepājā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitā

jies par 6,6 milj. latu. 

s un perioda laikā saņemtās ārvalstu investīcijas Liepā ā
Avots: SIA „Lursoft” datu bāzes www.lursoft.lv 

2005.g. 2006.g. 2007.g.  2008.g. 2009.g. 2010.g.

249,6 308,3 362,9 395,4 237,7 319,5

249,3 309,9 365,0 395,7 251,2 296,3

200,2 242,4 286,6 323,0 215,9 261,7

49,1 67,5 78,3 72,7 35,3 34,6

80%

78%

79%
82%

86%

88%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

13,8 16,0 17,6 19,2 31,8 37,7

īcijas, milj.Ls -6,9 2,2 1,6 1,6 12,6 5,9
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ājušies arī Ventspilī (izlaide 
4%; realizācija par 14,7%) un 

ču realizācija, milj. Ls. Avots: LR 

ājas uzņēmumu pamatkapitālā 
mumu pamatkapitālā ārvalstu investīciju 

cijas Liepājā reģistrēto uzņēmumu 

 

2011.g. 2012.g. 2013.g.

330,2 427,2 200,3

335,7 442,2 233,6

293,5 398,9 196,0

42,2 43,3 37,2

87%

90%

84%

 

2010 2011 2012 2013

37,7 39,0 45,4 52,0

5,9 1,3 6,4 6,6



 

 

Dažādi Liepājas uzņēmumi gada laik
Lielākie investīciju apjomi saņ

� Kipras – 3,7 milj. latu;
� Ukrainas – 1,3 milj. 
� Krievijas – 1,1 milj. latu.

Samazināto investīciju apjoms šaj
latu. Visvairāk ieguldījumus samazin

2013.gada beigās Liepā
Kipras Liepājas uzņēmumu pamatkapit
kopapjoma). Zviedrijas tiešo ieguld
kopapjoma), Dānijas tiešo ieguld
kopapjoma), Igaunijas tiešo ieguld
kopapjoma). Pirmo piecinieku nosl
apmērā (11% no tiešo investī

 
 
2.2.7. Liepājas ostas darbība

Liepājas ostas darbība ir galvenok
sniegšanu. Ostā darbojas 15 stividoru komp
brokeri, un citi ostas pakalpojumu sniedz
tiek nodrošināti arī pasažieru pā

2013.gadā Liepājas ostā
(Vācija) – Baltijska – Liepā
Krieviju, savu darbību uzsāka 2013.gada august

2013.gadā Liepājas ostas pasažieru p
2012.gadu prāmju pasažieru skaits palielin

13.attēls. Pasažieru apgrozība Liep
pārvalde 
 

 

13 698

733

2005 2008

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
2013.GADA PUBLISKAIS P

ņēmumi gada laikā saņēmušas ārvalstu investīcijas 6,7 milj. latu apm
ciju apjomi saņemti no: 

3,7 milj. latu; 
1,3 milj. latu; 
1,1 milj. latu. 
īciju apjoms šajā pašā laika posmā bijis salīdzinoši neliels 

ījumus samazināja Lietuva 73,8 tūkst. latu un Beliza 
ās Liepājas uzņēmumos visvairāk investīcijas ieguldī
ņēmumu pamatkapitālā ieguldīts 12,4 milj. latu (24% no tiešo invest

kopapjoma). Zviedrijas tiešo ieguldījumu apjoms bija 10,8 milj. latu (21% no tiešo invest
nijas tiešo ieguldījumu apjoms bijis 8,2 milj. latu (16% no tiešo invest

kopapjoma), Igaunijas tiešo ieguldījumu kopapjoms bijis 8,1 milj. latu (16% no tiešo invest
kopapjoma). Pirmo piecinieku noslēdz Krievija ar tiešo ieguldījumu kopapjomu 5,

 (11% no tiešo investīciju kopapjoma). 

ība 

ība ir galvenokārt ir orientēta uz eksporta un tranz
 darbojas 15 stividoru kompānijas, 19 kuģu aģentūras, kravu eksp

brokeri, un citi ostas pakalpojumu sniedzēji, nodrošinot apmēram 2000 darba vietas. Liep
 pasažieru pārvadājumi.  
ājas ostā darbojās 2 prāmju līnijas Liepāja –Travemunde (V

Liepāja – Ustjluga (Krievija). Prāmis, kas savieno V
ī āka 2013.gada augustā. 
ājas ostas pasažieru pārvadājumu izmantojuši 42 607 pasažieri. Sal

u skaits palielinājies par 9365 pasažieriem jeb par 28,2%.

ība Liepājas ostā (skaits). Avots: Liepājas Speci

733

19 951

10 302

19 280

33 242

2008 2009 2010 2011 2012
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īcijas 6,7 milj. latu apmērā. 

īdzinoši neliels – 145,4 tūkst. 
kst. latu un Beliza – 45,9 tūkst. latu. 

cijas ieguldījuši Kipras investori. No 
ts 12,4 milj. latu (24% no tiešo investīciju 

jumu apjoms bija 10,8 milj. latu (21% no tiešo investīciju 
jumu apjoms bijis 8,2 milj. latu (16% no tiešo investīciju 
jumu kopapjoms bijis 8,1 milj. latu (16% no tiešo investīciju 

ījumu kopapjomu 5,6 milj. latu 

ta uz eksporta un tranzīta pakalpojumu 
ūras, kravu ekspeditori, muitas 

ram 2000 darba vietas. Liepājas ostā 

Travemunde (Vācija) un Zasnīca 
mis, kas savieno Vāciju, Latviju un 

jumu izmantojuši 42 607 pasažieri. Salīdzinot ar 
jies par 9365 pasažieriem jeb par 28,2%. 

jas Speciālās ekonomiskās zonas 
 

33 242

42607

2013



 

 

Liepājas ostā pārkrauto kravu apjoms 2013.gad
2012.gadu, kad pārkrauto apjoms sasniedza 7,4 milj. tonnas, kravu apgroz
2,6 milj. tonnu jeb par 35,1%. Ja 2012.gad
kravu apgrozījuma pieaugums, tad 2013.gad
salīdzinoši nelielās graudaugu ražas.

Tradicionāli liel ākais kravu 
jeb 2,8 milj. tonnas. Lielāko da
celtniecības materiāli, koksnes š

14.attēls. Kravu apgrozījums Liep
 
 

2.2.8. Tūrisms 
 

2013.gadā Liepājas tūrisma m
28,4% ārvalstu tūristi. Salīdzinot ar 2012.gadu t
par 9.2 tūkstošiem jeb par 11,7%.

15.attēls Visās Liepājas tūrisma m
statistikas pārvaldes datu bāzes: 

4,5 
4,0 

2005 2006

visās tūristu mītnēs, tūkst.cilv.

tai skaitā viesnīcās, kūrortviesnīcās un 
moteļos, tūkst.cilv.

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
2013.GADA PUBLISKAIS P

ā ārkrauto kravu apjoms 2013.gadā bija 4,8 milj. tonnu. Sal
rkrauto apjoms sasniedza 7,4 milj. tonnas, kravu apgrozī

2,6 milj. tonnu jeb par 35,1%. Ja 2012.gadā pateicoties beramkravām Liepā
juma pieaugums, tad 2013.gadā beramkravu apgrozījuma s

s graudaugu ražas. 
ākais kravu īpatsvars bija beramkravām, kas veidoja 58% no vis

jeb 2,8 milj. tonnas. Lielāko daļu beramkravu veidoja labība un labī
āli, koksnes šķelda un koksa smalkumi.  

ījums Liepājas ostā, milj. t. Avots: LR Centrālā statistikas p

ājas tūrisma mītnēs apkalpoti 69,1 tūkstotis tūristu, no tiem 19,6 t
īdzinot ar 2012.gadu tūristu skaits Liepājas tūrisma m

kstošiem jeb par 11,7%. 

ā ūrisma mītnēs apkalpoto cilvēku skaits (tūkstošos). 
rvaldes datu bāzes: www.csb.gov.lv 

4,0 4,2 4,4 4,4
4,9

2007 2008 2009 2010 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010

38,7 40,9 54,5 75,1 49,3 50,9

īcās un 
12,1 10,7 13,9 18,9 13,8 13,3
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 bija 4,8 milj. tonnu. Salīdzinot ar 
rkrauto apjoms sasniedza 7,4 milj. tonnas, kravu apgrozījums samazinājies par 

ām Liepājas ostai bija lielākais 
ījuma samazinājumu ietekmēja 

m, kas veidoja 58% no visām kravām 
ba un labības produkti, kam seko 

ā statistikas pārvalde 

ūristu, no tiem 19,6 tūkstoši jeb 
ā ūrisma mītnēs samazinājies 

ūkstošos). Avots: LR Centrālā 

 

7,4 

4,8 

2012 2013

 

2011 2012 2013

75,5 78,2 69,1

23,0 24,4 19,6



 

 

Liepājas atpazīstamība pasaul
kapitālsabiedrība SIA „Liepā
mītnēs apkalpoto peronu skaita samazin
klātienē apkalpoto apmeklē ā
Salīdzinot ar 2012.gadu Liepā
palielinājies par 18,4%. 

50,5% no tūrisma inform
tūristu īpatsvars bijis no Lietuvas 

Liepājas tūristu apmeklē ā
� Liepājas muzejs;
� Karostas cietums;
� Liepājas Svētās Tr

2013.gadā izveidoti jauni t
� Velo – ekskursija maršruts „Liep
� Maršruts kājāmgā
� Ekskursija Liepā ā
� Velomaršruts „Putnu v

 
 

2.2.9. Pašvaldības projekti 

Liepājas pilsētas attīstība 2013.gad
attīstības programmu 2008.-2014.gadam un š
(turpmāk abi dokumenti – attī

2013.gadā pašvaldība, tai skait
stratēģisko mērķu sasniegšanai b
apmērā, no tiem 27,2 milj. latu
Eiropas Savienības fondu - 
instrumenta - ES KPFI un citu 
ir realizējusi 13 projektus 27,9 mil
līdzfinansējums. Kapitālsabiedr
milj. latu apmērā, no tiem 1,6 milj
pašvaldības projektu īstenošana 44,7 milj
un astoņu kapitālsabiedrības projektu 
daļa 2,1 milj. lati).   

ES fondu ietvaros ī
nodarbinātību kopumā. Kohē
īstermiņa, gan ilgtermiņa darba vietas pils
ieguldītās investīcijas iepriekšē
uzturēšanas izdevumu izmaksas energoefektivit
modernizācijas projekta realiz
rekonstrukciju projektu īstenošanas rezult
nav bijuši nepieciešami ieguldī

Atbilstoši attīstības programm
investīcijas, pašvaldība ievēroja daž

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
2013.GADA PUBLISKAIS P

ī ība pasaulē, Baltijā un Latvijā nodrošina Liep
ba SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. Neskatoties uz t

s apkalpoto peronu skaita samazinājumu, Liepājas reģiona tūrisma inform
 apkalpoto apmeklētāju skaits 2013.gadā palielinājies, sasniedzot 19,8 t

dzinot ar 2012.gadu Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja apkalpoto personu skaits 

risma informācijas biroja apmeklētājiem bijuši ārzemnieki. Liel
patsvars bijis no Lietuvas – 24,8%, Krievijas – 20,1% un Vācijas 18,0%.

ristu apmeklētākie objekti:  
jas muzejs; 

Karostas cietums; 
ētās Trīsvienības katedrāle. 

izveidoti jauni tūrisma maršruti un tūrisma produkti: 
ekskursija maršruts „Liepājas vēsturiskie kinoteātri”;
ā āmgājējiem „Kino vēsture Liepājā”;  

Ekskursija Liepājā neredzīgajiem un nedzirdīgajiem; 
Velomaršruts „Putnu vērošana”. 

 

ē īstība 2013.gadā noritēja saskaņā ar Liepājas pilsē
2014.gadam un šīs programmas ietvaros apstiprin

attīstības programma).  
ība, tai skaitā pašvaldības kapitālsabiedrības, turpin

u sasniegšanai būtisku projektu īstenošanu (kopā 36 projekti 89,2 milj
. latu pašvaldības līdzfinansējums), kuru realiz
 ESF, ERAF, KF (turpmāk – ES fondi), Klimata p

ES KPFI un citu ārējo finanšu instrumentu investīcijas. Pārskata period
jusi 13 projektus 27,9 milj. latu apmērā, no tiem 7,7 milj

ālsabiedrību realizētie četri projekti 2013.gadā sast
, no tiem 1,6 milj. lati ir pašvaldības līdzfinansējums. Pā

īstenošana 44,7 milj. latu apmērā (pašvaldības līdzfinans
ības projektu īstenošana 63 milj. latu apmērā (pašvald

ES fondu ietvaros īstenotie projekti pozitīvi ietekmējuši situā
ā. Kohēzijas politikas līdzfinansēto projektu rezult
ņa darba vietas pilsētā. Vienlaikus iepriekšminētajam j

jas iepriekšējos gados, tai skaitā 2013.gadā, turpina samazin
šanas izdevumu izmaksas energoefektivitātes jomā un pēc ielu apgaismojuma sist

cijas projekta realizācijas plānots gadā ietaupīt 10 procentus. Savuk
īstenošanas rezultātā, pašvaldība ir sekmējusi lī

nav bijuši nepieciešami ieguldījumi īslaicīgai defektu novēršanai asfalta seguma remontam.
ī ības programmā noteiktajam, piesaistot ES fondu un citu finanšu instrumentu 
ī ēroja dažādu tautsaimniecības nozaru vajadzības. P
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 nodrošina Liepājas pilsētas domes 
cijas birojs”. Neskatoties uz tūristu 
ģ ūrisma informācijas birojā 
ājies, sasniedzot 19,8 tūkstošus. 

cijas biroja apkalpoto personu skaits 

ārzemnieki. Lielākais ārvalstu 
ācijas 18,0%. 

ātri”;  

ājas pilsētas sociāli ekonomisko 
s programmas ietvaros apstiprināto Investīciju plānu 

ības, turpināja un uzsāka pilsētas 
ā 36 projekti 89,2 milj. latu 
ru realizācijai tika piesaistītas 

ES fondi), Klimata pārmaiņu finanšu 
ī ārskata periodā pašvaldība 

, no tiem 7,7 milj. lati ir pašvaldības 
ā sastādīja kopsummu 28,4 

ējums. Pārskata gadā turpinās 11 
ī īdzfinansējums 15,7 milj. lati) 
ē ā (pašvaldības līdzfinansējuma 

ējuši situāciju darba tirgū un 
to projektu rezultātā, tika radītas gan 

ētajam jāatzīmē, ka ES fondu 
, turpina samazināt infrastruktūras 
ēc ielu apgaismojuma sistēmas 

īt 10 procentus. Savukārt ielu 
ējusi līdzekļu ietaupījumus, jo 

ršanai asfalta seguma remontam. 
 noteiktajam, piesaistot ES fondu un citu finanšu instrumentu 

ības. Pārskata gadā būtiska 



 

 

nozīme ir bijusi infrastruktū
investīcijas transporta, pilsē
Tāpat, pašvaldība, savu iespē
vides jomām, kurās arī visplaš
Turpinot iesākto, arī 2013.gadā
attīstību pilsētā un reģionā kopum
iespēju uzsākt vai paplašināt komercdarb

 
Eiropas Savienības fondu un citu 

pašvald

Projekta nosaukums
(projekta īstenotājs un partneri)

Izglītība 
Izglītojamo ar funkcionāliem 
traucējumiem atbalsta sistēmas izveide 
(Liepājas pilsētas pašvaldība, Valsts 
izglītības satura centrs) 
Jaunieši ir sabiedrības attīstības 
turpināšanas garants (COMMON 
FUTURE) 
 (Liepājas Jaunatnes centrs) 
Liepājas izglītības iestāžu un ā
sadarbības partneru realizē
mobilitātes projekti  
(Liepājas 6.vidusskola, 
7.vidusskola, Liepājas 8.vidusskola, 
Liepājas Ezerkrasta sākumskola,
Liepājas 5.vidusskola, Liepājas valsts 
1.ģimnāzija) 
Liepājas pirmsskolas izglītības iest
„Pienenīte” infrastruktūras attīstī
(Liepājas pilsētas pašvaldība) 

Pilsētvide, vide un tās pieejam
Liepājas pilsētas parku, skvēru un za
zonu rekonstrukcija  
(Liepājas pilsētas pašvaldība) 
Mana sociālā atbildība ("My Social 
Responsibility", saīsinātais nosaukums 
"My Response")  
(Kurzemes plānošanas reģions kā
vadošais partneris sadarbībā ar 8 
partneriem, tai skaitā Liepājas pils
pašvaldību) 
Ezeru ilgtspējīga apsaimniekošana 
Kurzemē un Lietuvā” jeb „Ezeri 
nākotnei”  
(Liepājas pilsētas pašvaldība, Kurzemes 
plānošanas reģions) 

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
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me ir bijusi infrastruktūras projektu īstenošanai, ieguldot apjom
cijas transporta, pilsētvides, veselības, ūdenssaimniecības un energoefektivit

ba, savu iespēju robežās, lielu uzmanību ir veltījusi izglītī
ā ī visplašāk un biežāk tiek realizēti sadarbības un partner
ī 2013.gadā pašvaldība ar realizētajiem projektiem sekm
ģ ā kopumā. ES fondu ietvaros izveidotā publisk
āt komercdarbību sakārtotā uzņēmējam pievilcī ā

ības fondu un citu ārējo finanšu instrumentu projekti, kurus 
pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības 

2013.gadā 
 

Projekta nosaukums 
js un partneri) 

Projekta 
stadija 

 

Kopējās 
projekta 
izmaksas, 

Ls 

Pašvaldī
finansē

Ls

ēmas izveide 
ība, Valsts 

noslēdzies 86 400  

ī ības 
šanas garants (COMMON 

noslēdzies 133 202 

āžu un ārvalstu 
bas partneru realizēti 7 

Liepājas 
jas 8.vidusskola, 

ākumskola, 
ājas valsts 

noslēdzies/ 
aktīvs 

93 473 

ī ības iestādes 
ūras attīstība. 

 
aktīvs 1 168 510  327 050 

ās pieejamība 
ēru un zaļo 

 
noslēdzies 710 000 390

ba ("My Social 
ātais nosaukums 

ģions kā 
ī ā ar 8 
ājas pilsētas 

aktīvs 
87 840 

 
 

ga apsaimniekošana 
” jeb „Ezeri 

ība, Kurzemes 
aktīvs 11 101 
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apjomīgas un ilgtspējīgas 
bas un energoefektivitātes jomās. 
jusi izglītības, kultūras, sociālai un 

ības un partnerības projekti. 
sekmēja uzņēmējdarbības 

ā publiskā infrastruktūra dod 
jam pievilcīgā vidē. 

jo finanšu instrumentu projekti, kurus īstenoja 
ības  

Pašvaldības 
finansējums, 

Ls 

Projekta 
īstenošanas 

termiņš 

 
04.01.2011.-
31.10.2013. 

7221 
08.11.2012.-
07.04.2013. 

 

01.08.2011.-
31.07.2014 

327 050  
29.08.2013.-
31.10.2014.  

390 000 
23.04.2013.-
31.12.2013. 

8 800 
 

01.04.2012.-
31.05.2014. 

 

1 666 
12.04.2012.-
01.08.2014. 



 

 

Lakes for future 
(Liepājas pilsētas pašvaldība, Kurzemes 
plānošanas reģions) 
„Ūdenstūrisms kā dabas un akt
tūrisma elements Latvijā un Igaunij
jeb „Riverway”  
(Partnerību projektā veido 39 
institūcijas, tai skaitā Liepājas pils
pašvaldība) 

Sociālā joma 
 „Cilvēk, nepaliec malā - iesaisties” 
(Sociālais dienests kā sadarbības 
partneris Liepājas Neredzīgo biedr
projektā) 
„Sociālās rehabilitācijas programmu 
izstrāde un ieviešana Liepājas 
Diakonijas centrā”  
(Sociālais dienests kā sadarbības 
partneris Liepājas Diakonijas centra 
projektā) 
„Sociālā pakalpojuma „Atbalsta grupu” 
pilnveidošanā”  
(Sociālais dienests kā sadarbības 
partneris Biedrības „Dižvanagi” 
projektā) 

Kultūra 
Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu 
ietvaros 13 īstenoti projekti  
(Liepājas Kultūras pārvalde, Liep
teātris, Liepājas leļļu teātris, Liep
muzejs) 
Liepājas daudzfunkcionālā centra 
„Lielais dzintars” izveide  
(Liepājas pilsētas pašvaldība) 

Transports, komunālā saimniec
Brīvības ielas rekonstrukcija Liepā
(Liepājas pilsētas pašvaldība) 
Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcija un 
pieslēguma Zemnieku ielai izbū
(Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai) 
(Liepājas pilsētas pašvaldība) 
Tranzītielu posmu (Brīvības, Klaip
Ganību) rekonstrukcija Liepājā 
(Liepājas pilsētas pašvaldība) 
Zemnieku ielas rekonstrukcija Liep
(Liepājas pilsētas pašvaldība) 
Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma 
sistēmas modernizācija un ielu 
rekonstrukcija  
(Liepājas pilsētas pašvaldība) 

Nodarbinātība 

Skolēnu nodarbinātība vasarā  

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
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ība, Kurzemes aktīvs 711 630 

 dabas un aktīvā 
ā un Igaunijā” 

 veido 39 
ājas pilsētas 

aktīvs 1 524 154 

iesaisties” 
ības 

īgo biedrības 
noslēdzies 97 745 

cijas programmu 

ības 
jas Diakonijas centra 

noslēdzies 96 343 

 pakalpojuma „Atbalsta grupu” 

ības 
bas „Dižvanagi” 

noslēdzies 26 876 

  
la fonda projektu 

rvalde, Liepājas 
tris, Liepājas 

noslēdzies 65 180 

ā ā centra 

 
aktīvs 20 000 000 13 008 270

ā ā saimniecība 
bas ielas rekonstrukcija Liepājā 

 noslēdzies 9 200 000 3 200 000

bu ielu rekonstrukcija un 
guma Zemnieku ielai izbūve 

ājas ostai)  
 

noslēdzies 17 300 000  4 110

ī ības, Klaipēdas, 
ājā  

 
aktīvs 3 200 000 353

Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā 
 

aktīvs 2 403 860 270 434

tas ielu apgaismojuma 
cija un ielu 

 

aktīvs 15 125 036  1 725 980

  

 noslēdzies 31 600 
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1 111 
2012.-

31.07.2014. 

2 930 
14.01.2013. - 
14.01.2015 

 
2012.-2013. 

gads. 

 

2013. gads 

 

2013.– 2014. 
gads. 

  

 2013.-2014. 

008 270 
01.12.2011.-
30.06.2015. 

 

200 000 
23.02.2010.-
28.09.2013. 

110 000 
11.05.2011.-
30.06.2013. 

353 000 
26.09.2012.-
30.06.2014. 

270 434 
06.08.2013.-
30.06.2015. 

725 980 
09.06.2011.-
08.06.2014. 

  

22 900 2013.gada 
jūnijs – 



 

 

Speciālistu piesaiste Liepājas pilsē
pašvaldībā  
(Liepājas pilsētas pašvaldība) 
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 
pašvaldībās 
(Liepājas pilsētas pašvaldība, 
Nodarbinātības valsts aģentūra)

Citi 
Pievilcīgas investīciju vides veidošana 
Liepājas un Klaipēdas izaugsmei 
(Liepājas pilsētas pašvaldība) 
Kapacitātes stiprināšana Eiropas 
Savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu un pasākumu 
īstenošanai Liepājas pilsētas un 
Grobiņas novada pašvaldībās II kā
(Liepājas pilsētas pašvaldība, projekta 
partneris Grobiņas novada pašvald

Liepājas pilsētas kapitālsabiedr
Biokoģenerācijas stacijas izveide 
Liepājā (SIA „Liepājas enerģija”)
Siltumavota rekonstrukcija Liepā ā
Kaiju ielā 33 (SIA „Liepājas enerģ
Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo 
sliežu posmu rekonstrukcija Liepā
(SIA „Liepājas tramvajs”) 
Primārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana SIA 
"Jaunliepājas primārās veselības 
aprūpes centrs"  
(SIA "Jaunliepājas primārās vesel
aprūpes centrs")  
Liepājas ostas padziļināšana (LSEZ)

Liepājas reģionālās slimnīcas 
energoefektivitāte (SIA „Liepājas 
reģionālā slimnīca”)  
Stacionārā veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana SIA 
„Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot 
veselības pakalpojumu kvalitāti un 
paaugstinot izmaksu efektivitāti” 2. 
Kārta (SIA „Liepājas reģionālā
slimnīca”)  
Liepājas starptautiskā lidostas attī
(SIA „Aviasabiedrība” Liepāja”)
Publiskā un privātā partnerība 
plastmasas atdalīšanas no atkritumu 
kopējās plūsmas iespēju izpēte 
„Liepājas RAS”) 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas attīstība Liepājas reģionā

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
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ājas pilsētas 

 
noslēdzies 27 220 

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

ūra) 

aktīvs 306 965 

ciju vides veidošana 
das izaugsmei  

 
noslēdzies 88 000  

šana Eiropas 
bas politiku instrumentu un 

īdzības 
ākumu 

ētas un 
ī ās II kārta  
ība, projekta 

as novada pašvaldība) 

noslēdzies 13 000 

ālsabiedrību realizētie projekti 
cijas stacijas izveide 

ģija”)  
noslēdzies 8 257 151  351 000

Siltumavota rekonstrukcija Liepājā, 
jas enerģija”)  

noslēdzies 8 103 206 

ūve un esošo 
sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā noslēdzies 11 809 966  1 225 

ras uzlabošana SIA 
ības 

ās veselības 

noslēdzies 

74 160 
 
 
 

(LSEZ) 
aktīvs 28 573 767  

ājas aktīvs 684 120 

ras uzlabošana SIA 
īca”, uzlabojot 
āti un 

paaugstinot izmaksu efektivitāti” 2. 
ālā 

aktīvs 9 285 890 649 668

 lidostas attīstība 
āja”)  

aktīvs 3 436 380 

šanas no atkritumu 
ē ēte (SIA  

aktīvs 1 405 

  
ves atkritumu apsaimniekošanas 

ā ģionā – 
aktīvs 4 299 910 
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augusts 

 
23.11.2010.-
09.01.2013. 

 
16.03.2012.-
30.06.2014. 

13 210 
27.04.2012.-
30.04.2014 

 
01.04.2012.-
31.01.2013. 

 

351 000 
28.07.2010.-
28.07.2013. 

 
27.06.2011.-
30.10.2013. 

225 000 
10.05.2011.-
31.10.2013. 

59 294 
 
 

01.12.2011.-
31.12.2013. 

 
09.04.2009.-
31.08.2015. 

 
30.10.2013.-
30.06.2014. 

649 668 
01.10.2011.-
30.09.2014. 

 
21.05.2012.-
31.08.2015. 

 
21.09.2011.-
31.08.2014. 

  

 
26.11.2010.-
26.11.2014. 



 

 

poligona Ķīvītes infrastruktūras 
pilnveidošana (SIA „Liepājas RAS”)
Ūdenssaimniecības attīstība Liepā
3.kārta (SIA „Liepājas Ūdens”)
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ūras 
ājas RAS”) 

ī ība Liepājā, 
dens”) 

aktīvs 16 680 000 1 383 000

KOPĀ 89 188 135 27 110 534
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383 000 
14.07.2011.-
31.12.2014. 

110 534  



 

 

3.Liepājas pilsētas pašvald
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ētas pašvaldības finanšu resursi 
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3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi
 

Pašvaldību pamatbudžeta 
ieņēmumu struktūra

(Ls) 
 Rādītāji 
IEŅĒMUMI 
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
Nekustamā īpašuma nodoklis 
Azartspēļu nodoklis 
Nenodokļu ieņēmumi 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un ī
pārdošanas 
Valsts ( pašvaldību) nodevas un kancelejas 
nodevas 
Sodi un sankcijas 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 

Ieņēmumi no valsts ( pašvaldības) 
nekustamā īpašuma pārdošanas 
Transfertu ieņēmumi 
Valsts budžeta transferti 
Pašvaldību budžeta transferti 
Budžeta iestāžu ieņēmumi 
Ieņēmumi kopā 
Aizdevuma saņemšana 
Budžeta līdzekļu atlikums uz gada s

Ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz 
gada sākumu un saņemtiem kredī

Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu p
 

Pašvaldības pamatbudžeta ie
plānoto ieņēmumu neizpilde saist
līdzfinansēto projektu īstenošanai, 
termiņu pagarinājums projektam „Liep
ielu rekonstrukcija”. Projektu ī
termiņu pagarinājumi sakarā
struktūrfondiem tika novirzītas projektu 

Liepājas pilsētas pašvaldī
ieņēmumi, 1,0% - nenodokļu ie
veidā no valsts budžeta un ES strukt
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ņēmumi 

bu pamatbudžeta  
ūra 

2011.gada 
izpilde 

2012.gada 
izpilde 

2013.gada 
izpilde 

      
      

ņēmumi 24 305 325 26 192 375 28 010 068
23 797 251 25 720 394 27 477 722
20 669 517 22 413 497 24 302 002
2 971 610 3 100 253 2 975 826

156 124 206 644 199 894
508 074 471 981 532 346

ības un īpašuma 
30 945 17 852 194 101

bu) nodevas un kancelejas 
55 497 53 028 54 620

103 716 97 300 83 480
294 048 280 411 136 262

ības) 
23 868 23 390 63 883

23 248 766 20 866 243 19 268 419
23 066 288 20 677 036 19 021 424

182 478 189 207 246 995
1 313 877 4 428 567 4 577 371

48 867 968 51 487 185 51 855 858
10 501 643 12 078 317 9 641 485

u atlikums uz gada sākumu 10 719 408 17 912 762 10 055 596

ļu atlikumu uz 
emtiem kredītiem 70 089 019 81 478 264 71 552 939

tas domes Finanšu pārvalde 

bas pamatbudžeta ieņēmumi izpildīti par 98,37% un sastāda Ls 51
mumu neizpilde saistīta ar mazāku kredītlīdzekļu piesaisti ES strukt

īstenošanai, ņemot vērā to, ka laika apstākļu dēļ
jums projektam „Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistē

ielu rekonstrukcija”. Projektu īstenošanu pagarināja iepirkuma procedūru veikšana (p
jumi sakarā ar papildus jautājumiem) un saņemtā

rfondiem tika novirzītas projektu īstenošanai. 
ētas pašvaldības pamatbudžetā 53,0% no kopējiem ieņē
nenodokļu ieņēmumi, 37,2% - transfertu ieņēmumi mē

 no valsts budžeta un ES struktūrfondiem un budžeta iestāžu ieņēmumi 
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2013.gada 
 

2013/2012 

Ls %, 
    

28 010 068 1 817 693 6,94 
27 477 722 1 757 328 6,83 
24 302 002 1 888 505 8,43 
2 975 826 -124 427 -4,01 

199 894 -6 750 -3,27 
532 346 60 365 12,79 

194 101 176 249 987,28 

54 620 1 592 3,00 

83 480 -13 820 -14,20 
136 262 -144 149 -51,41 

63 883 40 493 173,12 

19 268 419 -1 597 824 -7,66 
19 021 424 -1 655 612 -8,01 

246 995 57 788 30,54 
4 577 371 148 804 3,36 

51 855 858 368 673 0,72 
9 641 485 -2 436 832 -20,18 

10 055 596 -7 857 166 -43,86 

71 552 939 -9 925 325 -12,18 

āda Ls 51 855 858. Kopējo 
ļu piesaisti ES struktūrfondu 
ā ļu dēļ tika veikts būvniecības 
juma sistēmas modernizācija un 

ūru veikšana (pārsūdzības, 
ņemtās atmaksas no ES 

ējiem ieņēmumiem veido nodokļu 
ņēmumi mērķdotāciju un dotāciju 

ņēmumi – 8,8%. 



 

 

16.attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu strukt
Finanšu pārvalde 
 
 
3.1.1. Nodokļu ieņēmumi 

2013.gadā pašvaldības pamatbudžet
nodokļu maksājumiem veido 

  2013.gadā iedzīvotāju
18 88 505 vairāk nekā 2012.gad

Iedzīvotāju ienākuma nodok
tautsaimniecībā nodarbināto skaits un atalgojums. Sal
iedzīvotāju ienākuma nodokļ
noteiktais mēneša neapliekamais minimums, savuk
atvieglojums par apgādībā esošu personu. 2013.gad
iedzīvotāju ienākuma nodokļ

 
17.attēls. Nodokļu ieņēmumu strukt
pārvalde 

 

Nekustam
īpašuma 
nodoklis

11%

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
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ņēmumu struktūra 2013.gadā (%). Avots: Liepājas pils

ības pamatbudžetā 46,86% no kopējiem ieņēmumiem jeb 88,44% no 
veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. 
āju ienākuma nodokļa ieņēmumi iekasēti Ls 24 302 002, kas ir par Ls 

ā 2012.gadā.   
ākuma nodokļa ieņēmumus 2013.gadā, galvenok
āto skaits un atalgojums. Salīdzinājumā ar 2012.gadu samazin

kuma nodokļa likme. Nemainīgs bija iedzīvotāju ienākuma nodok
neša neapliekamais minimums, savukārt mainījās iedzīvotā

ā ī ā esošu personu. 2013.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu nemain
kuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsti un pašvaldī

ņēmumu struktūra 2013.gadā (%). Avots: Liepājas pilsē

Nodokļu 
ieņēmumi

53%

Nenodokļ
ieņēmumi

1%

Transfertu 
ieņēmumi

37%

Budžeta iest
ieņēmumi

9%

Iedzīvotā ju 
ienākuma 
nodoklis

88%

Nekustamā  
īpašuma 
nodoklis

11%

Azartspēļu 
nodoklis

1%
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vots: Liepājas pilsētas domes 

ņēmumiem jeb 88,44% no 

ēti Ls 24 302 002, kas ir par Ls 

ā, galvenokārt, ietekmēja 
ā ā ar 2012.gadu samazinājās 
ā ākuma nodokļa maksātājam 
ā īvotāju ienākuma nodokļa 
ā ā ar 2012.gadu nemainījās 

jums starp valsti un pašvaldību. 

jas pilsētas domes Finanšu 

 

Nenodokļu 
ņēmumi

Budžeta iestāžu 
ņēmumi

9%

 



 

 

Nekustamā īpašuma nodok
ieņēmumiem pašvaldības budžet
mājokļiem) un parādu maksā
iekasēts par Ls 280 618 vairā

Nekustamā īpašuma nodok
pamatbudžetā sastāda 2,48%. Nekustam
2013.gadā iekasēti Ls 1 284 319, ie
nekā plānots.  

Nekustamā īpašuma nodokli 2013.gad
2013.gadā veikti sekojoši pas
� uzsāktas piedziņas liet

summu Ls 110 601,99;
� 308 lietās pieņemti l

maksājumu piedziņ
� 2013.gadā periodā

uzsāktajām lietām) piedz
brīdinājumiem – 

2013.gadā pieteikti : 
� 40 kreditoru prasī
� 10 kreditoru prasī
� 117 kreditoru pieteikumi fizisko personu mantojumu liet

2013.gadā piemēroti nekustam
� pēc likuma “Par nodok

6.panta 1.punktu 80% apm
� politiski represētā

5.panta otro daļu 50% apm
� personām, kurām pieš

nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta (1
3091,39; 

� daudzbērnu ģimenē
(1²) daļu, 50% apmē

� maznodrošinātām person
5.panta (11) daļu un pamatojoties uz Domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.26 “Par nekustam
maznodrošinātām person
o par zemi– Ls 25
o par mājokli
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pašuma nodokļa par ēkām maksājumi no kop
ības budžetā sastāda 3,26%. Nekustamā īpašuma nodoklis par 

ādu maksājumi iekasēti Ls 1 691 507. Ieņēmumu plāns izpild
618 vairāk nekā plānots. 
pašuma nodokļa par zemi maksājumi no kopējiem ieņē
āda 2,48%. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un par

ti Ls 1 284 319, ieņēmumu plāns izpildīts par 107,9% vai par Ls 94533 vair

pašuma nodokli 2013.gadā maksāja 34674 fiziskās un 845 juridisk
 veikti sekojoši pasākumi ar nekustamā īpašuma nodokļa par
ktas piedziņas lietas 393 personām, kurām sagatavoti br

summu Ls 110 601,99; 
ā ņemti lēmumi- izpildrīkojumi par nokavēto nekustam

jumu piedziņu bezstrīda kārtībā par kopējo summu Ls 90
ā periodā no 1.janvāra līdz 31.decembrim (par 2009.gad
ā ām) piedzīts nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 91

 Ls 17 732,29). 

40 kreditoru prasījumi fizisko personu maksātnespējas lietās Ls 11
10 kreditoru prasījumi juridisko personu maksātnespējas lietās Ls 12
117 kreditoru pieteikumi fizisko personu mantojumu lietās Ls 1

ēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par Ls 456
likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajā

6.panta 1.punktu 80% apmērā – kopā Ls 404 235,70; 
politiski represētām personām, saskaņā ar likuma “Par nekustam

ļu 50% apmērā –Ls 5 638,12; 
ā ām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, saska
ā īpašuma nodokli” 5.panta (11) daļu 90% apmērā

ē ģimenēm, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pan
ļu, 50% apmērā – Ls 3 611,32; 

ā ām personām, saskaņā ar likuma “Par nekustam
) daļu un pamatojoties uz Domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.26 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
ā ām personām 2013.gadā” 70% apmērā – Ls 39 

Ls 25 551,48; 
ājokli– Ls 18 007,15. 

27 

ĒTAS PAŠVALDĪBAS 
PUBLISKAIS PĀRSKATS 

jumi no kopējiem pamatbudžeta 
īpašuma nodoklis par ēkām (arī 

āns izpildīts par 119,9 % jeb 

ējiem ieņēmumiem pašvaldības 
pašuma nodoklis par zemi un parādu maksājumi 

ts par 107,9% vai par Ls 94533 vairāk 

ās un 845 juridiskās personas. 
ļa parādniekiem: 

m sagatavoti brīdinājumi par kopējo 

ēto nekustamā īpašuma nodokļa 
jo summu Ls 90 452,11; 

dz 31.decembrim (par 2009.gadā līdz 2013.gadā 
ļa parāds Ls 91 937,17 (t.sk. pēc 

ās Ls 11 331,22 apmērā; 
ējas lietās Ls 12 754,05 apmērā; 

ās Ls 1 852,49 apmērā. 
a atvieglojumi par Ls 456 111,94, t.sk.: 

ālajās ekonomiskajās zonās” 

 ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

imenes) statuss, saskaņā ar likuma “Par 
ērā (mājoklis, zeme) – Ls 

ā īpašuma nodokli” 5.panta 

 ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
u un pamatojoties uz Domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem 

ļa atvieglojumu piešķiršanu 
 535,41, t.sk.: 



 

 

3.1.2. Nenodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumu pl
plānots. No depozītu noguldī
nopelnījusi Ls 194 101 un tas ir par Ls 15

Transfertu ieņēmumi (mē
19 268 419 un tas ir par Ls 2

Norēķinos ar citām pašvald
pakalpojumiem plāns izpildīts par 134,6% vai par Ls 63

Budžeta iestāžu ieņēmumu
 
 

3.2. Pamatbudžeta izdevumi

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumu
struktūra 

(Ls) 
Rādītāji  
IZDEVUMI 
Vispārējie valdības dienesti 
Sabiedriskā kārtība  
Ekonomiskā darbība 
Vides aizsardzība 
Pašvaldības teritoriju un mājokļ
apsaimniekošana 
Veselība 
Brīvais laiks, sports un kultūra
Izglītība 
Sociālā aizsardzība 
Kredīta % un pamatsummas nomaksa
Izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu

Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu p

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2013.gad
Ls 16 472 462 vai 24,97 % no kop
izdevumu apjoms samazinājie

2013. gadā no Liepājas pils
iestādes. Atlīdzības fonds tika pl
Liepājas pilsētas pašvaldības amatu klasifik
darbinieku mēnešalgu skalu. 

Atalgojumam 2013.gadā
pašvaldības budžeta iestāžu darbinieku amatalgu fonds 2013.gad
Vidējā darba samaksa pašvaldī
vairāk kā 2012.gadā. 

No pilsētas pamatbudžeta
un pakalpojumiem, 13,8 % subs
32,7% izlietota pilsētai svarī
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ņēmumi 

ņēmumu plāns 2013.gadā izpildīts par 99,95% jeb par Ls 267 maz
ītu noguldījumiem bankās Finanšu pārvaldes Norēķ
101 un tas ir par Ls 15 498 mazāk nekā plānots. 

(mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta
2 442 369 mazāk nekā plānots.  

ām pašvaldībām par Liepājas pilsētas izglītības iest
ns izpildīts par 134,6% vai par Ls 63 452 vairāk nekā plā

ņēmumu plāns 2013.gadā izpildīts par 98,52%. 

3.2. Pamatbudžeta izdevumi 

izdevumu 
2011.gada 

izpilde 
2012.gada 

izpilde 
2013.gada 

izpilde 

      
   

1 964 557 1 971 565 2 349 752
959 342 1 024 165 1 128 113

18 829 364 24 172 923 24 871 149
1 399 2 694 128 894

ājokļu 
812 466 957 160 2 804 093

58 207 72 771 125 017
ūra 4 067 710 4 508 829 6 417 111

15 937 000 16 403 883 17 733 909
4 784 334 4 168 000 4 299 398

ta % un pamatsummas nomaksa 4 761 878 18 140 678 6 113 438
 ar aizdevumu atmaksu 52 176 257 71 422 668 65 970 874

tas domes Finanšu pārvalde 

pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā bija 65 970 874 latu, t.sk. valsts finans
462 vai 24,97 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekš

ājies par 5 451 794 latiem vai 7,63 %.  
as pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uztur

bas fonds tika plānots pamatojoties uz Liepājas pilsē
ības amatu klasifikācijas katalogu un Liepā

 
Atalgojumam 2013.gadā izlietoti Ls 14 244 251 jeb par 9,87% vair

āžu darbinieku amatalgu fonds 2013.gadā tika palielin
 darba samaksa pašvaldības budžeta iestādēs bija Ls 429 mēnesī, kas bija vid

pamatbudžeta līdzekļiem 26,9 % izlietoti atlīdzībai, 17.4 % 
un pakalpojumiem, 13,8 % subsīdijām un sociālajiem pabalstiem. Lielā

ētai svarīgu projektu priekšfinansējuma un līdzfinansē
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ts par 99,95% jeb par Ls 267 mazāk nekā 
rvaldes Norēķinu kase 2013.gadā ir 

cijas no valsts budžeta) 2013.gadā saņemti Ls 

ītības iestāžu sniegtajiem 
ā ā plānots.  

2013.gada 
 

2013/2012 

Ls % 

  
2 349 752 378 187 19,18 
1 128 113 103 948 10,15 

24 871 149 698 226 2,89 
128 894 126 200 4684,48 

093 1 846 933 192,96 

125 017 52 246 71,80 
6 417 111 1 908 282 42,32 

17 733 909 1 330 026 8,11 
4 299 398 131 398 3,15 
6 113 438 -12 027 240 -66,30 

65 970 874 -5 451 794 -7,63 

latu, t.sk. valsts finansējums 
jiem pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

ļiem tika uzturētas 14 budžeta 
ājas pilsētas Domes apstiprināto 

cijas katalogu un Liepājas pilsētas pašvaldības 

251 jeb par 9,87% vairāk kā 2012.gadā, jo 
ā tika palielināts par vidēji 10%. 
ē ī, kas bija vidēji par 9,4 % 

ī ībai, 17.4 % - izdevumi precēm 
lajiem pabalstiem. Lielākā izdevumu daļa jeb 

īdzfinansējuma nodrošināšanai, 



 

 

piesaistot ES struktūrfondu, valsts un Vides 
finansējumu. Šo projektu īstenošanai tika piesaist
apmērā. 

Analizējot pašvaldības pamatbudžeta strukt
vislielākais īpatsvars pašvaldī
37,70 % , Izglītība - Ls 17 733
12,83%. 

 
Vispārējie valdības dienesti 

Sadaļā Vispārējie valdī
pilsētas Dome un Liepājas Dzimtsarakstu noda
līdzfinansējumam, pašvaldī
struktūrfondu projektu vadībai
pakalpojumiem. 2013.gadā šaj
nodrošināšanai un pašvaldī
ievērojami mazāk līdzekļu tē ē
kredītu dzēšanu. Izdevumu samazin

 
Sabiedriskā kārtība 

Sabiedriskās kārtības nozar
948 vai 10,15%, kas saistīts ar 4 jaun
nodrošināšanai un amatalgu fonda palielin
 
Ekonomiskā darbība 

Nozarē Ekonomiskā darb
projekti”, „Liepājas pilsētas B
Pilsētas infrastruktūras objektu uztur
Nozarē, salīdzinot ar 2012.gadu
finansējuma apmēra izmaiņām ES strukt
tam arī šīs nozares budžeta iestā

 2013.gadā turpinājās apjom
� „Br īvības ielas rekonstrukcija”, piesaistot kred

valsts un struktū
� „Liepājas pilsē

piesaistot kredī
� „Zir ņu - Ganī

apmērā, valsts un strukt
� „Uzņēmējdarbī

pašvaldības pamatbudžeta finans
struktūrfondu finans

2013.gadā uzsākti projekti „Tranz
rekonstrukcija”, piesaistot valsts un strukt
„Zemnieku ielas rekonstrukcija”, apg
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ūrfondu, valsts un Vides aizsardzības un reģionā ā
īstenošanai tika piesaistīti arī pašvaldības kredī

ības pamatbudžeta struktūru atbilstoši valdības funkcij
patsvars pašvaldības izdevumos bija sadaļā Ekonomiskā darbī

733 909 jeb 26,88% un Vispārējie valdības dienesti

 
ā ējie valdības dienesti iekļauti izdevumi divu budžeta iest

ājas Dzimtsarakstu nodaļa uzturēšanai, biedrību un nodibin
jumam, pašvaldības ņemto kredītu pamatsummu un procentu atmaksai, ES 

ībai, kā arī norēķiniem ar citu pašvaldību izglī ī
ā šajā sadaļā tika nodrošināts finansējums pašvald

šanai un pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšanai. Sal
ī ļu tērēts kredītsaistību dzēšanai, kas saistīts ar iepriekš

Izdevumu samazinājums sastāda Ls 11 649 053. 

ā ības nozarē 2013.gadā izdevumu pieaugums pret 2012.gadu sast
948 vai 10,15%, kas saistīts ar 4 jaunākā inspektora štata vienību izveidi sabiedrisk

amatalgu fonda palielināšanu par vidēji 10%. 

ā darbība tika nodrošināta trīs budžeta iestāžu 
ētas Būvvalde” un PA „Liepājas sabiedriskais transports” uztur

ūras objektu uzturēšana un uzlabošana, kā arī atbalstīta tū
dzinot ar 2012.gadu, izdevumu pieaugums sastāda Ls 698

ņām ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īsten
s nozares budžeta iestādēm tika nodrošināts amatalgu fonda palielin

ājās apjomīgu projektu realizācija: 
ī ības ielas rekonstrukcija”, piesaistot kredītresursus 2,08 milj. latu 

uktūrfondu finansējumu 1,09 milj. latu apmērā
ājas pilsētas ielu apgaismojuma modernizācija un ielu rekonstrukcija”, 

piesaistot kredītresursus 5,8 milj. latu apmērā;  
Ganību ielu rekonstrukcija”, piesaistot kredī

valsts un struktūrfondu finansējumu 0,16 milj. latu apm
ņē ējdarbības pamata infrastruktūras izveide”, piesaistot kred
ības pamatbudžeta finansējumu 0,92 milj. latu apm
ūrfondu finansējumu 1,11 milj. latu apmērā.  
ākti projekti „Tranzītielu posmu (Brīvības,

rekonstrukcija”, piesaistot valsts un struktūrfondu finansējumu 1,75 m
„Zemnieku ielas rekonstrukcija”, apgūstot valsts finansējumu Ls 146.3 tūkst. latu
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ģionālās attīstības ministrijas 
as kredītresursi Ls 9 641 485 

ības funkcijām, 2013.gadā 
ā darbība - Ls 24 871 149 jeb 
ības dienesti - Ls 8 463 190 jeb 

auti izdevumi divu budžeta iestāžu – Liepājas 
un nodibinājumu projektu 

tu pamatsummu un procentu atmaksai, ES 
ību izglītības iestāžu sniegtajiem 
ējums pašvaldību vēlēšanu 

āšanai. Salīdzinot ar 2012.gadu 
īts ar iepriekšējo gadu ņemto 

 izdevumu pieaugums pret 2012.gadu sastāda Ls 103 
ību izveidi sabiedriskās kārtības 

s budžeta iestāžu - PA „Nodarbinātības 
jas sabiedriskais transports” uzturēšana. 

ī atbalstīta tūrisma attīstība pilsētā. 
āda Ls 698 226, kas saistīts ar 

to projektu īstenošanai 2013.gadā. Bez 
ts amatalgu fonda palielinājums.  

ītresursus 2,08 milj. latu apmērā, 
ērā; 

ācija un ielu rekonstrukcija”, 

bu ielu rekonstrukcija”, piesaistot kredītresursus 1,5 milj. latu 
lj. latu apmērā; 

ras izveide”, piesaistot kredītresursus un 
latu apmērā, valsts un 

ī ības, Klaipēdas, Ganību) 
jumu 1,75 milj. latu apmērā un 

.3 tūkst. latu apmērā. 



 

 

Vides aizsardzība 
Nozarē Vides aizsardzī

projekta „Ilgtspējīga ezeru apsaimniekošana Kurzem
pašvaldības dzīvnieku patversmes b

 
 Pašvaldības teritoriju un mā

Pašvaldības teritoriju un m
vairāk līdzekļu kā 2012.gadā
Nekustamā īpašuma pārvald
fonda palielinājumam. Pamatojoties uz Liep
Nr.350 „Par Liepājas pilsētas pašvald
daudzdzīvokļu dzīvojamām mā
finansējums Ls 283 035 apmē
2013.gadā tika turpināts projekts „Garn
20 322 apmērā. Uzsākts projekts „Liep
piesaistot kredītresursus un pašvald
un struktūrfondu finansējumu 0,60 m
„Liepājas ūdens” pamatkapitā ā

 
Veselības aprūpe 

Nozarē Veselība izdevumi palielin
„Jaunliepājas primārās veselī
pilsētas Centrālā slimnīca” projektam „Cilv
Liepājā”, ņemot vērā faktisko nepieciešam
darbdienu vakaros un izejamā

 
Izglītības nozare 

Izglītības nozares izdevumi 2013.gad
vairāk kā 2012.gadā. Izglītī
specializētās pirmsskolas izglī ī
ģimnāzija, 1 bērnu mūzikas skola, 2 izgl
internātpamatskola un 1 speciā

Izglītības nozares 
finansējums 

Pašvaldības pamatbudžets  

Valsts mērķdotācijas 

Kopā  

Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu p

Izglītības nozarē 2013.gad
atlīdzības fonda palielinājumam par 9,3%, k
iegādei. 
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 Vides aizsardzība 2013.gadā izlietots finansējums Ls 3 531 p
ga ezeru apsaimniekošana Kurzemē un Lietuvā” īstenošanai un Ls 125

vnieku patversmes būvniecībai. 

bas teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
bas teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2013.gadā izlietots par Ls 1

 2012.gadā. Šajā sadaļā tiek finansētas divas pašvaldī
ārvalde un Kapsētu pārvalde, kam tika nodrošināts finans

jumam. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 20.decembra l
ājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā

ām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, 2013.gad
035 apmērā. Ls 114 120 izlietoti nekustamā īpašuma ieg
āts projekts „Garnizona kapu paplašināšana”, kam 
ākts projekts „Liepājas pilsētas parku, skvēru un zaļ

tresursus un pašvaldības pamatbudžeta finansējumu 0,52 m
ējumu 0,60 milj. latu apmērā. Pilsētas ūdenssaimniec

dens” pamatkapitālā ieguldīti l īdzekļi Ls 691 410 apmērā.  

ība izdevumi palielinājušies par Ls 52 246. 2013.gadā
ā ās veselības aprūpes centrs” pamatkapitālā Ls 59 293 apm

īca” projektam „Cilvēkresursu piesaistes programma vesel
ā faktisko nepieciešamību, izlietots Ls 29 234. Nodrošin

bdienu vakaros un izejamās dienās SIA „Vecliepājas primārās veselības apr

izdevumi 2013.gadā bija Ls 17 733 909, kas ir par 8,11% vai Ls 1330026 
ā. Izglītības nozarē tika finansētas 19 pirmskolas

s pirmsskolas izglītības iestādes, 1 sākumskola, 2 pamatskola
ūzikas skola, 2 izglītības interešu iestādes

1 speciālā internātpamatskola. 

2012.gads, Ls 2013.gads, Ls 

7 808 825 8 980 720 

8 595 058 8 753 189 

16 403 883 17 733 909 

tas domes Finanšu pārvalde 

ē 2013.gadā papildus izdevumi saistīti ar to, ka tika nodrošin
ājumam par 9,3%, kā arī papildus līdzekļi mācī
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531 pārrobežu sadarbības 
ā īstenošanai un Ls 125 363 

ā izlietots par Ls 1 846 933 
tas divas pašvaldības budžeta iestādes – 

rvalde, kam tika nodrošināts finansējums atlīdzības 
tas Domes 2012.gada 20.decembra lēmumu 

apjomu un tā piešķiršanas kārtību 
ārtošanai”, 2013.gadā apgūts 
ā īpašuma iegādei pašvaldībai. 

šana”, kam izlietots finansējums Ls 
ēru un zaļo zonu rekonstrukcija”, 

jumu 0,52 milj. latu apmērā, valsts 
ūdenssaimniecības attīstībai SIA 

246. 2013.gadā veikts ieguldījums SIA 
293 apmērā. SIA „Liepājas 

kresursu piesaistes programma veselības aprūpei 
234. Nodrošināts dežūrārstu dienests 
ā ības aprūpes centrs”.  

909, kas ir par 8,11% vai Ls 1330026 
pirmskolas izglītības iestādes, 3 

kumskola, 2 pamatskolas, 8 vidusskolas, 1 valsts 
ādes, 3 sporta skolas, 1 

2013.gads/ 2012.gadu, 
Ls 

+ 1 171 895 

+ 158 131 

+1 330 026 

ti ar to, ka tika nodrošināts finansējums 
ļ ācību līdzekļu un grāmatu 



 

 

2013.gadā tika finansē
„Izgl ītojamo ar funkcionāliem trauc
finansējums), „Jaunieši ir sabiedr
finansējums Ls 3 137; Liepā
Ls 153 230; „Liepājas Valsts 1.

No pašvaldības budžeta l
mākslas vidusskolas projektam „Radošo industriju att
reģionos”, Liepājas Universitā
izstrāde biogāzes ieguves procesu optimiz
dotācija 5 privāto izglītības iestā

 
Kultūra un sports 

Kultūrai un sportam 2013.gad
1908282 vai 42,32 % vairāk kā

Sporta nozarē papildu finans
sporta pasākumiem, t.sk. tā
posma organizēšana Kurzem
organizēšana Latvijā Ls 35 140,
basketbolā organizēšanai Ls 50

 Kultūras nozarē 2013.gad
apmērā, kas saistīts ar jaunas 
projekta realizācijas daļa” 
izveide” realizāciju. Izlietots finans
konstruktīvās noturības saglabā

 
Sociālā aizsardzība 

Sociālajai aizsardzībai 
nodrošināts finansējums divā
un Liepājas pilsētas Bāriņtiesai.
Bērnunams, Dienas centrs person
Narkoatkarības pārvarēšanas pal
dzīvojamās mājas, veco ļaužu dz
dienests (darbs ar klientiem, administr

2013.gadā sociālajā nozar
palielinājums par vidēji 10% un pašvald
dienestam tika piešķirts finansē

 Pašvaldības sociālajiem pabalstiem izlietoti Ls 1
Sociālā dienesta izdevumiem. Dz
062 200, garantēto minimālo ien
2013.gadā tika atjaunota svē
20.decembra lēmumu Nr.346 „Par saistošo noteikumu „

Sociālajā nozarē arī 2013.gad
realizācijai Ls 18 006 apmē

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
2013.GADA PUBLISKAIS P

tika finansēti projekti „PII „Pienenīte” infrastruktūras att
āliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” Ls 36

jums), „Jaunieši ir sabiedrības attīstības un izaugsmes garants” Ls 120
137; Liepājas Kompleksās sporta skolas peldbaseina Dunikas iel
jas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija Ls 400 000.
ības budžeta līdzekļiem 2013.gadā tika piešķirts lī

kslas vidusskolas projektam „Radošo industriju attīstība Latvijas 
jas Universitātes projektiem „Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošin

zes ieguves procesu optimizācijai” un „Ārvalstu viespasnie
ī ības iestāžu atbalstam  

2013.gadā nodrošināti izdevumi Ls 6 417 111 apm
āk kā 2012.gadā.  

ē papildu finansējums tika piešķirts amatalgu palielinā
kumiem, t.sk. tādiem lielajiem pasākumiem kā „Intercontinental Rally Challenge 

šana Kurzemē” Ls 35 050, FIA European Rally Chempionship posma 
140, Latvijas Olimpiādes rīkošanai Ls 19 439 un Eiropas 

ēšanai Ls 50 000. 
ē 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, izdevumi palielin

jaunas struktūrvienības „Daudzfunkcionālā cen
 un projekta „Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais Dzintars” 

ciju. Izlietots finansējums Liepājas Svētās Trīsvienī
ības saglabāšanai. 

 2013.gadā izdevumi pieauguši par Ls 131 398 
jums divām budžeta iestādēm – Liepājas pilsētas Domes Soci

ā ņtiesai. Sociālā dienesta pakļautībā darbojas 14 strukt
rnunams, Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Nakts patversme, 

ēšanas palīdzības punkts, divi pensionāru dienas centri, 
ļaužu dzīvojamā māja, birojs „Aprūpe mājās”, grupu dz

dienests (darbs ar klientiem, administrācija, grāmatvedība u.c.). 
ā ā nozarē strādājošajiem darbiniekiem tika nodrošin
ēji 10% un pašvaldības apmaksāta veselības apdrošin

ķirts finansējums autotransporta iegādei ar pielāgojumu inval
ālajiem pabalstiem izlietoti Ls 1 884 582, kas sast

evumiem. Dzīvokļu pabalstiem piešķirtais finansējums 2013.gad
ālo ienākumu nodrošinājumam piešķirti pabalsti Ls 114

 tika atjaunota svētku pabalstu izmaksa saskaņā ar Liepājas pilsē
mumu Nr.346 „Par saistošo noteikumu „Par svētku pabalstiem”

ē ī 2013.gadā piešķirta dotācija Liepājas Neredzī
006 apmērā un turpinājās projekta „Mana sociālā
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ūras attīstība” Ls 19 685; 
mas izveide” Ls 36 478 (valsts 

bas un izaugsmes garants” Ls 120 639, t.sk. valsts 
eina Dunikas ielā 9/11 remonts 

000. 
ķirts līdzfinansējums Liepājas 

ba Latvijas – Lietuvas pierobežu 
ģijas un programmnodrošinājuma 

rvalstu viespasniedzēju piesaiste”, kā arī 

111 apmērā, kas ir par Ls 

irts amatalgu palielinājumam par 10% , kā arī 
 „Intercontinental Rally Challenge 

050, FIA European Rally Chempionship posma 
439 un Eiropas Čempionāta 

palielinājušies Ls 2 236 010 
ā ā centra „Lielais dzintars” 
ā ā centra „Lielais Dzintars” 

ā īsvienības katedrāles ēkas 

398 jeb 3,15%. Šajā nozarē 
ētas Domes Sociālajam dienestam 

 darbojas 14 struktūrvienības, t.sk. 
ējumiem, Nakts patversme, 

āru dienas centri, četras sociālās 
ā ās”, grupu dzīvokļi un Sociālais 

jošajiem darbiniekiem tika nodrošināts amatalgu fonda 
ības apdrošināšana. Sociālajam 
āgojumu invalīdu pārvadāšanai. 

stāda 43,83% no kopējiem 
ējums 2013.gadā sastāda Ls 1 

ķirti pabalsti Ls 114 851 apmērā. 
ājas pilsētas Domes 2012.gada 

tku pabalstiem” apstiprināšanu”. 
ājas Neredzīgo biedrības projektu 

s projekta „Mana sociālā atbildība” īstenošana, 



 

 

piesaistot pašvaldības pamatbudžeta un kred
apmērā. 

 

3.3. Speciālais budžets 
 

Īpašiem mērķiem iezī
izpilde sastāda Ls 1 913 451 jeb 95,48 % no pl
ostas nodevās un dotācijām pasažieru p

Īpašiem mērķiem iezīmē
1958097 apmērā, kas sastāda 87,20 % no pl
196 887.  

Ziedojumu un dāvinājumu ie
atlikums uz 2014.gada 1. janvā
 Speciālā budžeta ieņē
nolikumi un lēmumi. 

Speciālā budžeta līdzekļ
sakārtošanai, bezdarbnieku nodarbin
finansēšanai.  
 
2013.gada pašvaldības speciālā

ieņēmumi pēc ieņēmumu veidiem
 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Dabas resursu nodoklis 
Autoceļu fonds 
Ostas nodevas 
Dotācija pasažieru pārvadāšanai
Pārējie ieņēmumi 
Ziedojumi un dāvinājumi 
KOPĀ 

Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu p
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bas pamatbudžeta un kredītresursus Ls 82 321 un valsts finans

 

 

ķiem iezīmēto līdzekļu ieņēmumi plānoti Ls 2 004 
451 jeb 95,48 % no plānotā. Mazāk kā plānots ie

ā ām pasažieru pārvadājumiem. 
ķiem iezīmētu līdzekļu fonda izdevumi plānoti Ls 2

āda 87,20 % no plānotā. Līdzekļu atlikums uz 2014.gada 1. janv

ā ājumu ieņēmumi izpildīti par 43,07 % jeb Ls 22
atlikums uz 2014.gada 1. janvāri – Ls 27 100. 

 budžeta ieņēmumu izlietojumu reglamentē pastāvošā

īdzekļi 2013.gadā galvenokārt tika novirzīti pils
rtošanai, bezdarbnieku nodarbinātības pasākumiem, kultūras un izgl

ālā budžeta 
ņēmumu veidiem 

2012.g. 
izpilde 

2013.g. 
Plāns Izpilde 

ācijas komisija  9 651 11 500 20 123
79 392 80 800 101 810

627 576 720 514 720 514
338 613 261 700 220 657

āšanai 292 881 408 239 359 881
551 485 521 298 490 466
128 861 51 900 22 352

2 028 459 2 055 951 1 935 803

tas domes Finanšu pārvalde 
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321 un valsts finansējumu Ls 10208 

 051 apmērā, bet faktiskā 
ā ānots ieņēmumi tika iekasēti 

 245 585 un izpildīti Ls 
u atlikums uz 2014.gada 1. janvāri – Ls 

ti par 43,07 % jeb Ls 22 352 apmērā. Līdzekļu 

āvošā likumdošana, Domes 

īti pilsētas infrastruktūras 
ūras un izglītības programmu 

% pret 
plānu 

% pret 
2012.g. Izpilde  

123 175,00 208,51 
810 126,00 128,24 
514 100,00 114,81 
657 84,32 65,16 
881 88,15 122,88 
466 94,09 88,94 
352 43,07 17,35 
803 94,16 95,43 



 

 

3.4. Līdzdalība pašvaldības saist
 

 Kapitālsabiedrības nosaukums

  
SIA ''Liepājas reģionālā slimnīca''
SIA ''Liepājas Olimpiskais centrs''
SIA ''Liepājas ūdens'' 
SIA "Liepājas enerģija" 
SIA "Liepājas tramvajs" 

SIA ''Liepājas Latviešu biedrības nams''

SIA ''Aviasabiedrība'' Liepāja'''' 
SIA ''Liepājas RAS'' 

SIA "Jaunliepājas primārās veselī

SIA "Vecliepājas primārās veselī
A/S ''Liepājas autobusu parks'' 
SIA  ''Liepājas reģiona tūrisma inform
SIA ''Komunālā pārvalde'' 
SIA "Liepājas teātris" 
SIA "Liepājas namu apsaimniekotā

SIA "Liepājas leļļu teātris"  
SIA ''Liepājas autostāvvietas'' 

SIA ''Ledus halle "Liepājas Metalurgs""

SIA "Lielais Dzintars" 
      

Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu p
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ības saistīto uzņēmumu pamatkapitālā 

Reģistrētā pašvaldības da

nosaukums 
Ieguldījums 

uz  
01.01.2013 

Ieguldījums 
2013.gadā 

Ls Ls 
ā īca'' 25 194 036 

 
jas Olimpiskais centrs'' 11 606 800 60 000

9 213 519 
1 911 000 
1 694 889 

ības nams'' 982 941 
 

 714 390 
426 200 

ā ās veselības aprūpes centrs" 306 531 62 626

ā ās veselības aprūpes centrs" 277 459 
 218 842 -192

ūrisma informācijas birojs'' 160 425 
81 040 
48 583 

jas namu apsaimniekotājs" 40 597 

12 175 
6 708 

ājas Metalurgs"" 100 

0 10 000
52 896 235 132 434

tas domes Finanšu pārvalde 
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ības daļa pamatkapitālā 

ījums  
 

Ieguldījums 
uz 

31.12.2013.   
Ls % 

25 194 036 100 
60 000 11 666 800 71,63 

  9 213 519 100 
  1 911 000 39 
  1 694 889 100 

982 941 100 

  714 390 100 
  426 200 65,85 

62 626 369 157 100 

 
277 459 100 

192 218 650 34,85 

 
160 425 85,59 

  81 040 100 
  48 583 100 

  40 597 100 

  12 175 100 
  6 708 100 

 
100 5 

10 000 10 000 100 
132 434 53 028 669 



 

 

3.5. Pārskats par ilgtermiņa aizņēmumiem  

Saīsināts 

Aizdevējs Mērķis 

Valsts kase 
Projekts "Seku likvidācija cukura rū
teritorijās" 

Hansa Līzings Autobusa ISUZU TOURQISE iegāde 

Valsts 
kase/Ziemeļu 
investīciju banka 

Pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitā

Valsts kase Projekts "Velo maršruta izveide Liepājā
Valsts kase Projekts "Tūrisma maršruts Liepāja-kā pa not

Valsts kase 
Projekts "Kvalitatīva dabaszinātņu apguve Liep
vispārizglītojošās skolās" 

Valsts kase Projekts "Brīvības ielas rekonstrukcija"

Valsts kase 
"Energoefektivitātes paaugstināšana pašvald
Liepājā" 1.projekts 

Valsts kase 
"Energoefektivitātes paaugstināšana pašvald
2.projekts 

Valsts kase Projekts  "Stacijas laukuma rekonstrukcija"

Valsts kase Projekts "Zirņu-Ganību ielu rekonstrukcija

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

Valsts kase 
Projekta Liepājas Olimpiskā centra multifunkcion
halle 

Valsts kase 
Projekts "Seku likvidācija cukura rū
teritorijās" 2.kārta 

Valsts kase 
Projekts "Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sist
modernizācija un ielu rekonstrukcija 

Valsts kase 
Kohēzijas fonda projekta Liepājas ostas pievedce
īstenošanai 

LIEPĀ
2013.GADA

Līguma 
parakstīšanas 

datums  

Atmaksas 
termiņš 

 % likme 
Valūtas 
apzīmē

jums 

cija cukura rūpniecības skartajās 
14.08.2009 20.07.2024 mainīga EUR 

14.04.2008 30.04.2013 fiksēta LVL 

ku energoefektivitātes paaugstināšana 30.07.2002 30.04.2022 mainīga EUR 

ājā" 14.10.2009 20.07.2024 mainīga EUR 
ā pa notīm" 07.08.2009 20.06.2024 mainīga EUR 

ā ņu apguve Liepājas 
25.11.2009 20.07.2024 mainīga EUR 

bas ielas rekonstrukcija" 16.06.2010 20.05.2030 mainīga EUR 
āšana pašvaldības ēkās 

11.10.2010 25.02.2025 mainīga LVL 

āšana pašvaldības ēkās" 
11.10.2010 20.02.2025 mainīga LVL 

"Stacijas laukuma rekonstrukcija" 24.11.2010 20.11.2025 mainīga LVL 

bu ielu rekonstrukcija 02.06.2011 20.12.2023 mainīga LVL 

tas asfaltbetona seguma ielu 
cijas un konstrukcijas programma 

21.12.2006 20.11.2021 mainīga LVL 

 centra multifunkcionālā sporta 
20.12.2006 20.11.2021 mainīga LVL 

cija cukura rūpniecības skartajās 
23.09.2011 20.06.2026 mainīga LVL 

tas ielu apgaismojuma sistēmas 
30.11.2011 20.06.2028 mainīga LVL 

ājas ostas pievedceļi 
02.04.2007 20.03.2022 mainīga LVL 
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(latos) 

ūtas 
ī ē- 

 

Aizņēmuma  
līguma  
summa  

Pārskata  
perioda 
 sākumā 

Pārskata 
 perioda 
 beigās  

 332 702 0 0 

 82 246 5 728 0 

 707 027 433 338 387 724 

 284 622 0 0 
 219 588 92 893 92 893 

 448 466 284 049 284 049 

 6 000 000 2 092 965 1 422 089 

 762 225 255 050 234 226 

 670 641 230 739 211 903 

 259 056 133 055 131 552 

 13 448 558 5 508 863 6 109 841 

 3 875 518 2 491 418 2 214 598 

 3 829 404 2 461 704 2 188 164 

 753 177 177 082 177 082 

 15 711 858 797 521 3 481 186 

 711 306 461 306 411 306 



 

 

Valsts kase 
Projekta Dzīvojamās mājas Kuldīgas iel
2.kārta īstenošanai 

Valsts kase Projekts "Liepājas pilsētas kultūras iestā

Valsts kase 
Projekta Liepājas izglītības iestāžu renov
pirmskolas izglītības iestādes Liepiņa pieb
īstenošanai 

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

Valsts kase 
Liepājas pilsētas asfaltbetona seguma ielu renov
rekonstrukcijas programma īstenošanai 

Valsts kase 
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs
palielināšanai 

Valsts kase Projekts "Mana sociālā atbildība" 

Valsts kase 
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarb
"Pievilcīgas investīciju vides veidošana Liep
Klaipēdas izaugsmei "Invest to Grow" īstenošanai

Valsts kase 
Liepājas pirmskolas izglītības iest
infrastruktūras attīstība 

Valsts kase Projekts "Tranzītielu posmu rekonstrukcija"

Valsts kase 
Sociālās dzīvojamās mājas Flotes ielā
uzlabošanas pasākumi 

Valsts kase 
Projekts "Uzņēmējdarbības pamata infrastrukt
Liepājā" 

Valsts kase 
ERAF projekts Energoefektivitātes paaugstin
pilsētas izglītības iestādēs 

Valsts kase Liepājas infrastruktūras sakārtošana 

Valsts kase Pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitā

Valsts kase 
Projekta dzīvojamās mājas Viršu 9/11 
īstenošanai 

Valsts kase 
Projekta Liepājas Olimpiskā centra multifunkcion
halle 

Valsts kase 
SIA „Liepājas tramvajs pamatkapitā
ERAF projekta ''Jaunās tramvaja līnijas izb
sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā'' īstenošanai.

LIEPĀ
2013.GADA

īgas ielā 34 renovācijas 
02.04.2007 20.03.2022 mainīga LVL 

ūras iestāžu rekonstrukcija 07.12.2011 20.06.2026 mainīga LVL 
bas iestāžu renovācija un 

ņa piebūves celtniecības 02.04.2007 20.03.2022 mainīga LVL 

ājas 5.vidusskolas telpu 
ā īstenošanai 

03.03.2008 20.12.2022 mainīga LVL 

tas asfaltbetona seguma ielu renovācijas un 
 

03.03.2008 20.12.2022 mainīga LVL 

jas Olimpiskais centrs” pamatkapitāla 
03.03.2008 20.12.2022 mainīga LVL 

24.04.2012 20.04.2017 mainīga LVL 
rrobežu sadarbības projekts 

ciju vides veidošana Liepājas un 
īstenošanai 

27.07.2012 20.07.2017 mainīga LVL 

ī ības iestādes ''Saulīte'' 
22.04.2009 20.03.2024 mainīga EUR 

tielu posmu rekonstrukcija" 25.11.2013 20.06.2028 mainīga LVL 

jas Flotes ielā 14 siltumizturības 
30.07.2009 20.06.2024 mainīga EUR 

bas pamata infrastruktūras izveide 
20.06.2013 20.06.2028 mainīga LVL 

paaugstināšana Liepājas 
16.12.2009 20.09.2014 mainīga EUR 

13.04.2010 20.04.2014 mainīga EUR 

ku energoefektivitātes uzlabošana 13.04.2010 20.04.2022 mainīga EUR 
 renovācijas 2.kārtas 

13.04.2010 20.02.2021 mainīga EUR 

ntra multifunkcionālā sporta 
13.04.2010 20.02.2021 mainīga EUR 

jas tramvajs pamatkapitāla” palielināšanai 
īnijas izbūve un esošo 

ā ā'' īstenošanai. 
04.07.2012 20.07.2022 mainīga LVL 
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 614 416 398 816 355 696 

 606 372 297 892 297 892 

 1 438 251 832 251 832 251 

 1 339 341 1 004 505 1 004 505 

 4 000 000 3 333 328 2 999 992 

 2 660 659 1 995 487 1 995 487 

 85 307 9 822 69 719 

 84 103 8 430 64 650 

 1 300 593 357 919 357 919 

 1 185 955 0 0 

 71 586 60 128 60 128 

 1 220 383 0 780 798 

 2 032 074 110 324 106 155 

 198 854 23 392 23 392 

 34 498 24 437 24 437 

 379 139 249 883 249 883 

 347 983 229 342 229 342 

 1 224 063 1 095 215 1 095 215 



 

 

Valsts kase 
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta "Jaunieši ir 
sabiedrības attīstības un izaugsmes garants" 

Valsts kase 
SIA ''Liepājas ūdens'' pamatkapitā
Kohēzijas fonda projekta ''Ūdenssaimniec
Liepājā'', 3. kārta 

Valsts kase 
Liepājas pilsētas skvēru un apstā
rekonstrukcija'' 

Valsts kase Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas renovā

Kopā x 

Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu pārvalde 

LIEPĀ
2013.GADA

ības projekta "Jaunieši ir 
bas un izaugsmes garants" īstenošanai 

29.11.2012 20.11.2017 mainīga LVL 

dens'' pamatkapitāla palielināšanai 
Ūdenssaimniecības attīstība 20.06.2013 20.06.2028 mainīga LVL 

ru un apstādījumu teritoriju 
08.08.2013 20.06.2028 mainīga LVL 

ēkas renovācija 08.08.2013 20.06.2028 mainīga LVL 

x x x x 
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 66 335 43 61 695 

 1 382 819 0 691 410 

 442 784 0 199 128 

 400 000 0 400 000 

69 211 909 25 456 925 29 246 307 



 

 

3.6. Pārskats par galvojumiem 

Saīsināts 

Aizdevējs Mērķis 

GE Money Bank 
Liepājas infrastruktūras 
sakārtošana 

Uni Credit Bank 

Liepājas Dienvidu kapličas 
paplašināšanai, kapličas 
celtniecībai un ielu infrastruktūras 
renovācijai 

Nordea Bank Finland 
Plc. Latvijas filiāle 

 Apkures sezonas nodrošināšanai 

Nordea Bank Finland 
Plc. Latvijas filiāle 

 Apkures sezonas nodrošināšanai 

Valsts kase 
Liepājas pilsētas reģionālās 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas projekts 

Valsts kase/Ziemeļu 
investīciju banka 

Liepājas pilsētas reģionālās 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas projekts 

SEB Banka Studējošā kredīts Aldis Stonis 

Valsts kase 

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

Kopā x 

Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu pārvalde

LIEPĀ
2013.GADA

Aizņēmējs 
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš  

Valūtas 
apzīmē- 

jums 

Galvojuma 
summa 

SIA ''Komunālā 
pārvalde'' 

19.08.2002 18.08.2017 LVL 2 219 066

SIA ''Komunālā 
pārvalde'' 

26.05.2004 02.12.2013 LVL 1 200 000

SIA „Liepājas namu 
apsaimniekotājs” 
(SIA ''Karosta'') 

15.12.2009 28.12.2014 EUR 300 000

SIA „Liepājas namu 
apsaimniekotājs” 

(SIA ''Jaunliepāja')' 
15.12.2009 28.12.2014 EUR 260 000

SIA ''Liepājas RAS'' 21.03.2001 05.03.2017 USD 1 318 680

SIA ''Liepājas RAS'' 21.03.2001 04.01.2022 USD 891 000

Fiziskā persona 24.06.2011 24.06.2023 LVL 4 402

SIA ''Liepājas 
tramvajs'' 

21.12.2012 20.12.2022 LVL 3 000 000

x x x x 9 193 148
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(latos) 

Galvojuma 
summa  

Galvotā 
aizņēmuma 

summa 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārskata 
perioda 
beigās  

2 219 066 2 219 066 1 054 056 832 150 

1 200 000 1 200 000 436 000 0 

300 000 300 000 120 882 60 441 

260 000 260 000 104 577 52 289 

1 318 680 1 627 467 435 384 326 914 

891 000 1 407 133 630 563 515 000 

4 402 4 402 2 400 2 400 

3 000 000 3 000 000 0 2 125 700 

9 193 148 x 2 783 862 3 914 894 



 

 

3.7. Pašvaldības nekustam

 

Zeme, ēkas un būves 

t.sk. 
Dzīvojamās ēkas 
Nedzīvojamās ēkas 
Transporta būves 
Zeme zem ēkām un būvēm 
Atpūtai un izklaidei izmantojamā
Pārējā zeme 
Inženierbūves 
Pārējais nekustamais īpašums
Turējumā nodotā valsts un pašvald

Turējumā nodotās valsts un pašvald
būves 

Avots: Liepājas pilsētas pašvald

Liepājas pilsētas pašvald
aizņem mežaudzes. 
Pašvaldības zemes kopējā vē

2013. gadā Liepājas pils
nekustamos īpašumus: 

� nekustamo īpašumu Celtnieku iel
savienošanai ar promen
plānota 2014.gadā

� nekustamo īpašumu Jelgavas iel
stāvlaukums Tirgus iel

� no Valsts tika pā
paplašināšanai. 

2013.gadā Liepājas pils
Alejas ielā 18/20 (Liepājas Dizaina un M
kurā valsts plāno būvēt jaunu cietumu.

2012.gadā tika apstiprin
mazdārziņu attīstībai Liepā
lietotāju sapulces, ierādīja teritorijas un sl
turpmāk apsaimniekos mazdā
jāatbrīvo pašvaldības zemesgabali no patva
tiek ievēroti noteikumi par mazd
teritorija. 

2013.gada Liepājas pils
māju iekšpagalmu labiekā

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
2013.GADA PUBLISKAIS P

bas nekustamā īpašuma novērt ējums 

Atlikusī 
vērtība 

2012.gada 
beigās 
(Ls) 

Atlikus
vērtī

2013.gada 
beigā
(Ls)

260 551 744 228 

 

10 219 333 8 
20 516 512 20 
56 151 052 49 

128 517 763 104 
tai un izklaidei izmantojamā zeme 4 791 655 4 

29 586 735 29 137
2 356 118 2 

īpašums 1 309 415 1 
 valsts un pašvaldību zeme 2 957 006 3 

s valsts un pašvaldību ēkas un 
4 146 155 4 

tas pašvaldības iestāde „Nekustamā īpašuma pārvalde”

ētas pašvaldības īpašumā ir zeme 4 083,14 ha platībā

ē ā vērtība ir Ls 138 375 054.  
ājas pilsētas pašvaldība iegādājās un pārņēma no valsts vair

īpašumu Celtnieku ielā 2, kurš paredzēts Celtnieku ielas atv
i ar promenādi. 2013.gadā tika izstrādāts projekts, bet 

nota 2014.gadā; 
īpašumu Jelgavas ielā 35. 2013.gadā ēka tika nojaukta un tika labiek

vlaukums Tirgus ielā, paredzot plašāku auto novietni plānotajai man
no Valsts tika pārņemts nekustamais īpašums Pērkones ielā

 
ājas pilsētas pašvaldība bez atlīdzības nodeva valstij nekustamo 
ājas Dizaina un Mākslas vidusskola) un zemesgabalu Al

ū ēt jaunu cietumu. 
 tika apstiprināts Liepājas pilsētas teritorijas plānojums, kur
ībai Liepājas pilsētā, tādēļ 2013.gadā pašvaldība aktīvi organiz

ā īja teritorijas un slēdza zemes nomas līgumus ar biedr
k apsaimniekos mazdārziņu teritoriju. 2014.gadā darbs šajā jom

ības zemesgabali no patvaļīgi ierīkotajiem mazdārziņ
roti noteikumi par mazdārziņu teritoriju izveidi, kā arī jāiznomā

ājas pilsētas pašvaldība ir piedalījusies ar līdzfinans
ju iekšpagalmu labiekārtošanai, atbalstot 20 iesniegtos projektus par kop
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Atlikusī 
ērtība 

2013.gada 
beigās 
(Ls) 

Izmaiņas 
2013.gadā 

salīdzinot ar 
2012.gadu 

(Ls) 

 827 146 -31 724 598 

  

 920 442 -1 298 891 
 485 032 31 480 
 430 977 -6 720 075 
 445 973 -24 071 790 
 791 655 0 

29 137 426 -449 309 
 323 795 -32 323 
 387 725 78 310 
 775 980 818 974 

 128 141 -18 014 

ārvalde” 

083,14 ha platībā, no kuriem 708,56 ha 

ņēma no valsts vairākus nozīmīgus 

ēts Celtnieku ielas atvēršanai un 
āts projekts, bet ēku nojaukšana 

ka tika nojaukta un tika labiekārtots 
ānotajai manēžas ēkai; 

ērkones ielā 32, Jūrmalas parka 

bas nodeva valstij nekustamo īpašumu 
kslas vidusskola) un zemesgabalu Alsungas ielā 29, 

ānojums, kurā ir paredzētas vietas 
ība aktīvi organizēja mazdārziņu 
īgumus ar biedrībām, kuras 
ā jomā ir jāturpina, kā arī 
ārziņiem. Jāveic kontrole, kā 

ī āiznomā vēl atlikusī mazdārziņu 

īdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
iesniegtos projektus par kopējo summu Ls 



 

 

283 035. Līdzfinansējuma pieš
daudz laika velta iedzīvot
apsaimniekošanu un renovā
pašvaldības, valsts un Eiropas Savien

No 2013.gada maija pašvald
saņemt pašvaldības īres dzī
veicinot jauno ģimeņu palikšanu Liep

Turpina pieaugt tendence, kad pal
no mājokļiem tiek izliktas ar tiesas spriedumu par kred

 2013.gadā Liepājas pils
pašvaldībai piederošos dzī
Kopš 2012.gada izremontē
2014.gadā.  

Kā ļoti nozīmīgs process, kuru 
2014.gadā, ir jāatzīmē izmaiņ
nepieciešams labot pašvaldī
neprivatizētajai daļai. Šis darbs j
nekustamajā īpašumā, un personas, kuras ieskat
maldinātas par patieso pašvald
 

LIEPĀJAS PILSĒ
2013.GADA PUBLISKAIS 

ējuma piešķiršana iespēju robežās turpināsies arī
daudz laika velta iedzīvotāju un apsaimniekošanas biedrību konsult
apsaimniekošanu un renovāciju, lai maksimāli efektīvi izmantotu apsaimniekošanas naudu un 

alsts un Eiropas Savienības piešķirtos līdzekļus.  
No 2013.gada maija pašvaldība ir paplašinājusi to iedzīvotāju loku, kuriem ir ties

īres dzīvokļus, tādā veidā samazinot pašvaldības brī
ņu palikšanu Liepājā. 

Turpina pieaugt tendence, kad palīdzību dzīvokļu jautājumu risinā
iem tiek izliktas ar tiesas spriedumu par kredītu vai komunālo maks

ā ājas pilsētas pašvaldība izremontēja 20 avā
bai piederošos dzīvokļos, samazinot uz pašvaldības dzīvokli gaidošo personu rindu. 

izremontēti 34, pašvaldībai piederoši, dzīvokļi un šis darbs turpin

ī īgs process, kuru pašvaldība uzsāka 2011.gadā un, kurš noteikti turpin
ī ē izmaiņu veikšana daudzdzīvokļu māju Zemesgrā

nepieciešams labot pašvaldības īpašumu tiesību domājamās daļas atbilstoši pašvald
ļai. Šis darbs jāveic, lai pareizi atspoguļotu pašvald
ā, un personas, kuras ieskatās un izmanto Zemesgr

tas par patieso pašvaldības īpašuma daļu.   
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āsies arī 2014.gadā. Pašvaldība 
ību konsultācijām par māju 

vi izmantotu apsaimniekošanas naudu un 

ī āju loku, kuriem ir tiesības 
ības brīvo dzīvokļu skaitu un 

jumu risināšanā lūdz ģimenes, kuras 
ālo maksājumu parādiem.  

ēja 20 avārijas stāvoklī esošus 
īvokli gaidošo personu rindu. 
ļi un šis darbs turpināsies arī 

ā un, kurš noteikti turpināsies 
ju Zemesgrāmatu nodalījumos, kuros 

ā ļas atbilstoši pašvaldības 
ļotu pašvaldībai piederošo daļu 

s un izmanto Zemesgrāmatu datus, netiktu 
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4.Pilsētas attīstības plā

4.1.Teritorijas attīstības pl

Plānojumi Liepājas pilsētā
Apstiprināti  

� Liepājas pilsētas teritorijas pl
� Detālplānojums teritorijai L

un Jātnieku ielā 2/18, Liep
� Detālplānojums Baltijas j

(starp Tosmares ezeru un Baltijas j
jūru un Tosmares ezeru, Liep

Sabiedriskās apspriešanas 2012.gad
� No 2012.gada 6.febru

teritorijām Lībiešu iel
sabiedriskā apspriešana. Sabiedrisk
iedzīvotāja rakstiska atsauksme, k
aizsardzības kl
interesenti; 

� No 2012.gada 26.novembra l
institūcijas par izmai
detālplānojuma 
(starp Tosmares ezeru un Baltijas j
jūru un Tosmares ezeru, Liep
apspriešana. Sabiedrisk
atsauksme. Sabiedrisk

 
Plānojumi Liepājas pilsētā

2013.gadā notika metu konkurss „LIEP
TEMATISKĀ PLĀNOJUMA (TPL) IZS
Saņemti 16 institūciju nosacī

No 2013.gada 8.aprīļ
attīstībai”. Aptauja bija pieejama 
www.liepaja.lv. Aptaujā piedal
 
 

4.2. Privātās un publiskā

Ieguldītās investīcijas infrastrukt
 
Publiskās investīcijas 
Privātās investīcijas 
Kopā 

Avots: Liepājas pilsētas Būvvalde
  

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALD
2013.GADA PUBLISKAIS P

ī ības plānošana 

ī ības plānošana 

ētā 2012.gadā: 

ētas teritorijas plānojums un Vides pārskats; 
ānojums teritorijai Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulv

tnieku ielā 2/18, Liepājā; 
ānojums Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorij

(starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļ
ru un Tosmares ezeru, Liepājā. 

2012.gadā: 
No 2012.gada 6.februāra līdz 1.martam notika detālplānojuma pirm

ā ībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jā
ā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas laikā

āja rakstiska atsauksme, kā arī vienas sabiedriskā
ības klubs) vēstule. Sabiedriskās apspriešanas san

No 2012.gada 26.novembra līdz 17.decembrim, lai inform
cijas par izmaiņām vēja elektrostacijas tehniskajos parametros
ānojuma Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokš

(starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļ
ru un Tosmares ezeru, Liepājā pilnveidotās galīgās redakcijas sabiedrisk

apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemta viena negat
atsauksme. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 19 interesenti.

ētā 2013.gadā 
etu konkurss „LIEPĀJAS PILSĒTAS PLUDMALES ATT

ĀNOJUMA (TPL) IZSTRĀDE 2013.-2014.GADAM”
ūciju nosacījumi un 11 ierosinājumi. 

No 2013.gada 8.aprīļa līdz 8.maijam notika aptauja „Mani ieteikumi Liep
bai”. Aptauja bija pieejama http://visidati.lv/aptauja/816706669/1/ 

ā piedalījās 86 respondenti. 

s un publiskās investīcijas pašvaldības administratīvaj

frastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā
2012.gadā (Ls) 2013.gadā (Ls) Izmaiņ

40 370 468 46 874 026 
91 559 069 14 013 240 

131 929 537 60 887 266 

ūvvalde 
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ā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 

ā teritorijā no Cietokšņa kanāla 
ētas ziemeļu robežai starp Baltijas 

ā ānojuma pirmās redakcijas 
 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, Liepājā 

s apspriešanas laikā tika saņemta viena 
 vienas sabiedriskās organizācijas (Vides 

s apspriešanas sanāksmē piedalījās 19 

informētu sabiedrību un 
ja elektrostacijas tehniskajos parametros, notika 

ā teritorijai no Cietokšņa kanāla 
ētas ziemeļu robežai starp Baltijas 

ī ās redakcijas sabiedriskā 
ņemta viena negatīva rakstiska 
ī ās 19 interesenti. 

TAS PLUDMALES ATTĪSTĪBA. 
2014.GADAM” 

dz 8.maijam notika aptauja „Mani ieteikumi Liepājas pludmales 
http://visidati.lv/aptauja/816706669/1/ - ievietota caur baneri 

bas administratīvajā teritorij ā 

ā teritorijā 
Izmaiņas 2012./2013. (Ls) 

6 503 558 
-77 545 829 
-71 042 271 



 

 

Nozīmīgākie būvobjekti Liep
Ražošanas objekti: 

� siltumavota rekonstrukcija 
„UPB”, Ls 7 392

� ēku rekonstrukcija par zivju audz
� birstošo kravu noliktavu kompleksa 3.k

1169181; 
� slēgtās šķeldas noliktavas b

Ēkas plašizklaides pasākumiem, izgl
� ēkas rekonstrukcija Jauniešu centra vajadz

Ls 98 462; 
� Liepājas Universit

construction”, Ls 508
Ārstniecības un veselības aprū

� Liepājas reģio
Pilnsabiedrība „Pieg
3 405 377; 

� slimnīcas ēku un savienojoš
Jūrmalas ielā 2, SIA firm

� veterinārās dienesta 
bulvārī 31/33, SIA 

Satiksmes infrastruktūras objekti:
� uzņēmējdarbības pamata infrastrukt

teritorijās. Pulvera ielas un piegulošo ielu rekonstrukcijas, apakšzemes komunik
un nepieciešamā
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 1.k
SIA „Ceļu, tiltu bū

� „Uzņēmējdarbības pamata infrastrukt
Ģenerāļa Baloža ielas rekonstrukciju, SIA „Ce

� Ģenerālo kravu p
„Liepājas ostas celtnieks LM”, Ls

� Aldaru ielas un Kaps
ielas posmā no Aldaru ie
1 428 076; 

� Gulbja dīķa un tam piegu
notīm” būvniecī
celtnieks”, Ls 736

� Jāņa Čakstes laukuma rekonstrukcija, kas tiek 
pilsētas skvēru un apst
679 258; 

� Uliha ielas rekonstrukcija posm
„Ostas celtnieks”, Ls 636

� Cukura ielas un Gr
Grīzupes ielas lī

LIEPĀJAS PILSĒ
2013.GADA PUBLISKAIS 

ūvobjekti Liepājā 2013.gadā 

iltumavota rekonstrukcija – biomasas katlu mājas būvniecība, Kaiju iel
392 792; 

ku rekonstrukcija par zivju audzētavu, Roņu ielā 6, SIA „RUP”, Ls 1
irstošo kravu noliktavu kompleksa 3.kārta, Brīvostas ielā

ķeldas noliktavas būvniecība, Kaiju ielā 33, SIA firma „UPTK”, Ls 305814.
ākumiem, izglītības iestādes: 

kas rekonstrukcija Jauniešu centra vajadzībām, Kungu ielā

jas Universitātes ēkas rekonstrukcija, Lielā ielā 14, SIA „RTS intra 
construction”, Ls 508 125. 

ības aprūpes iestāžu ēkas: 
ģionālās slimnīcas rekonstrukcijas 2.kārta, Slimn

„Piegādātāju sabiedrība RBSSKALS & RBSSKALS B

ī ēku un savienojošā koridora renovācija - būvniecī
ā 2, SIA firma „UPTK”, Ls 1 270 254; 

ā ās dienesta ēkas pārbūve par dzīvnieku patversmi 1.k
SIA Āboltiņa būvuzņēmums „AG”, Ls 161 953.

ūras objekti: 
ē ības pamata infrastruktūras izveide Liepājas pils
ās. Pulvera ielas un piegulošo ielu rekonstrukcijas, apakšzemes komunik

un nepieciešamās infrastruktūras izbūve posmā no Ventspils ielas l
gaismojuma rekonstrukcija 1.kārta, Pulvera ielā, Ventspils
ļu, tiltu būvnieks”, Ls 3 664 410; 

ņē ējdarbības pamata infrastruktūras izveide Liepājā” veicot Lazaretes ielas un 
āļa Baloža ielas rekonstrukciju, SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, Ls
ālo kravu pārkraušanas komplekss Liepājas ostā, Br
ājas ostas celtnieks LM”, Ls 1 627 340; 

Aldaru ielas un Kapsētas ielas posmā no Aldaru ielas līdz Rai
ā no Aldaru ielas līdz Raiņa ielai rekonstrukcija, SIA

īķa un tam pieguļošās teritorijas rekonstrukcija tū
ūvniecības 2.un 3.kārta, Vites, Hika, E.Rimbenieka iel

celtnieks”, Ls 736 232; 
Čakstes laukuma rekonstrukcija, kas tiek īstenots ERAF projekta 

ēru un apstādījumu teritoriju rekonstrukcija” ietvaros, SIA 

Uliha ielas rekonstrukcija posmā no Kūrmājas prospekta lī
celtnieks”, Ls 636 593; 

Cukura ielas un Grīzupes ielas krustojuma rekonstrukcija un Cukura ielas, posm
zupes ielas līdz Pulvera ielai renovācija, SIA „Aizputes ceļ
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ūvniecība, Kaiju ielā 33, AS 

 6, SIA „RUP”, Ls 1 849 906; 
vostas ielā 8, SIA „IT KON”, Ls 

 33, SIA firma „UPTK”, Ls 305814. 

m, Kungu ielā 24, SIA „AJ Meistars”, 

ā ielā 14, SIA „RTS intra 

ārta, Slimnīcas ielā 25, 
ba RBSSKALS & RBSSKALS Būvvadība”, Ls 

ūvniecības 1., 2., 3. un 4.kārta, 

vnieku patversmi 1.kārta, 14.novembra 
953. 

ājas pilsētas industriālajās 
s. Pulvera ielas un piegulošo ielu rekonstrukcijas, apakšzemes komunikāciju 

 no Ventspils ielas līdz Cukura ielai. 
, Ventspils ielā un Cukura ielā, 

ā ā” veicot Lazaretes ielas un 
ūvnieks”, Ls 2 083 776; 
ā, Brīvostas ielā 12, SIA 

īdz Raiņa ielai un Jelgavas 
a ielai rekonstrukcija, SIA „Ostas celtnieks”, Ls 

s teritorijas rekonstrukcija tūrisma maršrutā „K ā pa 
E.Rimbenieka ielā, SIA „Ostas 

īstenots ERAF projekta „Liepājas 
jumu teritoriju rekonstrukcija” ietvaros, SIA „A-Land”, Ls 

jas prospekta līdz Muitas ielai, SIA 

zupes ielas krustojuma rekonstrukcija un Cukura ielas, posmā no 
Aizputes ceļinieks”, Ls 551 510; 



 

 

� Apšu ielas rekonstrukcija posm
tiltu būvnieks”, Ls 514

� Celtnieku ielas rekonstrukcija posm
„Ceļu, tiltu būvnieks”, Ls

� skvēra Lielā ielā
„Liepājas pilsētas skv
Land”, Ls 260 160;

� tramvaja līnijas renov
BŪVE”, Ls 6 403

� tramvaja līnijas renov
„SKONTO BŪVE”, Ls 1

Inženierkomunikāciju būves:
� notekūdeņu izvada rekonstrukcija ar izb

personu apvienī
� Brīvības ielas 

Zemnieku ielai, Per Aarsleff A/S Latvijas fili
� ūdensapgādes tī

Cenkones ielā un Miera iel
� Brīvības ielas kanaliz

Autobusu parkam, Per Aarsleff A/S Latvijas fili
� Grīzupes un Nākotnes ielu 

rekonstrukcija, AS 
� kanalizācijas kolektora rekonstrukcija un 

un Tirgus ielā, Per Aarsleff A/S Latvijas fili
Ielu apgaismojums, elektropā

� Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
Vaiņodes ielai, Klaip
līdz Klaipēdas ielai, Vai
Pļavu iela no Vai
Ventas ielai, Ventas iela no Tukuma ielas l
Ventas ielas līdz Saldus ielai, Maz
Priekules iela, Papes iela, Sv

� KTA Tukuma ielā
Ezerkrastam, SIA 

� ielu apgaismojuma rekonstrukcija, Ventspils, Zieme
Krūmu, Tvaiku, Namdaru, Skuju, R
- Land”, Ls 290

� ielu apgaismojuma rekonstrukcija, O.Kalpaka, Flotes, Ostas, Sliežu, Buru, Laivu, 
Tīklu, Strazdu, Siļķ

� ielu apgaismojuma rekonstrukcija, Ventspil
Darbnīcas, Noliktavas, T
Saraiķu, Medzes iel

� Rīgas ielas apgaismojuma rekonstrukcija, SIA 
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Apšu ielas rekonstrukcija posmā no Dārza ielas līdz Klāva 
ūvnieks”, Ls 514 306; 

Celtnieku ielas rekonstrukcija posmā no Muitas ielas līdz Kū
ūvnieks”, Ls 471 405; 
ā ielā 16 un Lielā ielā 18, rekonstrukcija, kas tiek ī

ājas pilsētas skvēru un apstādījumu teritoriju rekonstrukcija” ietvaros,
160; 

īnijas renovācija un pagarināšana līdz Ezerkrastam, 
403 607; 

īnijas renovācija 1,2,3,4 kārta, Rīgas ielā un 
ŪVE”, Ls 1 777 239. 

ā ūves: 
ū ņu izvada rekonstrukcija ar izbūvi jaunā vietā Baltijas j

ersonu apvienība AS „UPB”, SIA „BGS”, Ls 4 007 022; 
 kanalizācijas kolektora rekonstrukcija posmā

Zemnieku ielai, Per Aarsleff A/S Latvijas filiāle, Ls 1 316 529;
ādes tīklu un kanalizācijas kolektora izbūve, Ganī

un Miera ielā, AS „UPB”, Ls 929 444; 
kanalizācijas kolektora rekonstrukcija, posmā no Meldru ielas l

Autobusu parkam, Per Aarsleff A/S Latvijas filiāle, Ls 802 213;
ākotnes ielu ūdensapgādes tīklu izbūve un kanaliz

rekonstrukcija, AS „UPB”, Ls 652 650; 
ācijas kolektora rekonstrukcija un ūdensvada izbūve, Rai

ā, Per Aarsleff A/S Latvijas filiāle, Ls 515 913. 
Ielu apgaismojums, elektropārvades līnijas: 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija. Klaipēdas iela no pilsētas dienvidu robežas l
odes ielai, Klaipēdas ielas atdalījums gar centrāliem kapiem no Vai

ēdas ielai, Vaiņodes iela no Ganību ielas līdz Klaipē
avu iela no Vaiņodes ielas līdz Saldus ielai, Tukuma iela no Gan

Ventas ielai, Ventas iela no Tukuma ielas līdz Kandavas ielai, Cenkones iela no 
Ventas ielas līdz Saldus ielai, Mazā iela, Nidas iela no Saldus ielas l
Priekules iela, Papes iela, Svētes iela, SIA „Volts – 1”, Ls 339

Tukuma ielā elektroapgāde tramvaja līnijas renovācija un pagarin
Ezerkrastam, SIA „VEGA 1”, Ls 389 377; 
elu apgaismojuma rekonstrukcija, Ventspils, Ziemeļu, Mežu, Mucenieku, J.Asara, 

mu, Tvaiku, Namdaru, Skuju, Riņķu, Užavas, Ābeļu, Kviešu, St
290 907; 

elu apgaismojuma rekonstrukcija, O.Kalpaka, Flotes, Ostas, Sliežu, Buru, Laivu, 
klu, Strazdu, Siļķu, Mastu ielā, SIA „A – Land”, Ls 286 404;

elu apgaismojuma rekonstrukcija, Ventspils, Pulvera, J.Asara, Cukura, Rudzu, 
īcas, Noliktavas, Tāšu, Kviešu, Ziemeļu, Vānes, Ziemupes, 
ķu, Medzes ielā , SIA „A – Land”, Ls 281 508; 

gas ielas apgaismojuma rekonstrukcija, SIA „VEGA 1”, Ls
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āva Ukstiņa ielai, SIA „Ceļu, 

īdz Kūrmājas prospektam, SIA 

rekonstrukcija, kas tiek īstenots ERAF projekta 
oriju rekonstrukcija” ietvaros, SIA „A-

dz Ezerkrastam, SIA „SKONTO 

 K.Valdemāra ielā, SIA 

ā Baltijas jūrā, Lībiešu ielā 33, 

kolektora rekonstrukcija posmā no Tirgus ielas līdz 
529; 

ūve, Ganību ielā, Tukuma ielā, 

ā no Meldru ielas līdz 
213; 

ūve un kanalizācijas kolektora 

ūve, Raiņa ielā, Pīlādžu ielā 
 

das iela no pilsētas dienvidu robežas līdz 
āliem kapiem no Vaiņodes iela 
īdz Klaipēdas ielai, Virgas iela, 

dus ielai, Tukuma iela no Ganību ielas līdz 
dz Kandavas ielai, Cenkones iela no 

 iela, Nidas iela no Saldus ielas līdz Mazai ielai, 
339 140; 
ācija un pagarināšana līdz 

ļu, Mežu, Mucenieku, J.Asara, 
Ā ļu, Kviešu, Stārķu ielā, SIA „A 

elu apgaismojuma rekonstrukcija, O.Kalpaka, Flotes, Ostas, Sliežu, Buru, Laivu, 
404; 

s, Pulvera, J.Asara, Cukura, Rudzu, 
ānes, Ziemupes, Ābeļu, Sakas, 

VEGA 1”, Ls 269 011. 



 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
renovācija, iekšējo inženiertī

� ēkas energoefektivit
� ēkas energoefektivit
� ēkas energoefektivit
� ēkas energoefektivit
� ēkas energoefektivit
� ēkas energoefektivit

Citi objekti: 
� dabas tūrisma infrastrukt
� noliktavas un ģē

88127; 
� mazstāvu dzīvojam
� veikala ēkas rekonstrukcija, P.Brieža iel
� VUGD Liepājas 1.da

225 614. 
 
 

4.3. Pilsētas ilgtspējas att

2012.gada 16.februārī
pilsētas attīstības programmas 2014.
2030.gadam izstrādes uzsākšanu”.

Liepājas pilsētas Ilgtsp
attīstības plānošanas dokuments un Att
attīstības plānošanas dokuments. Lai iev
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju, Liep
stratēģija tiek izstrādāta vienlaikus ar Liep
ilgtermiņa un vidēja termiņa pl

Kopējais dokumentu sagatavošanas process sast
1) sagatavošanās; 
2) izstrāde (Sabiedrī
3) publiskā apspriešana;
4) galīgo redakciju izstr
5) apstiprināšana un 

2013.gada 12.decembrī
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2014.
stratēģijas līdz 2030.gadam, un Vides p
kalendārās nedēļas, sākot ar 2014.gada 10.janv
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īvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana (fas
jo inženiertīklu renovācija): 

kas energoefektivitātes paaugstināšana, Siļķu ielā 16, Ls 283
kas energoefektivitātes paaugstināšana, Ģenerāļa Baloža ielā

energoefektivitātes paaugstināšana, Strazdu ielā 4B, Ls 215
kas energoefektivitātes paaugstināšana, Reiņu meža ielā 18, Ls 266
kas energoefektivitātes paaugstināšana, Klaipēdas ielā 90, Ls 204
kas energoefektivitātes paaugstināšana, Mežu ielā 29, Ls 225

ūrisma infrastruktūras izveide, Liepājas ezers, SIA „Jaunm
oliktavas un ģērbtuvju moduļu bloks, Jūrmalas parks Nr.2, SIA „M

ā īvojamās mājas būvniecība, Rietumkrasta ielā 3AS „UPB”, Ls 200
ēkas rekonstrukcija, P.Brieža ielā 14, SIA „Vinklers”, Ls 120

ājas 1.daļas garāžu renovācija, Ganību ielā 63/67, SIA „Koger vide”, Ls 

ējas attīstības stratēģija un attīstības programma

ārī tika pieņemts Liepājas pilsētas Domes lēmums Nr.52 „Par Liep
bas programmas 2014.-2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas att
ādes uzsākšanu”. 
ētas Ilgtspējīga attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir ilgtermi

nošanas dokuments un Attīstības programma 2014.-2020.gadam ir vid
nošanas dokuments. Lai ievērotu „Attīstības plānošanas sistē

ānošanas dokumentu hierarhiju, Liepājas pilsē
ā āta vienlaikus ar Liepājas pilsētas Attīstības programmu, t
ēja termiņa plānošanas dokumentu saskaņotību un pakā

jais dokumentu sagatavošanas process sastāv no vairākiem posmiem:
 

de (Sabiedrības viedokļu apzināšana un 1.redakcijas izstrā
ā apspriešana; 

go redakciju izstrāde un saskaņošana; 
āšana un publiskošana. 
.decembrī tika pieņemts Liepājas pilsētas Domes l
ī ības programmas 2014.-2020.gadam, tai skaitā

dz 2030.gadam, un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” 6 
ākot ar 2014.gada 10.janvāri. 
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āšana (fasāžu vienkāršotā 

 16, Ls 283 266; 
a Baloža ielā 3, Ls 242 792; 
ā 4B, Ls 215 619; 

ā 18, Ls 266 935; 
ā 90, Ls 204 707; 
Ls 225 583. 

Jaunmāja”, Ls 77 690; 
rmalas parks Nr.2, SIA „Mūrnieks”, Ls 

ā 3AS „UPB”, Ls 200 000; 
 14, SIA „Vinklers”, Ls 120 000; 

ā 63/67, SIA „Koger vide”, Ls 

programma  

ēmums Nr.52 „Par Liepājas 
ē īgas attīstības stratēģijas līdz 

dz 2030.gadam ir ilgtermiņa teritorijas 
2020.gadam ir vidēja termiņa 

nošanas sistēmas likumā” noteikto 
ājas pilsētas Ilgtspējīga attīstības 

bas programmu, tādejādi nodrošinot 
bu un pakārtotību. 
ākiem posmiem: 

šana un 1.redakcijas izstrāde); 

tas Domes lēmums Nr.428 „Par 
2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības 

ubliskajai apspriešanai” 6 
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5. Komunikācija ar sabiedr

Lai sekmētu iedzīvotā
iedzīvotāju savstarpējo saziņ
Liepājas pilsētas Domes Sabiedrisko attiec
ar medijiem un NVO, gatavo inform
plāno un īsteno publicitātes kampa
gatavo un izdod dažādus informat
speciālistu tikšanās ar iedzīvot

Liepājas pilsētas Domes Sabiedrisko attiec
sekojošus publicitātes pasākumus:

 Sagatavotas 592 preses rel
Svarīgākās atspoguļotā

� Pašvaldības budžets 2013.gadam un 2014. gadam; 
� Eiropas Savien
� nodarbinātība; 
� tūrisms;  
� māju siltināšana; 
� Lielā talka, pils
� Goda un gada liep
� izstāde „Ražots Liep
� izglītības iestā
� sociālo pabalstu pieš
� medicīnas pakalpojumi iedz
� izglītības un kult
�  uzņēmējdarbī
� veselības profilakses pas

Izdoti deviņi pašvald
joprojām bez maksas saņ
dzimšanas dienas mēnesī 
Liepājas robežām un izstādes „Ražots Liep
Īpaša uzmanība „Katram Liep

� budžeta ieņēmumi un izdevumi; 
� namu siltināšanas noz
�  Eiropas Savienī
� izglītības iestāžu siltin
�  arhitektūra;  
� uzņēmējdarbība
� pavasara talka; 
� bērnu drošība un darbs vasar
�  pilsētas parku labiek
�  sakopto namu konkurss;
�  Liepājas slimnī
� sociālās palīdzības iesp

LIEPĀJAS PILSĒ
2013.GADA PUBLISKAIS 

cija ar sabiedrību 

īvotāju informētību par pašvaldībā notiekošo, veicin
ējo saziņu un sadarbību pilsētas attīstības uzdevumu un m

tas Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa (turpmā
ar medijiem un NVO, gatavo informāciju Domes mājas lapas internetā www.liepaja.lv sada

tātes kampaņas par dažādiem aktuāliem pilsē
ādus informatīvus izdevumus, organizē iedzīvotā

ās ar iedzīvotājiem. 
ētas Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa 2013.gad
ātes pasākumus: 

preses relīzes.  
ļotās tēmas:  

ības budžets 2013.gadam un 2014. gadam;  
Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti Liepājā;  

ātība;  

ā āšana;  
ā talka, pilsētas sakopšana;  

Goda un gada liepājnieki;  
āde „Ražots Liepājā”;  
ī ības iestāžu siltināšana;  
ālo pabalstu piešķiršana;  
īnas pakalpojumi iedzīvotājiem;  

ī ības un kultūras aktivitātes; 
ņē ējdarbība; nekustamā;  
ības profilakses pasākumi un citas tēmas. 
ņi pašvaldības informatīvie izdevumi „Katram Liep

m bez maksas saņem katra liepājnieku ģimene), ieskaitot speci
ēnesī – martā - „Ražots Liepājā”. Izplatīšana tika organiz
ādes „Ražots Liepājā” ietvaros”. 

ba „Katram Liepājniekam” 2013. gadā veltīta sekojošām tē ā
ņēmumi un izdevumi;  
āšanas nozīme un labāko piemēru popularizēšana

Eiropas Savienības projekti;  
ī āžu siltināšana; 

ē ība; 
pavasara talka;  

ība un darbs vasarā; 
tas parku labiekārtošana; 

sakopto namu konkurss; 
ājas slimnīcas aktualitātes;  
ā īdzības iespējas utt. 
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 notiekošo, veicinātu pašvaldības 
bas uzdevumu un mērķu sasniegšanā, 

ļa (turpmāk SAMD) sadarbojas 
jas lapas internetā www.liepaja.lv sadaļām, 

liem pilsētas dzīves jautājumiem, 
īvotāju aptaujas, pašvaldības 

ļa 2013.gadā ir veikusi 

vie izdevumi „Katram Liep ājniekam”  (tos 
imene), ieskaitot speciālizdevumu pilsētas 

īšana tika organizēta arī ārpus 

ām tēmām:  

ēšana; 



 

 

Publicitātes kampaņ
� ikgadējs pasākums „Gada un Goda liep
� karstā tālruņa zvanu regul
� Veselības nedēļ
� pilsētas skvēru un parku labiek
� Spodrības mēneša un Liel
� kā Liepāja apgū
� dzīvojamo māju siltin
� sadarbībā ar Zaļ

kampaņām par atkritumu š
� pilsētas apgaismojuma projekta att
� Liepājas pašvaldī

Regulāri tika organizē
konference pēc katras domes s

Informatīvie un pozitī
� turpinās tradīcija sveikt Liep

lauviņu. 2013. gad
� uzsākta jauna trad

dāvināšana, kurā
Tika iegādātas 800 gr

� SIA TV Kurzeme 
Laika posms – no janv

� SIA Radio Skonto Liep
12.00; 

� SIA Rietumu Radio fonogrammu produc
pirmdienās 16.30 un otrdien

� SIA Kurzemes radio Liep
� Liepājas konta atv

Mājas lapā www.liepaja.lv 
rakstīti/apkopoti/ievietoti mā
apkopot, jo tika izveidota domes iekš
LETA ziņu monitoringam. 

Mājas lapā www.liepaja.lv notikušas
koncertdārza „Pūt, vējiņi!” un tenisa kortu rekonstrukciju;
viena par "Kam, jūsuprāt, jā
par to, ko iedzīvotāji apmeklē

Ieceres 2014.gadā: 
Kā ierasts Sabiedrisko attiec

preses relīzes, izdevumu „Katram Liep
lapā, organizēt preses konferences un citus publicit
kampaņu ar mērķi aicināt Liep
sociālajos medijos un televī
 

LIEPĀJAS PILSĒ
2013.GADA PUBLISKAIS 

tes kampaņas:  
ē ākums „Gada un Goda liepājnieks”;  
ā ņa zvanu regulāra analīze un informācijas sniegšana iedz
ī ēļas pasākumi un to publicitātes nodrošināšana;

ēru un parku labiekārtošanas projektu sabiedriskā
ī ēneša un Lielās talkas norise Liepājā (aprīlī un maij
āja apgūst Eiropas Savienības struktūrfondu naudu; 

āju siltināšana, to rezultāti un nozīme;  
ī ā ar Zaļo punktu un atkritumu apsaimniekotājiem 
ņām par atkritumu šķirošanu; 

tas apgaismojuma projekta attīstība pilsētā; 
jas pašvaldības dzīvnieku patversmes atvēršana. 

ri tika organizētas preses konferences par aktualitātēm pašvald
c katras domes sēdes, kurās piedalījās gan pašvaldības vadī ā
vie un pozitīvu publicitāti veidojošie iespieddarbi un raidī

īcija sveikt Liepājas jaundzimušos, dāvinot tiem koka grabu
u. 2013. gadā pasūtīti 800 grabuļi; 

kta jauna tradīcija – Liepājas jaundzimušo ģimenēm grā
āšana, kurā ietverta svarīga informācija par jaundzimušo apr
ā ātas 800 grāmatas; 

SIA TV Kurzeme – divas reizes mēnesī raidījums „Par Liepā
no janvāra līdz decembrim; 

SIA Radio Skonto Liepāja – Liepājas ziņas katru darba dienu laik

SIA Rietumu Radio fonogrammu producēšana raidījumam „Liep
ās 16.30 un otrdienās plkst. 8.10. 

SIA Kurzemes radio Liepājas Domes ziņas;  
jas konta atvēršana sociālajos medijos un aktīva darbība, k

ww.liepaja.lv preses apskati līdz 2013. gada 21. oktobrim tika 
ti/apkopoti/ievietoti mājas lapā katru darba dienu. Ar 2013. gada 22. oktobri tos p

apkopot, jo tika izveidota domes iekšējā mājas lapa Intranet, kurā katram darbiniekam ir pieeja
 

 www.liepaja.lv notikušas: piecas aptaujas par koku ciršanu, viena par 
ē ņi!” un tenisa kortu rekonstrukciju; viena par azartsp

ū āt, jāuzņemas jauniešu brīvprātīgā darba koordinē
āji apmeklēs Nedēļas nogalē? 

 ierasts Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa 2013. gadā plā
zes, izdevumu „Katram Liepājniekam”, veidot aktuālas aptaujas pašvald

t preses konferences un citus publicitāti veicinošus pasākumus. Sagatavot rekl
ķ āt Liepāju apmeklēt vēl biežāk, izveidot reklā

elevīzijā, kā arī citas aktivitātes. 
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cijas sniegšana iedzīvotājiem; 
āšana; 

rtošanas projektu sabiedriskās apspriešanas; 
ī ī un maijā); 

 

ājiem – atbalsts informācijas 

ā ēm pašvaldībā, kā arī preses 
ības vadītāji, gan deputāti.  

ti veidojošie iespieddarbi un raidījumi : 
āvinot tiem koka grabuļus – 

grāmatiņas „Mūsu bērns” 
cija par jaundzimušo aprūpi, barošanu utt. 

jums „Par Liepāju un liepājniekiem”. 

as katru darba dienu laikā no plkst. 11.00 – 

ījumam „Liepāja Runā” 

ī ība, kā arī citas aktivitātes. 
dz 2013. gada 21. oktobrim tika 

dienu. Ar 2013. gada 22. oktobri tos pārtrauca 
ā katram darbiniekam ir pieeja 

par koku ciršanu, viena par 
ena par azartspēļu zāli Lielajā ielā 7, 

 darba koordinēšanu Liepājā?" un viena 

ā plāno sagatavot un izplatīt 
ālas aptaujas pašvaldības mājas 

ākumus. Sagatavot reklāmas 
k, izveidot reklāmas rullīti atskaņošanai 



 

 

6. Pasākumi pašvaldības vad

Liepājas pilsētas pašvald
un 2013.gada pašvaldības budžeta iesp

� izveidota jauna
projekta realizā
uzraudzību; 

� gada nogalē nodibin
sadarbojoties ar v
mārketinga stratēģ
konsultācijas par koncertz
akustika, skatuves apr

� veikta esošo inform
sniegto e-pakalpojumu izp
efektīvākai inform
turpmākās attīstī

Kopš 2013.gada 19.jū
vietnieki: Domes priekšsēdē ā
priekšsēdētāja vietnieks izglī ī
tūrisma un investīciju jautājumos.

2013.gadā Liepājas pilsē
apmācības (2012.gadā – 120), tas ir, darbinieki 186 reizes apmekl
gan piedalījās iekšējās apmā
darbinieki (2012.gadā – 52). Darbinieku apm

2013.gadā Liepājas pils
� Apmācības jauno komunik

veidošanā un īstenošan
� Euro ieviešanas likums. Kas j
� Enerģija jūsu rokā
� Publiskais iepirku
� Komunikāciju treni
� Praktiskās apmā ī

Liepājas pilsētas pašvald
vadības sistēmas (turpmāk 
29.maijā notika KVS pā
standarta prasībām. KVS ietvaros ir izveidota un 
kuras procesus uzrauga KVS Konsultat
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ības vadības pilnveidošanai 

ētas pašvaldības administrācijas struktūrā, ņemot vērā
ības budžeta iespējas, veikti šādi pasākumi: 

zveidota jauna struktūrvienība – Daudzfunkcionālā centra LIELAIS DZINTARS 
projekta realizācijas daļa, kura veic koncertzāles būvniecī

ē nodibināta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lielais dzintars”, kura, 
sadarbojoties ar valsts SIA „Liepājas simfoniskais orķestris”, izstr

rketinga stratēģiju, organizē koncertus Lielo dzintaru gaidot
ācijas par koncertzāles darbības profesionālajiem jaut

akustika, skatuves aprīkojums, utt.); 
eikta esošo informācijas tehnoloģiju sistēmu un Liepā

pakalpojumu izpēte un izmantošanas analīze, kā arī
ākai informācijas tehnoloģiju sistēmas izveidošanai un e

attīstības pilnveidošanai. 
Kopš 2013.gada 19.jūnija Liepājas pilsētas domes priekšsēdētā

vietnieki: Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbī
ja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos, Domes priekšs

īciju jautājumos. 
ājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekiem tika organiz

120), tas ir, darbinieki 186 reizes apmeklēja gan kursus
ē ās apmācībās Liepājas pilsētas pašvaldībā. 2013.gad

52). Darbinieku apmācībām tika iztērēti Ls 9410 (2012.
ājas pilsētas pašvaldībā tika organizētas 6 (2012.gad

ības jauno komunikāciju instrumentu lietošanā un pils
ā un īstenošanā (projekta ietvaros); 

Euro ieviešanas likums. Kas jāievēro pašvaldībām pārejas period
ūsu rokās; 

Publiskais iepirkums; 
āciju treniņš; 
ās apmācības ugunsdrošībā. 
ētas pašvaldības administrācija kopš 2004.gada strā ā

āk – KVS) standarta LVS NE ISO 9001:2009 pras
 notika KVS pārsertifikācijas audits, kurā netika konstatē

m. KVS ietvaros ir izveidota un īstenota efektīva iekšē
kuras procesus uzrauga KVS Konsultatīvā padome. 

 

48 

JAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
PUBLISKAIS PĀRSKATS 

ņ ērā darba apjoma izmaiņas 

ā ā centra LIELAIS DZINTARS 
ūvniecības projekta vadību un 

ību „Lielais dzintars”, kura, 
ķestris”, izstrādā koncertzāles 

Lielo dzintaru gaidot, kā arī nodrošina 
ālajiem jautājumiem (piem. 

mu un Liepājas pilsētas pašvaldības 
ī ā arī sagatavoti priekšlikumi 

mas izveidošanai un e-pakalpojumu 

ē ētāja pakļautībā strādā trīs 
bas un sadarbības jautājumos, Domes 
jumos, Domes priekšsēdētāja vietnieks 

cijas darbiniekiem tika organizētas 186 
ēja gan kursus, gan seminārus, 

ī ā. 2013.gadā tika apmācīti 83 
ēti Ls 9410 (2012.gadā - Ls 8671).  

gadā – 5) apmācības: 
ā un pilsētu mārketinga 

ārejas periodā; 

cija kopš 2004.gada strādā atbilstoši Kvalitātes 
KVS) standarta LVS NE ISO 9001:2009 prasībām. 2013.gada 

 netika konstatēta neviena neatbilstība 
īva iekšējās kontroles sistēma, 



 

 

Saīsinājumu skaidrojums

AS Akciju sabiedr
ERAF Eiropas reģ
ES  Eiropas Savien
EUR Eiro jeb eira ir kop

savienību
Ha hektāri 
ISO Starptautiskā
KTA Kompleksā
KVS Kvalitātes vad
LR Latvijas Republika
LR CSP Latvijas Republikas Centr
LSEZ Liepājas Speci
Ls, LVL Latvijas lats
NVO Nevalstiskā
PA Pašvaldības a
PII Pirmskolas i
SAMD Liepājas pils
SIA  Sabiedrība ar ierobežotu atbild
TV Televīzija
USD Amerikas Savienoto Valstu dol
VID NP Valsts ieņē
 

LIEPĀJAS PILSĒ
2013.GADA PUBLISKAIS 

jumu skaidrojums 

Akciju sabiedrība 
Eiropas reģionālās attīstības fonds 
Eiropas Savienība 
Eiro jeb eira ir kopējā valūta Eiropas Savienības valstīm, kas veido Monet

ību 

Starptautiskā standartizācijas organizācija 
Kompleksā transformatoru apakšstacija 

ātes vadības sistēma 
Latvijas Republika 
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 

ājas Speciālās ekonomiskā zona 
Latvijas lats 
Nevalstiskās organizācijas 

ības aģentūra 
Pirmskolas izglītības iestāde 

ājas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga da
ība ar ierobežotu atbildību 

īzija 
Amerikas Savienoto Valstu dolārs 
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde  
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ības valstīm, kas veido Monetāro 

ārketinga daļa 



 

 

PIELIKUMI 
Liepājas pilsētas Domes lēmums par Liep

LIEPĀJAS PILSĒ
2013.GADA PUBLISKAIS 

tas Domes lēmums par Liepājas pilsētas pašvaldības 2013.gada p
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bas 2013.gada pārskatu 

 



 

 

LIEPĀJAS PILSĒ
2013.GADA PUBLISKAIS 
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Revidenta atzinums par pašvald

LIEPĀJAS PILSĒ
2013.GADA PUBLISKAIS 

Revidenta atzinums par pašvaldības 2013.gada saimniecisko gada pā
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pārskatu 



 

 

 
 
 

Rožu iela 6, Liep
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, Latvija 
Tālrunis: +371 63404750 

E-pasts: apc@dome.liepaja.lv 
www.liepaja.lv 
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