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Pirmajā vietā drošība – gan ekonomiskā, gan nākotnes 

Atskatoties uz 2014. gadu, var teikt, ka 

Liepājai tas nav bijis vienkāršs gads. Galvenokārt 

pilsētas ekonomikas dzīvotspējas dēļ, jo tikai 

tagad tā pa īstam sākām apjaust, kā tas ir dzīvot 

bez līdz šim lielākā pilsētas uzņēmuma un darba 

devēja „Liepājas metalurga”. To izjutām ne tikai 

šeit, Liepājā, bet arī visa valsts ekonomika, kas 

atspoguļojās gan Latvijas Bankas attīstības 

prognozēs, gan arī iekšzemes kopprodukta un 

eksporta rādītājos. 

Turklāt 2014.gads Liepājas ekonomikai 

nesa arvien jaunus pārbaudījumus – gan Krievijas 

noteikto embargo pārtikas preču ievešanai, gan arī 

dramatisko Krievijas rubļa vērtības kritumu, kas 

neizbēgami atstājis sāpīgas rētas mūsu otrajā 

lielākajā industrijā aiz metālapstrādes –  apakšveļas 

un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē.  

Taču tāpat kā jebkura vētra liek ozolam dziļāk dzīt saknes, lai noturētos, tā arī visi šie 

pārbaudījumi ir mūs norūdījuši un sagatavojuši jaunam posmam. Es melotu, ja teiktu, ka man ir 

mierīgs prāts par pilsētas ekonomikas strauju augšupeju šajā gadā. Kamēr mums kaimiņos notiek 

tas, kas tur notiek, un kamēr pilsētas lielākā ražojošā uzņēmuma liktenis vēl miglā tīts, tikmēr mēs 

nevaram atslābt. Mūsu uzņēmējiem un lielākajiem ražotājiem ir jāmeklē arvien jaunus veidus un 

jaunas iespējas, kā apliecināt savu dzīvotspēju arī apstākļos, kad lielākie noieta tirgi austrumos 

aizver savas durvis.  

Neskatoties uz sarežģījumiem ekonomikā, 2014.gadā tomēr esam spējuši Liepājā likt pamatus 

ļoti vērienīgiem un vērtīgiem projektiem, kuru ieguvumus mēs varēsim baudīt vēl gadiem ilgi. Viens 

no šādiem piemēriem ir ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija, kas noslēgusies Zaļajā birzī un 

aptver arī citus mikrorajonus. Šis projekts nozīmē ne tikai apgaismotas ielas un drošas brauktuves, 

bet arī ērtas ietves gājējiem un veloceliņus velosipēdistiem.  

Tāpat 2014.gadā ir aizsākti ļoti vērienīgi un sen gaidīti lidostas rekonstrukcijas darbi, lai jau 

drīz mēs varētu atkal sākt runāt par regulāriem lidojumiem no un uz Liepāju. Mūsu slimnīca ir 

kļuvusi par vienu no mūsdienīgākajām un modernākajām veselības aprūpes iestādēm, ko atzinīgi 

vērtē mediķi gan Latvijā, gan Skandināvijā, gan citviet. Tiek turpināta tramvaja līnijas 

modernizācija, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas rekonstrukcija, tiek sakārtots un līdz pamatiem 

pārbūvēts Liepājas Valsts tehnikums, veidojot to par vienu no modernākajām profesionālās 

kompetences centriem Latvijā. Veidojas vesela virkne jaunu uzņēmējdarbības teritoriju Karostā, 

Liepājas ostā un industriālie parki Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Tie visi ir projekti, kas 

vērsti uz ekonomikas veicināšanu un jaunu darba vietu veidošanos.   

Arī 2015.gadā mums ir izvirzīti augsti mērķi un priekšā daudzi izaicinājumi, kurus jābūt 

gataviem pieņemt un izmantot mūsu pilsētas labā.  

Uldis Sesks, Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētājs 

 

 

Uldis Sesks 

Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētājs 



Liepājas pilsētas pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 

 
4 

1.Pamatinformācija 

1.1. Liepājas pilsētas Domes sastāvs 
 

 

 

 

ULDIS SESKS Domes priekšsēdētājs partija „Liepājas partija” 

GUNĀRS ANSIŅŠ Domes priekšsēdētāja vietnieks partija „Liepājas partija” 

VILNIS VITKOVSKIS Domes priekšsēdētāja vietnieks partija „Liepājas partija” 

JURIJS HADAROVIČS Domes priekšsēdētāja vietnieks partija „Saskaņas centrs” 

LAILA ATIĶE Domes deputāte partija „Reformu partija”  

MĀRIS CEIRULIS Domes deputāts partija „Liepājas partija” 

ATIS DEKSNIS Domes deputāts partija „Reformu partija” 

GUNTARS KRIEVIŅŠ Domes deputāts Partija „Liepājas partija”  

ĢIRTS KRONBERGS Domes deputāts partija „Reformu partija” 

LINDA MATISONE Domes deputāte partija „Reformu partija” 

ROMANS MILOSLAVSKIS Domes deputāts partija „Saskaņas centrs” 

EDVĪNS STRIKS Domes deputāts partija „Liepājas partija” 

HELVIJS VALCIS Domes deputāts partija „Liepājas partija” 

JĀNIS VILNĪTIS Domes deputāts partija „Reformu partija” 

NAUMS VOROBEIČIKS Domes deputāts Partija „Saskaņas centrs”  

 

 
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai, Liepājas pilsētas Dome 

2013.gada 21.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.168 „Par Liepājas pilsētas Domes pastāvīgo komiteju 

locekļu ievēlēšanu, izveidojot šādas pastāvīgās komitejas:  

 Finanšu komiteja (priekšsēdētājs Uldis Sesks); 

 Pilsētas attīstības komiteja (priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš); 

 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja (priekšsēdētājs Helvijs 

Valcis); 

 Izglītības, kultūras un sporta komiteja (priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis. 2014.gada 

23.janvāra lēmums Nr.1 (prot. Nr.1, 1#) Par Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja 

vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos). 
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1.2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības 
 

LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto patstāvīgo funkciju veikšanai Liepājas pilsētas 

pašvaldībā ir izveidotas šādas iestādes un aģentūras: 

 Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde; 

 Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde; 

 Kultūras pārvalde; 

 Liepājas Kapsētu pārvalde; 

 Liepājas pilsētas Būvvalde; 

 Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests; 

 Liepājas pilsētas Bāriņtiesa; 

 Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Liepājas Bērnu un Jaunatnes centrs; 

 Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka; 

 Liepājas pilsētas Tautas mākslas un kultūras centrs; 

 Liepājas muzejs; 

 Pašvaldības policija; 

 Liepājas pašvaldības aģentūra „Nodarbinātības projekti”; 

 Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports". 

 

 Liepājas pilsētas dome ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja 19 kapitālsabiedrībās. 

Pašvaldības 100% kapitālsabiedrības: 

 SIA „Komunālā pārvalde”;  

 SIA „Liepājas ūdens”; 

 SIA „Liepājas autostāvvietas”; 

 SIA „Aviasabiedrība „Liepāja””; 

 SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”; 

 SIA „Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs”; 

 SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs; 

 SIA „Liepājas leļļu teātris”; 

 SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”; 

 SIA „Liepājas tramvajs”; 

 SIA „Liepājas teātris”; 

 SIA „Liepājas Latviešu biedrības nams”; 

 SIA „Lielais dzintars”. 

 

Pašvaldības kapitāldaļas privātajās kapitālsabiedrībās: 

 SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”; 

 A/S „Liepājas autobusu parks”; 

 SIA „OC Liepāja”; 

 SIA „Liepājas RAS”; 

 SIA „Liepājas enerģija”; 

 SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”. 
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2. Liepājas pilsētas pašvaldības raksturojums 
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2.1. Iedzīvotāji 
 

2014.gada beigās Liepājā dzīvoja 71 725 iedzīvotāji, kas ir 3,6% no kopējā iedzīvotāju skaits 

valstī. Gada laikā Liepājas iedzīvotāju skaits samazinājies par 801 iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaits 

samazinājums bijis par 48,1% mazāks nekā 2013.gadā.  Iedzīvotāju skaita samazinājumu noteicis 

gan negatīvais dabiskais pieaugums (mirušo skaita pārsvars pār dzimušo skaitu), gan negatīvā 

migrācija (izbraukušo skaita pārsvars pār iebraukušo skaitu).  

 

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

 

2014.gadā Liepājā piedzimuši 833 bērni, kas ir par 90 bērniem jeb par 12,1% vairāk nekā 

2013.gadā. Salīdzinot ar 2008.gadu, kad bija lielākais jaundzimušo skaits, 2014.gadā jaundzimušo 

skaits bija par 136 bērniem jeb par 14,0% mazāks.  

 
2.attēls Liepājas pilsētas iedzīvotāju skaita pārmaiņas veidojošie faktori (cilvēku skaits).  

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde 

2014.gadā Liepājā miruši 988 iedzīvotāji. Salīdzinot ar 2013.gadu mirušos skaits samazinājies 

par 87 cilvēkiem jeb par 8,1%. 

 

 

81 748 80 678
78 913

76 910
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73 469 71 926
71 125
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Saglabājoties augstai mirstībai un salīdzinoši zemai dzimstībai, saglabājas negatīvs 

dabiskā pieauguma saldo -155.  

Migrācijas rezultātā Liepājas iedzīvotāju skaits samazinājies par 646  iedzīvotājiem, kas ir par 

565 iedzīvotājiem jeb 46,7% mazāk nekā 2013.gadā. Tāpat kā iepriekšējos sešus gadus, arī 

2014.gadā noteicošā loma iedzīvotāju skaita samazinājumā ir migrācijai. Migrācijas saldo īpatsvars 

bija 80,5% 

2014.gadā bijis mazākais iedzīvotāju skaita samzinājums kopš 2007.gada. 

Liepājas teritorijas kopējā platība ir 68 km2, kas ir ceturtā lielākā pilsētas teritorija Latvijā. 

Iedzīvotāju blīvums bija 1 058 iedzīvotāji uz 1 km2 un tam ir tendence samazināties. 

75,9% Liepājas iedzīvotāji ir Latvijas Republikas pilsoņi, 17,3% nepilsoņi un 6,8% Liepājas 

iedzīvotāji ir ārvalstnieki. 

2014.gada sākumā 56,1% Liepājas iedzīvotāju ir latvieši. Gada laikā latviešu īpatsvars 

Liepājas iedzīvotāju kopskaitā palielinājies par 0,4 procentpunktiem. Krievu tautības iedzīvotāju 

īpatsvars ir 30,0% (2013.gada sākumā 30,3%). Ievērojami mazāks ir citu tautību īpatsvars – ukraiņi 

4,8%, baltkrievi 3,4%, lietuvieši 3,1%, poļi 1,1% un citas tautības 1,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.attēls. Liepājas iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2014.gada 1.janvārī. Avots: LR Centrālā statistikas 

pārvalde 
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2.2. Ekonomiskais raksturojums 

2.2.1. Nodarbinātība un bezdarbs 

 

2013.gada beigās Liepājā ekonomiski aktīvi bija 33 376 liepājnieki. Par ekonomiski aktīviem 

tiek uzskatīti gan strādājošie, gan bezdarbnieki darbspējas vecumā, kas aktīvi meklē darbu. 

84,0% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju strādāja, 12,5% bija reģistrētie bezdarbnieki un 3,5% 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ir nereģistrētie darba meklētāji un individuālajā darbā nodarbinātie. 

 

 
4.attēls Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju struktūra Liepāja (perioda beigās) Avots: Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūra; Nodarbinātības valsts aģentūra 

 

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem 2014.gada beigās Liepājā bija 28 041 

darba ņēmēji (deklarētā dzīvesvieta Liepāja). Salīdzinot ar 2013.gadu, strādājošo liepājnieku skaits 

palielinājies par 488 strādājošajiem jeb par 1,8%. 

2014.gada decembrī Liepājā reģistrētajos uzņēmumos bija 27 684 darba vietas. Salīdzinot ar 

2013.gada decembri, darba vietu skaits Liepājas uzņēmumos palielinājies par 64 darba vietām. 

Strādājošo liepājnieku skaita palielinājums bijis straujāks nekā darba vietu skaita pieaugums Liepājā 

reģistrētajos uzņēmumos. Šāda tendence norāda, ka liepājnieki strādā citu administratīvo teritoriju 

uzņēmumos Liepājā un citās administratīvajās teritorijās.  

Visvairāk darba vietas Liepājā nodrošina šādas tautsaimniecības nozares: 

 ieguves un apstrādes rūpniecības nozare – 21,7% no kopējā darba vietu skaita Liepājā 

reģistrētajos uzņēmumos (2013.gadā 23,0%); 

 vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remonta nozare – 

12,8% no kopējā darba vietu skaita Liepājā reģistrētajos uzņēmumos (2013.gadā 

12,9%); 

 izglītības nozare – 11,7% no kopējā darba vietu skaita Liepājā reģistrētajos uzņēmumos 

(2013.gadā 11,7%); 

 būvniecības nozare – 8,9% no kopējā darba vietu skaita Liepājā reģistrētajos 

uzņēmumos (2013.gadā 8,6%). 

 transporta un uzglabāšanas nozare – 8,3% no kopējā darba vietu skaita Liepājā 

reģistrētajos uzņēmumos (2013.gadā 8,8%). 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Strādājošo skaits 35 586 34 400 26731 26853 28003 28725 27553 28041

Reģistrēto bezdarbnieku

 skaits
1 884 3318 7457 6407 4868 3561 4696 4172

Pārējie ekonomiski

 aktīvie iedzīvotāji
3 230 2 382 5 512 5 440 5 329 4 808 3 874 1 163
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5.attēls. Darba vietas pa nozarēm 2014.gada decembrī Liepājā reģistrētajos uzņēmumos (%). Avots: 

VID Liepājas klientu apkalpošanas centrs 

 

2014.gada beigās bezdarba līmenis Liepājā bija 12,5%, kas ir par 0,5 procentpunktiem vairāk 

nekā 2013.gada beigās. 

 

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

 

Samazinoties reģistrētajam bezdarba līmenim, samazinās arī reģistrēto bezdarbnieku skaits. 

2014.gada beigās reģistrēto bezdarbnieku skaits bija 4172 bezdarbnieki, kas ir par 524 

bezdarbniekiem jeb par 11.2% mazāk nekā 2013.gada beigās. 
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Salīdzinoši nelielo bezdarba līmeņa kritumu 2014.gadā ietekmēja a/s “Liepājas 

metalurgs” maksātnespējas process un darbības neatjaunošana, gan Krievijas krīzes ietekme uz 

Liepājas tekstilizstrādājumu un apakveļas ražošanas uzņēmumiem.  

No 4172 reģistrētajiem bezdarbniekiem 1462 jeb 35,0% bija ilgstošie bezdarbnieki, t.i., 

konkrētās personas bez darba ir ilgāk par gadu. Salīdzinot ar 2013.gadu, ilgstošo bezdarbnieku skaits 

palielinājās par 441 bezdarbnieku jeb par 43,2%. 

Neskatoties, ka jauniešu (15-24 gadi) bezdarbnieku skaits gada laikā samazinājies par 39 

jauniešiem, to īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā saglabājas 10% apmērā. 

No reģistrēto bezdarbnieku skaita: 

 reģistrētas 2295 sievietes un 1877 vīrieši; 

 354 invalīdi; 

 409 jaunieši (15-24 gadi); 

 619 bezdarbnieki ar augstāko izglītību; 

 1651 bezdarbnieki ar profesionālo izglītību. 

Bezdarbnieku pabalstu 2014.gada beigās saņēma 1318 reģistrētie bezdarbnieki, kas ir 31.6% 

no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita 

 

 

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

 

 

2.2.2.Iedzīvotāju ieņēmumi 

 
2014.gada  vidējā bruto darba samaksa Liepājā bija 592 eiro, kas ir 90.4% no Latvijas vidējās bruto 

darba samaksas. Salīdzinājumā ar 2013.gadu, 2014.gada vidējā darba samaksa Liepājā palielinājusies par 25 

eiro jeb par 4.4%. Valstī vidējā alga palielinājusies par 29 eiro jeb par 4.6%. 

Sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā 2014.gadā bija 684 eiro, kas ir par 22 

eiro jeb par 3,3% vairāk nekā 2013.gada vidējā alga. 

Privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk (turpmāk tekstā privātajā sektorā), vidējā darba 

samaksa bija 783 eiro, kas ir par 90 eiro, jeb par 13,0% vairāk nekā 2013.gada vidējā alga 
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8.attēls. Vidējā darba samaksa Liepājā (EUR). Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 

Statistikas daļa; LR Centrālā statistikas pārvalde 

 

 

Salīdzinot republikas nozīmes pilsētas, augstākā vidējā bruto darba samaksa 2014.gadā bijusi Ventspilī 

(743 eiro) un Jūrmalā(724 eiro), bet zemākā vidējā bruto darba samaksa bijusi Daugavpilī (566 eiro) un 

Rēzeknē (573 eiro). Liepājā, starp 9 republikas nozīmes pilsētām, saglabājas ceturtā zemākā darba alga. 

Sabiedriskajā sektorā strādājošiem lielākā darba alga bijusi Rīgā (950 eiro) un Ventspilī (814 eiro). 

Liepājā bijusi ceturtā augstākā sabiedriskajā sektorā strādājošo alga (684 eiro). 

Privātajā sektorā strādājošiem lielākā darba alga bijusi Ventspilī (927 eiro) un Rīgā (962 eiro). Liepājā 

bijusi ceturtā augstākā privātajā sektorā strādājošo darba samaksa (783eiro). 

 

 
9.attēls.Vidējā darba samaksa 2013.gadā (EUR). Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 

Statistikas daļa; LR Centrālā statistikas pārvalde 
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2.2.3. Uzņēmumi 

Līdz 2014.gada beigām Liepājā bija reģistrēts 9021 uzņēmums (3% no Latvijā reģistrēto 

uzņēmumu kopskaita). 2014.gadā Liepājā reģistrēti 298 jauni uzņēmumi – individuālie komersanti, 

akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību un ārvalstu komersantu filiāles. Salīdzinot ar 

2013.gadu, no jauna reģistrēto uzņēmumu skaits samazinājies par 50 uzņēmumiem jeb par 14,4%. 

Uzņēmumu likvidācija notikusi straujāk – 2014.gadā likvidēti 216 uzņēmumi, kas, salīdzinot ar 

2013.gadu, bijis par 54 likvidētiem uzņēmumiem jeb par 33,3% vairāk.  

 

10.attēls. Liepājā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits. Avots: SIA „Lursoft” datu bāzes 

www.lursoft.lv 

 

No 298 reģistrētajiem uzņēmumiem 39 ir reģistrēti kā individuālie komersanti, 257 uzņēmumi 

kā komercsabiedrības un divi uzņēmumi kā ārvalstu filiāles. Reģistrēt uzņēmumu ar pamatkapitālu 

mazāku par EUR 2800 izmantojuši 172 uzņēmumi jeb 66,9% no reģistrētajām sabiedrībām ar 

ierobežotu atbildību. 51 uzņēmums reģistrēts ar EUR 1 pamatkapitālu. 

Pēc VID Liepājas klientu apkalpošanas centra sniegtās informācijas 2014.gada decembrī 149 

jaunreģistrētajiem uzņēmumiem ir darba ņēmēji. Kopā jaunajos uzņēmumos bija nodarbināti 470 

darba ņēmēji. Salīdzinot ar 2013.gadu, par 24,2% palielinājies gada laikā reģistrēto uzņēmumu 

skaits, kas dibināšanas gadā jau nodarbina darba ņēmējus. Jaunajos uzņēmumos nodarbināto skaits 

attiecībā pret 2013.gadu palielinājies par 25,7%. 

2013.gadā Liepājā bija reģistrētas 3996 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības  

- gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas 2014.gadā ražoja produkciju, sniedza pakalpojumus 

neatkarīgi no tā, vai tie bija aktīvi visu pārskata periodu vai tikai daļu  no tā. 

Nozaru griezumā visvairāk ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības darbojās 

tirdzniecības un auto, moto remonta nozarē – 20%. Rūpniecības nozarē darbojās 10% no 

ekonomiski aktīvām tirgus sektora statistikas vienībām. 
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11.attēls. Liepājā reģistrētās ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības 2013.gadā 

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde 

 

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2013.gadā 

NP

K Uzņēmums 
Apgrozījums 

 (EUR) 

pret  

2012 

pret 

2011 
pret 2010 

1 TOLMETS SIA   148 544 071 -11% -5% 2% 

2 LIEPĀJAS METALURGS A/S 133 320 331 -69% -54% -51% 

3 UPB A/S 81 039 879 6% 41% 92% 

4 LAUMA FABRICS LSEZ SIA 39 846 650 16% 27% 46% 

5 EVIJA SIA V.Biļuka komercfirma 36 506 887 -11% 21% 6% 

6 LPB A/S 29 875 361 3% 23% 37% 

7 AE PARTNER SIA  19 758 200 40% 53% 2.33 reizes 

8 LIEPĀJAS ENERĢIJA SIA  19 666 083 -6% 10% 8% 

9 LIEPĀJAS OSTA LM LSEZ SIA 16 165 087 -50% -21% -10% 

10 LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA SIA  15 983 939 12% 19% 12% 

11 JENSEN METAL LSEZ SIA 14 489 596 0% 17% 73% 

12 LASKANA-LOGISTIC SIA  13 531 495 22% 34% 2.52 reizes 

13 TRANSIT SERVICE AGENCY SIA 13 275 639 -32% 43% 92% 

14 AILE GRUPA SIA 13 101 040 23% 32% 81% 

15 CEĻU, TILTU BŪVNIEKS SIA  11 455 854 8% 26% 2.65 reizes 

16 LIEPAJA BULK TERMINAL LTD LSEZ SIA 10 971 079 -37% 48% 77% 

17 TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS LIEPAJA LSEZ SIA 10 632 025 -11% -3% 48% 

18 LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS A/S 10 500 369 30% 39% 38% 

19 DZELZSBETONS MB SIA  10 257 038 3% 22% 52% 

20 LAUMA LINGERIE A/S 10 254 798 26% 36% 56% 

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

http://www.lursoft.lv/
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Pēc SIA „Lursoft” datu bāzes informācijas 20 Liepājas uzņēmumi ar lielāko neto apgrozījumu 

ir dažādu nozaru uzņēmumi. Gandrīz puse uzņēmumu pārstāv ražošanas nozari. Salīdzinot 

2013.gada un 2012.gada neto apgrozījumu, redzams, ka 35% uzņēmumu neto apgrozījums 

samazinājies. Lielākais neto apgrozījuma samazinājums bijis a/s “Liepājas metalurgs” un LSEZ SIA 

“Osta LM”. Abu uzņēmumu neto apgrozījuma samazinājums saistīts ar a/s “Liepājas metalurgs” 

maksātnespējas pasludināšanu un ražošanas pārtraukšanu. 

 

2.2.4. Rūpniecība 

 

2014.gadā Liepājā apstrādes rūpniecības (turpmāk tekstā rūpniecība) produkcija saražota par 

206.2 milj. eiro (3.5% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2013.gadu, rūpniecības produkcijas 

izlaides apjoms samazinājies par 71.9 milj. eiro jeb par 27.7%.  

Realizētās produkcijas apjoms 2014.gadā bija 212,1 milj. eiro (3.5% no Latvijas 

kopapjoma). Salīdzinot ar 2013.gadu , realizētās rūpniecības produkcijas apjoms samazinājies par 

120,3 milj. eiro jeb par 36.2%.  

2014.gadā Liepājā eksportētās rūpniecības produkcijas īpatsvars bija 74%.  

Eksportam realizētas preces par 157,7 milj. eiro, kas ir par 121,2 milj. eiro jeb par 43.5% 

mazāk nekā 2013.gadā. Vietējā tirgū tika realizētas preces par 54.5 milj. eiro, kas ir par 1,5 milj. 

eiro jeb par 2,7% vairāk nekā 2013.gadā.  Neskatoties uz kopējo rūpniecības produkcijas realizācijas 

apjomu samazināšanos, palielinās realizācijas apjomi vietējā tirgū. 

 

12.attēls. Liepājas apstrādes rūpniecības izlaide un pašražoto preču realizācija, milj. EUR. 

 Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde 
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2014.gadā, salīdzinājumā ar 2013.gadu, Liepājā bijis straujākais rūpniecības produkcijas 

izlaides un realizācijas apjomu samazinājums. 

Rūpniecības produkcijas izlaides apjomi salīdzināmajā periodā samazinājušies Rīgā (-7,7%), 

Jelgavā (-6,0%) un Liepājā (-27,7%). Jāatzīmē, ka 2013.gada 1.ceturknī produkcijas ražošanu un 

realizāciju veica a/s “Liepājas metalurgs”. Pārējās pilsētās rūpniecības produkcijas izlaides apjomi 

palielinājušies. Straujākais rūpniecības produkcijas izlaides apjomu pieaugums bijis Rēzeknē 

(17,8%), Ventspilī (14.6%) un Valmierā (10,7%).  

Rūpniecības produkcijas realizācijas apjomi visstraujāk samazinājušies Liepājā (-36,2%), 

Jelgavā (-7,4) un Rīga (-6,9%). Savukārt rūpniecības produkcijas straujākais realizācijas apjomu 

pieaugums bijis Rēzeknē (12,2%) un Valmierā (9,9%). 

 

 

 

2.2.5.Investīcijas 

2014.gada beigās reģistrēto ārvalstu investīciju apjoms Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā 

bija 108,7 milj. eiro. Gada laikā Liepājā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā ārvalstu investīciju 

apjoms palielinājies par 34,7 milj. eiro. 

13.attēls. Uzkrātās un perioda laikā saņemtās ārvalstu investīcijas Liepājā reģistrēto uzņēmumu 

pamatkapitālā, milj. EUR. Avots: SIA „Lursoft” datu bāzes www.lursoft.lv 

 

Dažādi Liepājas uzņēmumi gada laikā saņēmušas ārvalstu investīcijas 35,1 milj. eiro apmērā. 

Lielākie investīciju apjomi saņemti no: 

 Kipras – 18,9 milj. eiro; 

 Krievijas – 11,5 milj. eiro; 

 Itālijas – 2,0 milj. eiro. 

Samazināto investīciju apjoms šajā pašā laika posmā bijis salīdzinoši neliels – 0,5 milj. eiro. 

Visvairāk ieguldījumus samazināja Horvātija – 283,2 tūkst. eiro, Zviedrija  82,8 tūkst. eiro un Dānija  

- 67,0 tūkst. eiro. 

2014.gada beigās Liepājas uzņēmumos lielākās investīcijas ieguldījuši Kipras investori. No 

Kipras Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā ieguldīts 36,6 milj. eiro (33,7% no tiešo investīciju 

 

http://www.lursoft.lv/
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kopapjoma). Krievijas tiešo ieguldījumu apjoms bija 19,5 milj. eiro (17,9% no tiešo investīciju 

kopapjoma), Zviedrijas tiešo ieguldījumu apjoms bijis 15,2 milj. eiro (14,0% no tiešo investīciju 

kopapjoma), Dānijas tiešo ieguldījumu kopapjoms bijis 11,6 milj. eiro (10,7% no tiešo investīciju 

kopapjoma). Pirmo piecinieku noslēdz Igaunijas ar tiešo ieguldījumu kopapjomu 11,5 milj. eiro 

apmērā (10,6% no tiešo investīciju kopapjoma). 

 

 

2.2.6. Liepājas ostas darbība 

Liepājas ostas darbība galvenokārt ir orientēta uz eksporta un tranzīta pakalpojumu sniegšanu. 

Liepājas ostā strādā 14 stividoru kompānijas, kas nodrošina dažādu beramo, lejamo un ģenerālo 

kravu pārkraušanu.  Liepājas ostā ienākušos kuģus apkalpo 16 kuģu aģentu uzņēmumi. Bez kuģu 

aģentēšanas, Liepājas ostā kuģu aģenti piedāvā arī kravas ekspeditoru pakalpojumu, kuģu 

fraktēšanu, kā arī tādus specifiskus pakalpojumus, kā zaudējumu atlīdzināšanu 

2014.gadā Liepājas ostā darbojās 2 prāmju līnijas Liepāja –Travemunde (Vācija) un Zasnīca 

(Vācija) – Baltijska – Liepāja – Ustjluga (Krievija). 

2014.gadā Liepājas ostas pasažieru pārvadājumus izmantojuši 42 305 pasažieri. Salīdzinot ar 

2013.gadu, prāmju pasažieru skaits samazinājies par 302 pasažieriem jeb par 0,7%. 

14.attēls. Pasažieru apgrozība Liepājas ostā (skaits). Avots: Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde 

 

 

2014.gadā Liepājas ostā pārkrauto kravu apjoms bija 5,3 milj. tonnu. Salīdzinot ar 2013.gadu, 

kravu apgrozījums palielinājies par 0,5 milj. tonnu jeb par 10,4%.  

2014.gadā Liepājas ostā pieauga kravu apgrozījumas.  Sakarā ar SIA “ Liepaja Bulk Terminal” 

ieguldītajām investīcijām un darbības paplašināšanu, savas pozīcijas Liepājas ostā nostiprinājušas 

beramkravas t.sk. labība un labības produkti.  

 

 



Liepājas pilsētas pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 

 
18 

Tradicionāli lielākais kravu īpatsvars bija beramkravām, kas veidoja 69% no visām 

kravām jeb 3,6 milj. tonnas. Lielāko daļu beramkravu veidoja labība un labības produkti, kam seko 

celtniecības materiāli, koksnes šķelda un koksa smalkumi.  

15.attēls. Kravu apgrozījums Liepājas ostā, milj. t. Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde 

 

 

2.2.7. Tūrisms 

 

2013.gadā Liepājas tūrisma mītnēs apkalpoti 73,0 tūkstotis tūristu no tiem 22,1  tūkstotis jeb 

30,2% ārvalstu tūristi. Salīdzinot ar 2013.gadu, tūristu skaits Liepājas tūrisma mītnēs palielinājies 

par 3,9 tūkstošiem jeb par 5,8%. 

16.attēls Visās Liepājas tūrisma mītnēs apkalpoto cilvēku skaits (tūkstošos). Avots: LR Centrālā 

statistikas pārvaldes datu bāzes: www.csb.gov.lv 

Liepājas atpazīstamību pasaulē, Baltijā un Latvijā nodrošina Liepājas pilsētas domes 

kapitālsabiedrība SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. Liepājas reģiona tūrisma 

informācijas birojā 2014.gadā klātienē apkalpoto apmeklētāju skaits bija 16,1 tūkstotis. Salīdzinot 

ar 2013.gadu, Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja apkalpoto personu skaits samazinājies  
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par 18,7%. Šāda tendence norāda, ka Liepājas apmeklētāji sev nepieciešamo informāciju iegūst 

no citiem informācijas avotiem.  

44,2% no tūrisma informācijas biroja apmeklētājiem bijuši ārzemnieki. Lielākais ārvalstu 

tūristu īpatsvars bijis no Lietuvas – 28,3%, Vācijas - 20,1% un Krievijas – 11,2%. 

Liepājas tūristu apmeklētākie objekti:  

 Liepājas olimpiskā centra  SPA; 

 Liepājas teātris; 

 Liepājas muzejs. 

 

 

2.2.8. Pašvaldības projekti 

 

Liepājas pilsētas attīstība 2014.gadā noritēja saskaņā ar Liepājas pilsētas sociāli ekonomisko 

attīstības programmu 2008.-2014.gadam un šīs programmas ietvaros apstiprināto Investīciju plānu 

(turpmāk abi dokumenti – attīstības programma).  

2014.gadā pašvaldība, tai skaitā pašvaldības kapitālsabiedrības, turpināja un uzsāka pilsētas 

stratēģisko mērķu sasniegšanai būtisku projektu īstenošanu (kopā 41 projekti 228,5 milj. eiro 

apmērā, no tiem 29,1 milj. eiro pašvaldības līdzfinansējums), kuru realizācijai tika piesaistītas 

Eiropas Savienības fondu - ESF, ERAF, KF (turpmāk – ES fondi), Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta - ES KPFI un citu ārējo finanšu instrumentu investīcijas. Pārskata periodā pašvaldība 

ir realizējusi 13 projektus 77,8 milj. eiro apmērā, no tiem 25,1 milj. eiro ir pašvaldības 

līdzfinansējums. Kapitālsabiedrību realizētie pieci projekti 2014.gadā sastādīja kopsummu 44,9 

milj. eiro apmērā, no tiem 1,9 milj. eiro ir pašvaldības līdzfinansējums. Pārskata gadā turpinās 

septiņu pašvaldības projektu īstenošana 52,02 milj. eiro apmērā (pašvaldības līdzfinansējums 21,6 

milj. eiro) un piecu kapitālsabiedrības projektu īstenošana 85,4 milj. eiro apmērā (pašvaldības 

līdzfinansējuma daļa 2 milj. eiro).   

ES fondu ietvaros īstenotie projekti pozitīvi ietekmējuši situāciju darba tirgū un nodarbinātību 

kopumā. Kohēzijas politikas līdzfinansēto projektu rezultātā tika radītas jaunas darba vietas pilsētā. 

Vēl jāatzīmē, ka ES fondu ieguldītās investīcijas iepriekšējos gados turpina samazināt 

infrastruktūras uzturēšanas izdevumu izmaksas energoefektivitātes jomā. Pēc ielu apgaismojuma 

sistēmas modernizācijas projekta realizācijas plānots gadā ietaupīt 10 procentus. Savukārt ielu 

rekonstrukciju projektu īstenošanas rezultātā, pašvaldība ir sekmējusi līdzekļu ietaupījumus, jo nav 

bijuši nepieciešami ieguldījumi īslaicīgai defektu novēršanai asfalta seguma remontam. 

Atbilstoši attīstības programmā noteiktajam, piesaistot ES fondu un citu finanšu instrumentu 

investīcijas, pašvaldība ievēroja dažādu tautsaimniecības nozaru vajadzības. Pārskata gadā būtiska 

nozīme ir bijusi infrastruktūras projektu īstenošanai, ieguldot apjomīgas un ilgtspējīgas investīcijas 

transporta, pilsētvides, veselības, ūdenssaimniecības un energoefektivitātes jomās. Tāpat pašvaldība 

savu iespēju robežās, lielu uzmanību ir veltījusi izglītības, kultūras, sociālajai un vides jomām, kurās 

arī visplašāk un biežāk tiek realizēti sadarbības un partnerības projekti. Turpinot iesākto pašvaldība 

ar realizētajiem projektiem sekmēja uzņēmējdarbības attīstību pilsētā un reģionā kopumā. ES fondu 

ietvaros izveidotā publiskā infrastruktūra dod iespēju uzsākt vai paplašināt komercdarbību 

sakārtotā, uzņēmējam pievilcīgā vidē. 
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Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu instrumentu projekti, kurus īstenoja 

pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības  

2014.gadā 

 

Projekta nosaukums 

(projekta īstenotājs un partneri) 

Projekta 

stadija 

 

Kopējās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

Pašvaldības 

finansējums, 

EUR 

Projekta 

īstenošanas 

termiņš 

Izglītība 

Liepājas izglītības iestāžu un 

ārvalstu sadarbības partneru 

realizētie 7 mobilitātes projekti 

(Liepājas Centra pamatskola, PII 

„Pūcīte”, 6.vidusskola, 7.vidusskola, 

8.vidusskola, 5.vidusskola, Valsts 

1.ģimnāzija) 

noslēdzies/ 

aktīvs 
163 535,00  

01.08.2011.-

31.05.2016. 

Liepājas pirmsskolas izglītības 

iestādes „Pienenīte” infrastruktūras 

attīstība. 

(Liepājas pilsētas pašvaldība) 

noslēdzies 2 033 101,65 839 175,94 
29.08.2013.-

31.12.2014. 

Doktora studiju attīstība 

(Liepājas Universitāte) 
aktīvs 897 574,59  

01.08.2009.-

31.08.2015. 

Atbalsts maģistra studiju īstenošanai 

(Liepājas Universitāte) 
aktīvs 153 204,88  

01.10.2011.-

31.08.2015. 

Profesionālās izglītības kompetences 

centra „Liepājas valsts tehnikums" 

infrastruktūras attīstības projekts 

(Liepājas Valsts tehnikums) 

aktīvs 18 807 941,00  
25.02.2013.-

31.08.2015. 

Jaunieši ir sabiedrības attīstības 

turpināšanas garants 

(Common Future) 

noslēdzies 189 529,37  
08.10.2012.-

07.10.2014. 

Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Liepājas 

Universitātes dienesta viesnīcā 

Ganību ielā 36/48 

(Liepājas Universitāte) 

noslēdzies 72 589,25  
27.12.2013.-

30.06.2014. 

Pilsētvide, vide un tās pieejamība 

Mana sociālā atbildība ("My Social 

Responsibility", saīsinātais 

nosaukums "My Response") 

(Kurzemes plānošanas reģions kā 

vadošais partneris sadarbībā ar 8 

partneriem, tai skaitā Liepājas 

pilsētas pašvaldību) 

noslēdzies 87 836,58 8783,65 
23.03.2012.-

30.05.2014. 

Ezeru ilgtspējīga apsaimniekošana 

Kurzemē un Lietuvā” jeb „Ezeri 

nākotnei” 

noslēdzies 15 795,32 789,77 
02.02.2012.-

31.07.2014. 
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(Liepājas pilsētas pašvaldība, 

Kurzemes plānošanas reģions) 

Liepājas pilsētas parku, skvēru un 

zaļo zonu rekonstrukcija 

(Liepājas pilsētas pašvaldība) 

noslēdzies 1 071 809,38 210 943,95 
23.04.2013-

28.02.2014. 

„Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā 

tūrisma elements Latvijā un 

Igaunijā” jeb „Riverway” 

(Partnerību projektā veido 39 

institūcijas, tai skaitā Liepājas 

pilsētas pašvaldība) 

aktīvs 34 719,00 4166,28 
01.06.2013. - 

14.06.2015. 

Kultūra     

Liepājas daudzfunkcionālā centra 

„Lielais dzintars” izveide 

(Liepājas pilsētas pašvaldība) 

aktīvs 28 457 436.21 18 509 092,82 
01.12.2011.-

30.06.2015. 

Liepājas daudzfunkcionālā centra 

„Lielais dzintars” infrastruktūras 

paplašināšana sniegto pakalpojumu 

piedāvājuma daudzveidības attīstībai 

(Liepājas pilsētas pašvaldība) 

aktīvs 3 744 031,74 559 848,82 
06.01.2014.-

15.07.2015. 

Sabiedrības integrācijas veicināšanas 

pasākumi Liepājā 

(Kultūras pārvalde) 

noslēdzies 30 582,88  
30.04.2014.-

30.06.2014. 

Transports, komunālā saimniecība 

Tranzītielu posmu (Brīvības, 

Klaipēdas, Ganību) rekonstrukcija 

Liepājā 

(Liepājas pilsētas pašvaldība) 

aktīvs 4 510 157,37 501 253,24 
26.09.2012.-

31.08.2014. 

Zemnieku ielas rekonstrukcija 

Liepājā (Liepājas pilsētas 

pašvaldība) 

aktīvs 5 915 155,04 840 050,59 
06.08.2013.-

30.06.2015. 

Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma 

sistēmas modernizācija un ielu 

rekonstrukcija 

(Liepājas pilsētas pašvaldība) 

noslēdzies 21 520 987,36 2 455 848,29 
09.06.2011.-

08.06.2014. 

Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma 

sistēmas modernizācija un ielu 

rekonstrukcija II kārta 

(Liepājas pilsētas pašvaldība) 

aktīvs 2 134 306,00 240 111,00 
28.03.2014.-

15.07.2015. 

Uzņēmējdarbības teritoriju un to 

nepieciešamās publiskās 

infrastruktūras attīstība Liepājā 

(Liepājas pilsētas pašvaldība) 

aktīvs 7 232 141,99 943 450,86 
24.09.2014.-

15.07.2015. 

Nodarbinātība     

Skolēnu nodarbinātība vasarā noslēdzies 63 770,17 41 810,00 
2014.gada jūnijs 

– augusts 

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās 
noslēdzies 1 018 034,96  

01.12.2011.-

30.11.2014. 
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(Liepājas pilsētas pašvaldība, 

Nodarbinātības valsts aģentūra) 

Citi 

Elektromobīļu iegāde Pašvaldības 

policijai 

(Pašvaldības policija) 

noslēdzies 104 292,00 48 792,00 
20.06.2014.-

31.12.2014. 

Liepājas pilsētas kapitālsabiedrību realizētie projekti  

Jaunas tramvaja līnijas izbūve un 

esošo sliežu posmu rekonstrukcija 

Liepājā (SIA „Liepājas tramvajs”) 

aktīvs 16 804 110,51 1 743 017,97 
10.05.2011.-

31.08.2015. 

Liepājas ostas padziļināšana 

(LSEZ) 
aktīvs 40 656 807  

09.04.2009.-

31.08.2015. 

Vēsturiski piesārņotas vietas 

Liepājas ostas Karostas kanāla 

attīrīšana 

(LSEZ) 

aktīvs 18 629 033,47  
26.06.2012.-

25.06.2015. 

Stacionārā veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana SIA 

„Liepājas reģionālā slimnīca”, 

uzlabojot veselības pakalpojumu 

kvalitāti un paaugstinot izmaksu 

efektivitāti” 2. kārta 

(SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”) 

noslēdzies 14 073 868,22  
01.10.2011.-

30.08.2014. 

Kompleksi risinājumi siltumnīefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Liepājas 

reģionālās slimnīcas galvenajā 

korpusā, Slimnīcas iela 25, Liepāja 

(SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”) 

noslēdzies 992 422,80  
30.10.2013.-

30.06.2014. 

Liepājas starptautiskā lidostas 

attīstība (SIA „Aviasabiedrība” 

Liepāja”) 

aktīvs 6 867 182,59  
21.05.2012.-

31.08.2015. 

Publiskā un privātā partnerība 

plastmasas atdalīšanas no atkritumu 

kopējās plūsmas iespēju izpēte 

(SIA „Liepājas RAS”) 

noslēdzies 2000,00  
21.09.2011.-

31.08.2014. 

Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas attīstība 

Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes 

infrastruktūras pilnveidošana 

(SIA „Liepājas RAS”) 

noslēdzies 6 118 220,73  
26.11.2010.-

26.11.2014. 

Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 

3.kārta (SIA „Liepājas Ūdens”) 
noslēdzies 23 733 501,80 1 967 831,72 

14.07.2011.-

31.12.2014. 

Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 

4.kārta (SIA „Liepājas Ūdens”) 
aktīvs 2 434 101,34 214 391,35 

31.07.2014.-

01.09.2015. 

KOPĀ 228 569 780,20 29 129 358,25  
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3.Liepājas pilsētas pašvaldības finanšu resursi 
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3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi 
 

 

Pašvaldības pamatbudžeta  

ieņēmumu struktūra (EUR) 

2012.gada 

izpilde  

2013.gada 

izpilde 

2014.gada 

izpilde 2014/2013 

Rādītāji           

IEŅĒMUMI       EUR %, 

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 37 268 392 39 854 736 43 244 154 3 389 418 8,50 

Nodokļu ieņēmumi 36 596 824 39 097 276 41 658 589 2 561 313 6,55 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 31 891 533 34 578 634 36 696 767 2 118 133 6,13 

Nekustamā īpašuma nodoklis 4 411 263 4 234 219 4 652 846 418 627 9,89 

Azartspēļu nodoklis 294 028 284 424 308 976 24 552 8,63 

Nenodokļu ieņēmumi 671 568 757 460 1 585 565 828 105 109,33 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma  

pārdošanas 
25 401 276 181 965 291 689 110 249,51 

Valsts ( pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 
75 452 77 717 78 571 854 1,10 

Sodi un sankcijas 138 445 118 781 121 590 2 809 2,36 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 398 989 193 883 386 489 192 606 99,34 

Ieņēmumi no valsts ( pašvaldības) nekustamā 

īpašuma pārdošanas 33 281 90 897 33 624 -57 273 -63,01 

Transfertu ieņēmumi 29 689 989 27 416 490 32 742 019 5 325 529 19,42 

Valsts budžeta transferti 29 420 772 27 065 048 32 426 492 5 361 444 19,81 

Pašvaldību budžeta transferti 269 217 351 442 315 527 -35 915 -10,22 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 6 301 283 6 513 012 6 969 291 456 279 7,01 

Ieņēmumi kopā 73 259 664 73 784 239 82 955 464 9 171 225 12,43 

Aizdevuma saņemšana 17 185 897 13 718 597 15 642 992 1 924 395 14,03 

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 25 487 564 14 307 824 7 942 563 -6 365 261 -44,49 

Ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada 

sākumu un saņemtiem kredītiem 115 933 125 101 810 660 106 541 019 4 730 359 4,65 

 

Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu pārvalde 

 

 Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi izpildīti par 103,56% un sastāda 82955464 

eiro. Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā 50,2% no kopējiem ieņēmumiem veido nodokļu 

ieņēmumi, 1,9% - nenodokļu ieņēmumi, 39,5% - transfertu ieņēmumi mērķdotāciju un dotāciju 

veidā no valsts budžeta un ES struktūrfondiem un budžeta iestāžu ieņēmumi – 8,4%. 
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3.1.1. Nodokļu ieņēmumi 

2014.gadā pašvaldības pamatbudžetā 44,24% no kopējiem ieņēmumiem jeb 88,08% no 

nodokļu maksājumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. 

  2014.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi iekasēti 

36 696 767 eiro, kas ir par 2 118 133 eiro vairāk nekā 2013.gadā.   

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus 2014.gadā galvenokārt ietekmēja tautsaimniecībā 

nodarbināto skaits un atalgojums. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme salīdzinājumā ar 2013.gadu 

palika nemainīga - 24%.  

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumi no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 

pašvaldības pamatbudžetā sastāda 2,33%. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un parādu 

maksājumi 2014.gadā iekasēti 1929768 eiro. Ieņēmumu plāns izpildīts par 121,8% vai par 344768 

eiro vairāk nekā plānots.  

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām maksājumi no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 

pašvaldības budžetā sastāda 3,28%. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (arī mājokļiem) un 

parādu maksājumi iekasēti 2 723 078 eiro, ieņēmumu plāns izpildīts par 99,4 %, jeb iekasēts par 

17602 eiro mazāk nekā plānots. 

Nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadā maksāja 34655 fiziskās un 857 juridiskās personas. 

 

 
 

17.attēls. Nodokļu ieņēmumu struktūra 2014.gadā (%). Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu 

pārvalde 

 

 

2014.gadā veikti sekojoši pasākumi ar nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem: 

 uzsāktas piedziņas lietas 274 personām, kurām sagatavoti brīdinājumi par kopējo 

summu EUR 182 019,36; 

 220 lietās pieņemti lēmumi-izpildrīkojumi par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda 

piedziņu par kopējo summu EUR 143 845,10; 
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 2014.gadā uzsākto piedziņas lietu rezultātā periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 

2014.gada 31.decembrim piedzīts nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 153 977,53 

apmērā (t.sk. pēc brīdinājumiem – EUR 19 202,52). 

 

2014.gadā pieteikti : 

 23 kreditoru prasījumi fizisko personu maksātnespējas lietās par summu   EUR 5060,08; 

 9 kreditoru prasījumi juridisko personu maksātnespējas lietās par summu  EUR 

10938,85; 

 88 kreditoru pieteikumi fizisko personu mantojumu lietās par summu 

EUR 5155,61. 

 

2014.gadā piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par EUR 778 209,30 

t.sk.: 

 Pēc likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 

6.panta 1.punktu 80% apmērā – kopā EUR 687 193,25. 

 Kapitālsabiedrībām saskaņā ar 2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.52 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 

2014.gadā” 5.3. apakšpunktu 90% apmērā – EUR 12 561,29. 

 Politiski represētajām personām, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

5.panta otro daļu un 2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.52 “Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2014.gadā” 5.4. un 

5.5. apakšpunktu 50% apmērā – EUR 7 734,89. 

 Personām, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, saskaņā ar likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta (11) daļu 90% apmērā (mājoklis, zeme) – EUR 

4610,74. 

 Daudzbērnu ģimenēm, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta (1²) 

daļu un  2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.52 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2014.gadā” 5.2. 

apakšpunktu 50% apmērā – EUR 11 262,97. 

 Maznodrošinātajām personām, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

5.panta (11) daļu un 2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.52 “Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2014.gadā” 5.1. 

apakšpunktu 70% apmērā – EUR 54 846,16. 
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3.1.2. Nenodokļu ieņēmumi 

Nenodokļu ieņēmumu plāns 2014.gadā izpildīts par 109,2% jeb par 133 663 eiro vairāk nekā 

plānots. No depozītu noguldījumiem bankās Finanšu pārvaldes Norēķinu kase 2014.gadā ir 

nopelnījusi 965 291 eiro, kas ir par 1 895 eiro vairāk nekā plānots. 

Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta) 2014.gadā saņemti 

32742019 eiro, kas ir par 1362043 eiro vairāk nekā plānots.  

Norēķinos ar citām pašvaldībām par Liepājas pilsētas izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem plāns izpildīts par 115,6% jeb par 42 593 eiro vairāk nekā plānots.  

Budžeta iestāžu ieņēmumu plāns 2014.gadā izpildīts par 101,2%. 

 

 

3.2. Pamatbudžeta izdevumi 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2014.gadā bija 98 520 304 eiro, t.sk. valsts finansējums – 

23 479 236 eiro vai 23,83 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

izdevumu apjoms palielinājies par 4 652 207 eiro vai 4,95 %.  

2014. gadā no Liepājas pilsētas  pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uzturētas 13 budžeta 

iestādes: 

 Liepājas pilsētas Dome; 

 Liepājas Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Pašvaldības policija; 

 Pašvaldības aģentūra „Nodarbinātības projekti”; 

 Būvvalde; 

 Nekustamā īpašuma pārvalde; 

 Liepājas Kapsētu pārvalde; 

 Sporta pārvalde; 

 Kultūras pārvalde; 

 Izglītības pārvalde; 

 Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests; 

 Bāriņtiesa; 

 Pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais transports”. 

 

Atlīdzības fonds tika plānots pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes apstiprināto Liepājas 

pilsētas pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu un Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku 

mēnešalgu skalu. 

Atalgojumam 2014.gadā izlietoti 21 704 671 eiro jeb par 7,09% vairāk nekā 2013.gadā, jo 

pašvaldības budžeta iestāžu darbinieku amatalgu fonds 2014.gadā tika palielināts saistībā ar valstī 

notektās minimālās algas palielināšanu no 285 uz 320 eiro mēnesī. 

No pilsētas pamatbudžeta līdzekļiem 22% izlietoti atalgojumam, 17,8 % - izdevumi precēm un 

pakalpojumiem, 14,1 % - subsīdijām un sociālajiem pabalstiem. Lielākā izdevumu daļa jeb 29,8% 

izlietota pilsētai svarīgu projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai, piesaistot ES 

struktūrfondu, valsts un Vides aizasardzības ur reģionālās attīstības ministrijas finansējumu. Šo 

projektu īstenošanai tika piesaistīti arī pašvaldības kredītresursi 10 602 455 eiro apmērā. 
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18.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2014.gadā (%) Avots: Liepājas pilsētas domes 

Finanšu pārvalde 

 

Pašvaldības pamatbudžeta struktūrā, atbilstoši valdības funkcijām, 2014.gadā vislielākais 

īpatsvars pašvaldības izdevumos bija sadaļā „Izglītība” – 29668618 eiro jeb 29 %, „Ekonomiskā 

darbība” – 21 792 321 eiro jeb 22%, „Kultūra un sports” 18767389 eiro jeb 19% un „Kredītu un % 

nomaksa” – 10 602 455 eiro  jeb 11%. 

 

Pašvaldības pamatbudžeta  

izdevumu struktūra (EUR) 

2012.gada 

izpilde  

2013.gada 

izpilde 

2014.gada 

izpilde 2014/2013 

Rādītāji       EUR %, 

IZDEVUMI           

Izdevumi pēc valdības funkcijām           

Vispārējie valdības dienesti 2 805 284 3 343 396 4 565 195 1 221 799 36,54 

Sabiedriskā kārtība  1 457 256 1 605 160 1 687 045 81 885 5,10 

Ekonomiskā darbība 34 394 971 35 388 457 21 792 321 -13 596 136 -38,42 

Vides aizsardzība 3 833 183 400 5 821 -177 579 -96,83 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 1 361 916 3 989 865 3 619 174 -370 691 -9,29 

Veselība 103 544 177 883 1 042 147 864 264 485,86 

Brīvais laiks , sports un kultūra 6 415 486 9 130 726 18 767 389 9 636 663 105,54 

Izglītība 23 340 623 25 233 079 29 668 618 4 435 539 17,58 

Sociālā aizsardzība 5 930 530 6 117 492 6 770 139 652 647 10,67 

Kredīta % un pamatsummas nomaksa 25 811 859 8 698 639 10 602 455 1 903 816 21,89 

Izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu 101 625 301 93 868 097 98 520 304 4 652 207 4,96 

 

Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu pārvalde 
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Vispārējie valdības dienesti 

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

pilsētas Dome un Liepājas Dzimtsarakstu nodaļa uzturēšanai, biedrību un nodibinājumu projektu 

līdzfinansējumam, pašvaldības ņemto kredītu pamatsummu un procentu atmaksai, ES struktūrfondu 

projektu vadībai, kā arī norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 

2014.gadā šajā sadaļā tika nodrošināts finansējums pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšanai 

un darbinieku veselības apdrošināšanai Salīdzinot ar 2013.gadu, vairāk līdzekļu tērēts kredītsaistību 

dzēšanai. Izdevumu palielinājums sastāda 1 903 816 eiro. 

 

Sabiedriskā kārtība 

Sabiedriskās kārtības nozarē 2014.gadā izdevumu pieaugums pret 2013.gadu sastāda 81 885 

eiro vai 5,10%, kas saistīts ar Pašvaldības policijas projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšana, iegādājoties trīs jaunus rūpnieciski ražotus elektromobiļus” realizāciju. 

 

Ekonomiskā darbība 

Nozarē „Ekonomiskā darbība” tika nodrošināta trīs budžeta iestāžu - PA „Nodarbinātības 

projekti”, „Liepājas pilsētas Būvvalde” un PA „Liepājas sabiedriskais transports” uzturēšana, 

pilsētas infrastruktūras objektu uzturēšana un uzlabošana, kā arī atbalstīta tūrisma attīstība pilsētā. 

Nozarē, salīdzinot ar 2013.gadu, izdevumu samazinājums sastāda 13 596 136 eiro, kas saistīts ar 

finansējuma apmēra izmaiņām ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai 2014.gadā. Bez 

tam arī šīs nozares budžeta iestādēm tika nodrošināts amatalgu fonda palielinājums minimālās darba 

algas palielināšanai.  

 Ņemot vērā to, ka šajā nozarē lielākais izdevumu apjoms veidojas realizējot ES struktūrfondu 

līdzfinansēto projektu programmu attiecīgajam plānošanas periodam, arī izlietotais finansējums ir 

atbilstošs. Beidzās projekts „Zirņu - Ganību ielu rekonstrukcija”, kam 2014.gadā izdevumi 

samazinājās par 2,3 milj. eiro, projekta „Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma modernizācija un ielu 

rekonstrukcija” posms , kam izdevumi samazinājās par 7,3 milj. eiro, par 2.4 milj. eiro samazinājās 

izdevumi projektam „Tranzītielu posmu (Brīvības, Klaipēdas, Ganību) rekonstrukcija”.  

Piesaistot kredītresursus, turpinājās projekti „Zemnieku ielas rekonstrukcija”, projekta 

„Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma modernizācija un ielu rekonstrukcija” 2.kārta, projekts 

„Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā”. 

Par pašvaldības līdzekļiem tika īstenots projekts „Promenādes labiekārtojuma elementu 

rekonstrukcija 235 005 eiro apmērā. 

 

Vides aizsardzība 

Nozarē „Vides aizsardzība” 2014.gadā izlietots finansējums 5821 eiro pārrobežu sadarbības 

projekta „Ilgtspējīga ezeru apsaimniekošana Kurzemē un Lietuvā” īstenošanai. Šajā nozarē 

vērojams līdzekļu samazinājums, jo 2013.gadā tika ieguldīti līdzekļi pašvaldības dzīvnieku 

patversmes būvniecībi. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2014.gadā izlietots par 370 691 eiro  

mazāk līdzekļu nekā 2013.gadā. Šajā sadaļā tiek finansētas divas pašvaldības budžeta iestādes – 

Nekustamā īpašuma pārvalde un Kapsētu pārvalde, kam tika nodrošināts finansējums atlīdzības 

fonda pieaugumam minimālās darba algas palielināšanai. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 

2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.350 „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu 

un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai”, par 449 718 eiro palielinājies pašvaldības līdzfinansējuma apmērs daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. 2014.gadā apgūts finansējums 852 441 

eiro apmērā. 2014.gadā turpināta  projekta „Garnizona kapu paplašināšana” realizācija, kam tika 
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izlietots finansējums 201 002 eiro apmērā. Turpinās projekts „Liepājas pilsētas parku, skvēru 

un zaļo zonu rekonstrukcija”, piesaistot kredītresursus 59 861eiro apmērā. Pilsētas 

ūdenssaimniecības attīstībai SIA „Liepājas ūdens” pamatkapitālā ieguldīti līdzekļi 983 786 eiro 

apmērā.  

 

Veselības aprūpe 

Veselības aprūpes nozarē izdevumi palielinājušies par 864 264 eiro. 2014.gadā veikts 

ieguldījums SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” pamatkapitālā 65947 eiro apmērā 

jumta nomaiņai. SIA „Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca” pamatkapitālā 924 394 eiro projekta 

„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, 

uzlabojot veselības pakalpojuma kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti, 2.kārta” īstenošanai. 

SIA „Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca” projektam „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības 

aprūpei Liepājā”, ņemot vērā faktisko nepieciešamību, izlietots 43 980 eiro. Nodrošināts dežūrārstu 

dienests darbdienu vakaros un izejamās dienās SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”.  

 

Izglītības nozare 

Izdevumi izglītības nozarē 2014.gadā sastādīja 29 668 618 eiro,  kas ir par 17,58% vai 

4435539 eiro vairāk nekā 2013.gadā. Izglītības nozarē tika finansētas viena internātpamatskola, 

viena speciālā internātpamatskola, 19 pirmsskolu izglītības iestādes, trīs specializētās pirmsskolas 

izglītības iestādes, viena sākumskola, divas pamatskolas, astoņas vidusskolas, viena Valsts 

ģimnāzija, viena bērnu mūzikas skola, divas izglītības interešu iestādes un trīs sporta skolas.  

Finansējums 2013.gads, 

eiro 

2014.gads, 

eiro 

2014.gads/ 2013.gadu,  

eiro 

Pašvaldības pamatbudžets  12 778 413 15 657 105  2 878 692 

Valsts mērķdotācijas 12 454 666 14 011 513  1 556 847 

Kopā  25 233 079 29 668 618  4 435 539 

 

Izglītības nozarē 2014.gadā papildus izdevumi saistīti ar to, ka tika nodrošināts finansējums 

atlīdzības fonda pieaugumam minimālās darba algas palielinājumam, kā arī atjaunotas samazinātās 

štata vienības skolu tehniskajam personālam.. 

2014.gadā tika finansēti projekti „PII „Pienenīte” infrastruktūras attīstība” – 1 805 295 eiro; 

„Jaunieši ir sabiedrības attīstības un izaugsmes garants” – 17 312 eiro, t.sk. valsts finansējums - 

8320 eiro; „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Dizaina un 

mākslas skolas ēkai Toma ielā 23/25” – 26 000 eiro; Liepājas Kompleksās sporta skolas peldbaseina 

Dunikas ielā 9/11 remonts –122 017 eiro  un „Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija” -

1221237 eiro. 

No pašvaldības budžeta līdzekļiem 2014.gadā tika piešķirts līdzfinansējums Liepājas 

mākslas vidusskolas projektam „Vizuāli plastiskā māksla”, Liepājas Universitātes projektam 

„Ārvalstu viespasniedzēju piesaiste” un studentu dalībai dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus”,  kā 

arī dotācija četru privātāto izglītības iestāžu atbalstam  

 

Kultūra un sports 

Kultūrai un sportam 2014.gadā izlietots finansējums 18 767 389 eiro apmērā, kas ir  par 

9636663 eiro vai 105,54 % vairāk nekā 2013.gadā.  

Sporta nozarē papildu finansējums tika piešķirts amatalgu palielinājumam minimālās darba 

algas nodrošināšanai, kā arī projektam „Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas 

būvniecība” 122 500 eiro apmērā.  
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  Kultūras nozarē 2014.gadā salīdzinot ar 2013.gadu ir izdevumu palielinājums 8 898 262 eiro 

apmērā, kas saistīts ar  projektu „Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais Dzintars” izveide”.  

 

Sociālā aizardzība 

Sociālajai aizsardzībai 2014.gadā izdevumi pieauguši par 652 647 eiro vai 10,67%. Šajā 

nozarē nodrošināts finansējums divām budžeta iestādēm – Liepājas pilsētas Domes Sociālajam 

dienestam un Liepājas pilsētas Bāriņtiesai. Sociālā dienesta pakļautībā darbojas 14 struktūrvienības, 

t.sk. Bērnunams, Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Nakts patversme, 

Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts, divi pensionāru dienas centri, četras sociālās 

dzīvojamās mājas, veco ļaužu dzīvojamā māja, birojs „Aprūpe mājās”, grupu dzīvokļi un Sociālais 

dienests (darbs ar klientiem, administrācija, grāmatvedība u.c.)     

Pašvaldības sociālajiem pabalstiem tika izlietoti 3 006 116 eiro, vai par 333 654 eiro vairāk 

nekā 2013.gadā. Pieaugums veidojies galvenokārt dzīvokļu pabalstiem, savukārt samazinājušies 

izdevumi garantētā minimālā ieņēmumu pabalsta izmaksām.   

Sociālās aizsardzības nozarē arī 2014.gadā piešķirta dotācija Liepājas Neredzīgo biedrības 

projektu realizācijai 48 850 eiro apmērā, t.sk. 9 999 eiro projektam „Esi aktīvs un iesaisties”, 21 087 

eiro datorapmācības nodrošināšanai vājredzīgām un neredzīgām personām un NVA subsidēto darba 

vietu veidošanai, dienas centra pasākumu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un 

invaliditātes sabiedriskā eksperta darbības nodrošināšanai. 2014.gadā Neredzīgo biedrības un 

Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas biedrības biedriem ar 3.invaliditātes grupu piešķirts 

finansējums transporta mēnešbiļešu iegādei. 

 

 

3.3. Speciālais budžets 

Īpašiem mērķiem iezīmēto līdzekļu ieņēmumi plānoti 3 070 485 eiro apmērā, bet faktiskā 

izpilde sastāda 3 021 441 eiro jeb 98,4% no plānotā. Mazāk nekā plānots, ieņēmumi tika iekasēti 

ostas nodevās un dotācijām pasažieru pārvadājumiem. 

Īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu fonda izdevumi plānoti 3 350 632 eiro  un izlietoti 

2878559 eiro  apmērā, kas sastāda 85,91 % no plānotā. Līdzekļu atlikums uz 2015.gada 1. janvāri 

– 423 029 eiro 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi izpildīti par 70,51 % jeb 57 033 eiro apmērā. 

Līdzekļu atlikums uz 2015.gada 1. janvāri – 43510 eiro. 

Speciālā budžeta ieņēmumu izlietojumu reglamentē pastāvošā likumdošana, Domes nolikumi 

un lēmumi 

 
2014.gada pašvaldības speciālā budžeta 

ieņēmumi pēc ieņēmumu veidiem 

2013.g. 

Izpilde 

(EUR) 

2014.g. % pret 

plānu 

% pret 

2013.g. Plāns 

(EUR) 

Izpilde  

(EUR) 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija  28 632 14 057 16 173 115,05  56,49  

Dabas resursu nodoklis 144 863 116 230 102 221 87,95  70,56  

Autoceļu fonds  1025 199 1 325 989 1 325 988 100,00  129,34  

Ostas nodevas 313 967 450 000 410 905 91,31  130,88  

Dotācija pasažieru pārvadāšanai 512 065 482 985 465 553 96,39  90,92  

Pārējie ieņēmumi 697 870 681 224 700 601 102,84  100,39  

Ziedojumi un dāvinājumi 3 1804 80 885 57 033 70,51  179,33  

KOPĀ 2 754 400 3 151 370 3 078 474 97,69  111,77  

 

Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu pārvalde 
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3.4. Līdzdalība pašvaldības saistīto uzņēmumu pamatkapitālā 
 

 

Kapitālsabiedrības nosaukums 

Reģistrētā pašvaldības daļa pamatkapitālā 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2014 

Veikta 

denominā-

cija uz EUR 

2014.gadā 

Pašvaldī

-bas 

zaudēju

mi 

Ieguldī-

jums  

2014.gadā 

ieguldījums uz 

31.12.2014. 

EUR EUR EUR EUR EUR % 

SIA ''Liepājas reģionālā slimnīca'' 35 847 884 35 847 883 0,62 1 115 485 36 963 368 100 

SIA ''Liepājas Olimpiskais centrs'' 16 600 361 16 600 300 60,84 100 000 16 700 300 71,76 

SIA ''Liepājas ūdens'' 13 109 656 13 109 656 0,46 2 087 095 15 196 751 100 

SIA "Liepājas enerģija" 2 719 108       2 719 108 39 

SIA "Liepājas tramvajs" 2 411 610 2 411 609 0,78 19 179 2 430 788 100 

SIA ''Liepājas Latviešu biedrības nams'' 1 398 599       1 398 599 100 

SIA ''Aviasabiedrība'' Liepāja'''' 1 016 485       1 016 485 100 

SIA ''Liepājas RAS'' 606 428       606 428 65,85 

SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes 

centrs"  
525 263 525 263 0,09   525 263 100 

SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes 

centrs" 
394 789 394 788 0,59 65 947 460 735 100 

A/S ''Liepājas autobusu parks'' 311 111       311 111 34,85 

SIA  ''Liepājas reģiona tūrisma informācijas 

birojs'' 
228 264       228 264 85,59 

SIA ''Komunālā pārvalde'' 115 310 115 309 0,53   115 309 100 

SIA "Liepājas teātris" 69 127       69 127 100 

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 57 764       57 764 100 

SIA "Liepājas leļļu teātris"  17 323       17 323 100 

SIA "Lielais Dzintars" -2013.gada pārskatu 

nesastādīja 
14 229 14 228 0,72 49 800 64 028 100 

SIA ''Liepājas autostāvvietas'' 9 545       9 545 100 

SIA ''Ledus halle "Liepājas Metalurgs""; no 

29.12.2014. SIA "OC Liepāja" 142 100 42,29   100 3,51 

      75 452 998 69 019 136 107 3 437 506 78 890 397  

 
Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu pārvalde 
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3.5. Pārskats par ilgtermiņa aizņēmumiem  

Saīsināts (EUR) 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums  

Atmaksas 

termiņš  
 % likme 

Valūtas 

apzīmē- 

jums 

Aizņēmuma 

līguma 

summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Valsts kase/Ziemeļu 

investīciju banka 

Pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes 

paausgtināšana 
30.07.2002 30.04.2022 mainīga EUR 1 348 960 551 682 486 777 

SIA Latvijas 

Mobilais Telefons 
Mazcenas mobilais telefons 02.10.2013 01.09.2015 bezprocentu EUR 256 223 0 

SIA Latvijas 

Mobilais Telefons 
Mazcenas mobilais telefons 23.01.2013 22.12.2014 bezprocentu EUR 307 154 0 

Valsts kase 
Projekta Liepājas pilsētas asfaltbetona seguma ielu 

renovācijas un konstrukcijas programma 
21.12.2006 20.11.2021 mainīga EUR 5 514 365 3 151 089 2 757 210 

Valsts kase 
Projekta Liepājas Olimpiskā centra multifunkcionālā 

sporta halle 
20.12.2006 20.11.2021 mainīga EUR 5 448 751 3 113 477 2 724 265 

Valsts kase 
Kohēzijas fonda projekta Liepājas ostas pievedceļi 

īstenošanai 
02.04.2007 20.03.2022 mainīga EUR 1 012 097 585 236 514 092 

Valsts kase 
projekts"Liepājas pilsētas kultūras iestāžu 

rekonstrukcija 
07.12.2011 20.06.2026 mainīga EUR 731 244 423 862 0 

Valsts kase 
Projekta Dzīvojamās mājas Kuldīgas ielā 34 

renovācijas 2.kārta īstenošanai 
02.04.2007 20.03.2022 mainīga EUR 874 235 506 110 444 756 

Valsts kase 

Projekta Liepājas izglītības iestāžu renovācija un 

pirmskolas izglītības iestādes Liepiņa piebūves 

celtniecības īstenošanai 

02.04.2007 20.03.2022 mainīga EUR 2 046 447 1 184 186 1 004 549 

Valsts kase 
Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas telpu 

paplašināšana un piebūves 2.kārtas īstenošanai 
03.03.2008 20.12.2022 mainīga EUR 1 905 711 1 429 282 1 270 472 

Valsts kase 
Liepājas pilsētas asfaltbetona seguma ielu renovācijas 

un rekonstrukcijas programma īstenošanai 
03.03.2008 20.12.2022 mainīga EUR 5 691 487 4 268 604 3 794 310 

Valsts kase 
SIA Liepājas Olimpiskais centrs pamatkapitāla 

palielināšanai 
03.03.2008 20.12.2022 mainīga EUR 3 785 777 2 839 322 2 523 837 
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Valsts kase 
Liepājas pirmskolas izglītības iestades ''Saulīte'' 

infrastruktūras attistība 
22.04.2009 20.03.2024 mainīga EUR 1 850 577 509 273 0 

Valsts kase 
Sociālās dzīvojamās mājas Flotes ielā 14 

siltumizturības uzlabošanas pasākumi 
30.07.2009 20.06.2024 mainīga EUR 101 858 85 554 0 

Valsts kase 
ERAF projekts Energoef.paaugstin.Liepājas 

pils.izglīt.iestādēs 
16.12.2009 20.09.2014 mainīga EUR 2 891 381 151 045 0 

Valsts kase 
Projekts "Liepājas daudzfunkcionālā centra " Lielais 

Dzintars"  izveidei 
20.03.2014 20.03.2030 mainīga EUR 20 652 232 0 4 847 592 

Valsts kase 

 Projekts " Liepājas daudzfunkcionālācentra " Lielais  

Dzintars"                                      piedāvāto 

pakalpojumu attīstībai 

20.03.2014 20.03.2030 mainīga EUR 2 648 319 0 0 

Valsts kase Liepājas infrastruktūras sakārtošana 13.04.2010 20.04.2014 mainīga EUR 282 944 33 284 0 

Valsts kase 
Pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes 

uzlabošana 
13.04.2010 20.04.2022 mainīga EUR 49 086 34 771 0 

Valsts kase 
Projekta dzīvojamās mājas Viršu 9/11 renovācijas 

2.kārtas īstenošanai 
13.04.2010 20.02.2021 mainīga EUR 539 466 355 551 0 

Valsts kase 
Projekta Liepājas Olimpiskā cantra multifunkcionālā 

sporta halle 
13.04.2010 20.02.2021 mainīga EUR 495 135 326 324 281 309 

Valsts kase 

SIA Liepājas tramvajs pamatkapitāla palielināšanai 

ERAF projekta ''Jaunās tramvaja līnijas izbūve un 

esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā'' 

īstenošanai. 

04.07.2012 20.07.2022 mainīga EUR 1 741 685 1 558 351 1 375 016 

Valsts kase 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta 

"Jaunieši ir sabiedrības attīstības un izaugsmes 

garants" īstenošanai 

29.11.2012 20.11.2017 mainīga EUR 94 386 87 784 0 

Valsts kase 

SIA ''Liepājas ūdens'' pamatkapitāla palielināšanai 

Kohēzijas fonda projekta ''Ūdenssaimniecības 

attīstība Liepājā'', 3. kārta 

20.06.2013 20.06.2028 mainīga EUR 1 967 574 983 788 1 967 574 

Valsts kase 
Liepājas pilsētas skvēru un apstādījumu teritoriju 

rekonstrukcija'' 
08.08.2013 20.12.2027 mainīga EUR 335 218 283 334 335 218 

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

Valsts kase projekts"Tūrisma maršruts Liepāja-kā pa notīm" 07.08.2009 20.06.2024 mainīga EUR 312 446 132 175 0 
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Valsts kase 
projekts "Kvakitatīva dabaszinātņu apguve Liepājas 

vispārizglītojošās skolās" 
25.11.2009 20.07.2024 mainīga EUR 638 110 404 165 0 

Valsts kase Projekts "Brīvības ielas rekonstrukcija" 16.06.2010 20.05.2030 mainīga EUR 8 537 231 2 023 450 1 660 828 

Valsts kase 
"Energoeektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās 

Liepājā"1.projekts 
11.10.2010 25.02.2025 mainīga EUR 563 906 333 274 303 644 

Valsts kase 
Projekts"Liepājas pilsētas kultūras iestāžu 

rekonstrukcija 
07.12.2011 20.12.2020 mainīga EUR 0 0 418 171 

Valsts kase 
"Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības 

ēkās"2.projekts 
11.10.2010 20.02.2025 mainīga EUR 583 486 301 511 274 352 

Valsts kase Projekts"Stacijas laukuma rekonstrukcija" 24.11.2010 20.11.2025 mainīga EUR 364 873 187 182 181 490 

Valsts kase projekts "Zirņu-Ganību ielu rekonstrukcija 02.06.2011 20.12.2023 mainīga EUR 18 740 903 8 693 521 8 103 641 

Valsts kase 
''Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ''Pienenīte'' 

infrastruktūras attīstība'' īstenošanai 
20.03.2014 20.03.2029 mainīga EUR 1 215 505 0 1 002 289 

Valsts kase Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas renovācija 04.02.2014 20.01.2029 mainīga EUR 234 273 0 233 877 

Valsts kase 
projekts "Seku likvidācija cukura rūpniecības 

skartajās teritorijās" 2.kārta 
23.09.2011 20.06.2026 mainīga EUR 1 071 674 251 965 231 807 

Valsts kase Zemnieku ielas rekonstrukcija Lēpājā 20.03.2014 20.03.2029 mainīga EUR 1 259 057 0 1 259 057 

Valsts kase 
SIA ''Liepājas reģionālā slimnīca'' pamatkapitāla 

palielināšanai 
20.03.2014 20.03.2029 mainīga EUR 924 394 0 924 394 

Valsts kase 
projekts "Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma 

sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija 
30.11.2011 20.06.2028 mainīga EUR 22 355 960 4 953 281 2 251 754 

Valsts kase Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas renovācija 25.06.2014 20.01.2029 mainīga EUR 1 413 316 0 987 360 
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Valsts kase 
Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas 

modernizācija 2. kārta 
16.09.2014 20.09.2028 mainīga EUR 1 450 100 0 897 791 

Valsts kase Projekts "Mana sociālā atbildība" 24.04.2012 20.04.2017 mainīga EUR 121 381 99 201 0 

Valsts kase 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts 

"Pievilcīgas investīciju vides veidošana Liepājas un 

Klaipēdas izaugsmei "Invest to Grow"īstenošanai 

27.07.2012 20.07.2017 mainīga EUR 119 668 91 989 26 209 

Valsts kase Projekts "Tranzītielu posmu rekonstrukcija" 25.11.2013 20.06.2028 mainīga EUR 1 687 462 0 3 756 

Valsts kase 
Projekts "Uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras 

izveide Liepājā" 
20.06.2013 20.06.2028 mainīga EUR 1 210 248 1 110 975 318 651 

Kopā x x x x x 125 382 640 41 614 123 43 975 197 

Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu pārvalde 
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3.6. Pārskats par galvojumiem 

Saīsināts (EUR) 

 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš  

Valūtas 

apzīmē- 

jums 

Galvojuma 

summa  

Galvotā 

aizņēmuma 

summa 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās  

"Citadele banka" AS 
Liepājas infrastruktūras 

sakārtošana 

SIA ''Komunālā 

pārvalde'' 
19.08.2002 18.08.2017 EUR 3 157 446 3 157 446 1 184 043 868 298 

Nordea Bank Finland 

Plc. Latvijas filiāle 
 Apkures sezonas nodrošināšanai 

SIA " Liepājas namu 

apsaimniekotājs" 

(SIA ''Karosta'') 

15.12.2009 28.12.2014 EUR 426 862 426 862 86 000 0 

Nordea Bank Finland 

Plc. Latvijas filiāle 
 Apkures sezonas nodrošināšanai 

SIA " Liepājas namu 

apsaimniekotājs" 

(SIA ''Jaunliepāja'') 

15.12.2009 28.12.2014 EUR 369 947 369 947 74 401 0 

Valsts kase 

Liepājas pilsētas reģionālās 

sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas projekts 

SIA ''Liepājas RAS'' 21.03.2001 05.03.2017 USD 1 876 313 2 315 677 465 157 370 345 

Valsts kase/Ziemeļu 

investīciju banka 

Liepājas pilsētas reģionālās 

sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas projekts 

SIA ''Liepājas RAS'' 21.03.2001 04.01.2022 USD 1 267 779 2 002 170 732 779 720 698 

SEB Banka Studējošā kredīts Aldis Stonis Fiziskā persona 24.06.2011 24.06.2023 EUR 6 263 6 263 3 415 0 

Valsts kase 

Aizdevuma pamatsummas, 

procentu ka arī līgumsodu un citu 

maksājumu, ja tādi būtu, atmaksa 

tiks izpildīta pilnā apmērā 

SIA ''Liepājas 

tramvajs'' 
21.12.2012 20.12.2022 EUR 4 268 615 4 268 615 3 024 599 3 024 599 

Kopā x x x x x 11 373 225 x 5 570 392 4 983 940 

 

Avots: Liepājas pilsētas domes Finanšu pārvalde
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3.7. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 
 Atlikusī vērtība 

2013.gada 

beigās (EUR) 

Atlikusī vērtība 

2014.gada 

beigās 

(EUR) 

Izmaiņas 

2014.gadā 

salīdzinot ar 

2013.gadu 

Zeme, ēkas un būves 325 591 696 254 625 337 -70 966 359 

t.sk.    

Dzīvojamās ēkas 12 692 645 11 813 289 -879 356 

Nedzīvojamās ēkas 29 147 575 30 725 324 1 577 749 

Transporta būves 70 333 944 69 144 033 -1 189 911 

Zeme zem ēkām un būvēm 148 613 231 54 013 281 -94 599 950 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 6 817 911 5 847 054         -970 857 

Pārējā zeme 41 458 822 52 344 112  10 885 290 

Inženierbūves 3 306 462 16 619 290 13 312 828 

Pārējais nekustamais īpašums 1 974 555 2 278 940 304 385 

Turējumā nodotā pašvaldību zeme 5 372 735 5 477 557  104 822 

Turējumā nodotās pašvaldību ēkas un 

būves 

5 873 815 6 353 288  479 473 

Turējumā nodotie  pašvaldību citi 

īpašumi 

 9170 9170 

 

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Nekustamā īpašuma pārvalde 

 

Kopējā pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība 2014.gadā samazinājusies par EUR 

70 996 359. Samazinājumu galvenokārt veido nekustamā īpašuma aprēķinātais nolietojums un 

veiktās korekcijas zemes kadastrālajās vērtībās.  

Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā ir zeme 3002,1 ha platībā, no kuriem 772.27  ha 

aizņem mežaudzes. 

Pašvaldības zemes kopējā vērtība ir EUR 117 682 004.  

2014.gadā Liepājas pilsētas pašvaldība iegādājās  vairākus pašvaldībai nozīmīgus 

nekustamos īpašumus: 

 nekustamo īpašumu Putnu ielā 5,Liepājā, dzelzceļa pārvada izbūvei;  

 nekustamo īpašumu Aldara ielā 18, Liepājā, zemes gabals nepieciešams Jaunliepājas 

Primārās Veselības centra attīstībai un vides pieejamības veicināšanai; 

 nekustamos īpašumus Jūras ielā 20, Liepājā, Baložu ielā 1, Liepājā un Dzirnavu ielā 

7, Liepājā, kuri nepieciešami autostāvvietu būvniecībai kultūras centram „Lielais 

dzintars”; 

 zemes gabalu „Varavīksnītes”, Nīcas novada Bernātos, bērnu atpūtas kompleksa 

„Draudzība” sporta laukuma izveidei un uzturēšanai. 

 2013.gada decembrī pašvaldība savā īpašumā pārņēma nedzīvojamās telpas Oskara 

Kalpaka ielā 52/56, Liepājā. 2014.gadā tika izstrādāts tehniskais projekts telpu 

pārbūvei par dzīvojamām telpām. 2014.gadā budžeta ietvaros ir izbūvēti četri 

vienistabas dzīvokļi un komunikācijas. 2015.gadā plānots pabeigt remontdarbus un 

nodot Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļu fondā, rindas mazināšanai. 
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2012.gadā tika apstiprināts Liepājas pilsētas teritorijas plānojums, kurā ir paredzētas vietas 

mazdārziņu attīstībai Liepājas pilsētā, tādēļ 2014.gadā, tāpat , kā 2013.gadā, turpinājās aktīvs darbs 

pie nereģistrēto mazdārziņu teritoriju rekultivācijas un pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēto 

mazdārziņu teritoriju izmantošanas kontroles. 

2014.gadā Liepājas pilsētas pašvaldība piedalījās ar līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju 

iekšpagalmu labiekārtošanai. 2014.gadā iesniegti 26 projektu pieteikumi, kuri aptver 34 zemes 

gabalus. Atbalstīti visi projektu pieteikumi par kopējo summu – EUR 1 060 199,20.  Piešķirtais 

un apgūtais pašvaldības līdzfinansējums EUR 863 457,72.  

2014.gadā Liepājas pilsētas pašvaldība izremontēja 4 avārijas stāvoklī esošus pašvaldībai 

piederošos dzīvokļus, samazinot, pašvaldības dzīvokli gaidošo personu, rindu. Kopš 2012.gada 

kopumā ir izremontēti 38 pašvaldībai piederoši dzīvokļi un šis darbs turpināsies arī 2015.gadā.  
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4.Pilsētas attīstības plānošana 

4.1.Teritorijas attīstības plānošana 

 

Plānojumi Liepājas pilsētā 2013.gadā 

2013.gadā notika metu konkurss „LIEPĀJAS PILSĒTAS PLUDMALES ATTĪSTĪBA. 

TEMATISKĀ PLĀNOJUMA (TPL) IZSTRĀDE 2013.-2014.GADAM” 

Saņemti 16 institūciju nosacījumi un 11 ierosinājumi. 

No 2013.gada 8.aprīļa līdz 8.maijam notika aptauja „Mani ieteikumi Liepājas pludmales 

attīstībai”. Aptauja bija pieejama http://visidati.lv/aptauja/816706669/1/ - ievietota caur baneri 

www.liepaja.lv. Aptaujā piedalījās 86 respondenti. 
 

 

4.2. Privātās un publiskās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā 

Ieguldītās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 2013.gadā  

(EUR) 

2014.gadā  

(EUR) 

Izmaiņas 2012./2013. 

(EUR) 

Publiskās investīcijas 66 695 730 35 150 129 -31 545 601 

Privātās investīcijas 19 939 044 16 770 084 -3 168 960 

Kopā 86 634 774 51 920 213 -34 714 561 

Avots: Liepājas pilsētas Būvvalde 

 

Nozīmīgākie būvobjekti Liepājā 2014.gadā 

 

Ražošanas objekti: 

 Ražošanas ēkas un noliktavas rekonstrukcija, Ganību ielā 1/3, SIA “AE Partner”, EUR 

1 398 436; 

 Ēkas daļas rekonstrukcija mitro salvešu ražošanai, Ziemeļu ielā 19, SIA “Cotton club 

Liepāja”,  EUR 273 290; 

 Automazgātuve – serviss kravas automašīnām, O.Kalpaka ielā 46, SIA “Libava trans 

holding”,    EUR 270 000; 

 Noliktavas būvniecība, Cukura ielā 40, SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”, EUR 150 000. 

 

Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības iestādes: 

 PII “Pienenīte” ēkas pārbūve, Pulkveža Brieža ielā 10A, Liepājas pilsētas pašvaldība, 

EUR 1 833 307; 

 Liepājas valsts 1.Ģimnāzijas ēkas renovācijas 1.,2., un 3.būvniecības kārta, Ausekļa 

ielā 9, Liepājas pilsētas pašvaldība, EUR 834 670; 

 Liepājas medicīnas koledžas ēkas pārbūves 1.kārta, Riņķa ielā 24/26, Rīgas Stradiņa 

universitāte, EUR 402 490. 

 

Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas: 

 Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas 3., 4. un 5.kārta, Slimnīcas ielā 25, SIA 

”Liepājas reģionālā slimnīca” EUR 8 920 986; 
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 Liepājas Svētās trīsvienības katedrāles pamatu pastiprināšana un ēkas jumta 

renovācija, Lielajā ielā 9, Liepājas Svētās trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze, 

EUR 648 787. 

Satiksmes infrastruktūras objekti: 

 Zemnieku ielas rekonstrukcija, Liepājas pilsētas pašvaldība, EUR 2 257 978; 

 Ganību ielas rekonstrukcija, posmā no M.Ķempes ielas līdz Klaipēdas ielai, Klaipēdas 

ielas rekonstrukcija posmā no Ganību ielas līdz pilsētas robežai, Liepājas pilsētas 

pašvaldība, EUR 1 959 141; 

 Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no Zemnieku ielas līdz Dzelzceļnieku ielai, 

Liepājas pilsētas pašvaldība, EUR 1 095 799. 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana (fasāžu vienkāršotā 

renovācija, iekšējo inženiertīklu renovācija): 

 Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Ventas ielā 2, EUR 395 802; 

 Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Klaipēdas ielā 104, EUR 377 003; 

 Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Mežu ielā 41, EUR 329 000; 

 Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Toma ielā 12/20, EUR 314 702; 

 Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Dzērves ielā 25, EUR 255 698. 

 

 

 

4.3. Pilsētas ilgtspējas attīstības stratēģija un attīstības programma  

 

2012.gada 16.februārī tika pieņemts Liepājas pilsētas Domes lēmums Nr.52 „Par Liepājas 

pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 

2030.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

Liepājas pilsētas Ilgtspējīga attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokuments un Attīstības programma 2014.-2020.gadam ir vidēja termiņa 

attīstības plānošanas dokuments. Lai ievērotu „Attīstības plānošanas sistēmas likumā” noteikto 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju, Liepājas pilsētas Ilgtspējīga attīstības 

stratēģija tiek izstrādāta vienlaikus ar Liepājas pilsētas Attīstības programmu, tādejādi nodrošinot 

ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumentu saskaņotību un pakārtotību. 

Kopējais dokumentu sagatavošanas process sastāv no vairākiem posmiem: 

1) sagatavošanās; 

2) izstrāde (Sabiedrības viedokļu apzināšana un 1.redakcijas izstrāde); 

3) publiskā apspriešana; 

4) galīgo redakciju izstrāde un saskaņošana; 

5) apstiprināšana un publiskošana. 

2013.gada 12.decembrī tika pieņemts Liepājas pilsētas Domes lēmums Nr.428 „Par Liepājas 

pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 

2030.gadam, un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”:  

Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcija 

Liepājas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam STRATĒĢISKĀS DAĻAS 

1.redakcija ar pielikumiem, kas ir tās neatņemam sastāvdaļas. 

Pielikums Nr.1 Esošās situācijas raksturojums 
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Pielikums Nr.2.1. Rīcību plāns 

Pielikums Nr..2.2 Investīciju plāns 

Pielikums Nr.3 Vides pārskats  

 

Kopumā publiskā apspriešana noritēja sešas kalendārās nedēļas, sākot ar 2014.gada 10. 

janvāra līdz 21.februārim. Paziņojums par publisko apspriešanu un sabiedrības iespējām iepazīties 

ar Liepājas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu 1.redakciju tika publicēts pašvaldības mājas 

lapā www.liepaja.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un laikraksta „Kurzemes Vārds” latviešu un 

krievu valodas izdevumos. 

Atbildīgā institūcija par publiskās apspriešanas procesa norisi un saturisko ietvaru bija 

Attīstības pārvalde. Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa bija atbildīga par publiskās 

apspriešanas procesa informatīvo kampaņu, sadarbību ar medijiem un pilsētas iedzīvotājiem. 

Lai iesaistītu publiskās apspriešanas procesā pēc iespējas plašāku un dažādāku iedzīvotāju 

loku, notika tikšanās ar sekojošām mērķa grupām: 

 Liepājas pilsētas izglītības iestādēs - ar skolēniem, studentiem, izglītības darbiniekiem, 

t.sk., Jauniešu mājas un jauniešu nevalstisko organizāciju aktīvistiem; 

 ar mikrorajonu iedzīvotājiem Ezerkrastā, Centrā, Ziemeļu priekšpilsētā, Zaļajā Birzī, 

Karostā, Dienvidrietumu rajonā; 

 ar dažādu jomu uzņēmējiem; 

 ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, t.sk., pensionāru biedrībām un citu centru 

pārstāvjiem; 

 ar ostas un Liepājas SEZ pārstāvjiem; 

 ar sporta, veselības speciālistiem; 

 ar kultūras iestāžu un tūrisma jomas darbiniekiem; 

 ar sociālās un nodarbinātības jomas speciālistiem; 

 ar pilsētas komunālo pakalpojumu nodrošinātājiem; 

 ar domes komisiju pārstāvjiem; 

 ar Trīspusējās konsultatīvās padomes locekļiem; 

 ar Direktoru padomes pārstāvjiem; 

 ar ekspertiem Liepājas pārstāvniecībā Rīgā; 

 ar apkārtējo novadu pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem. 

Kopumā notika 16 tikšanās ar dažādām mērķa grupām un kopumā piedalījās 365 cilvēki, no 

kuriem 27 bija atkārtoti. 

Savu viedokli un priekšlikumus par Liepājas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu pirmo 

redakciju iedzīvotāji bija aicināti paust ne tikai mutiskā veidā sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmēs, bet arī sniedzot rakstisku novērtējumu un priekšlikumus. Sagatavotā anketa bija 

pieejama sanāksmēs un pašvaldības mājas lapas www.liepaja.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. 

Pavisam tika saņemtas 58 anketas un 7 iesniegumi ar novērtējumu un priekšlikumiem. 

Sabiedrības pārstāvju sniegtie viedokļi publiskās apspriešanas procesa ietvaros, saskaņā ar 

normatīvo regulējumu, tika apkopoti pārskatā “Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu 

kopsavilkums” (291 priekšlikums). 

 

http://www.liepaja.lv/
http://www.liepaja.lv/


Liepājas pilsētas pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 

 44 44 

Ar mērķi saņemt atzinumu par Vides pārskatu, publiskās apspriešanas ietvaros tas tika 

nosūtīts Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām institūcijām un saņemti atzinumi no 

sekojošām institūcijām: 

1) Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālajai vides pārvaldei; 

2) Veselības inspekcijas Kurzemes reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa 

nodaļai; 

3) Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai;  

4) Dabas aizsardzības pārvaldei 

 

Pamatojoties uz 1998.gada 13.novembra likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un 

atbilstoši 2004.gada 23.marta MK noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums”, Liepājas pilsētas Attīstības pārvalde lūdza Vides pārraudzības valsts 

birojam atzinumu par papildinātajām Liepājas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu 

redakcijām - Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, Liepājas pilsētas 

attīstības programma 2015.-2020.gadam un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides 

pārskats. 
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5. Komunikācija ar sabiedrību 

Lai sekmētu iedzīvotāju informētību par pašvaldībā notiekošo, veicinātu pašvaldības 

iedzīvotāju savstarpējo saziņu un sadarbību pilsētas attīstības uzdevumu un mērķu sasniegšanā, 

Liepājas pilsētas Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa (turpmāk SAMD) sadarbojas ar 

medijiem un NVO, gatavo informāciju Domes mājas lapas internetā www.liepaja.lv sadaļām, 

plāno un īsteno publicitātes kampaņas par dažādiem aktuāliem pilsētas dzīves jautājumiem, gatavo 

un izdod dažādus informatīvus izdevumus, organizē iedzīvotāju aptaujas, pašvaldības speciālistu 

tikšanās ar iedzīvotājiem. 

Liepājas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa 2014.gadā ir veikusi 

sekojošus publicitātes pasākumus: 

Sagatavotas 489 preses relīzes.  

Svarīgākās atspoguļotās tēmas:  

 Pašvaldības budžets 2014. un 2015 gadam; 

 Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti Liepājā;  

 nodarbinātība;  

 tūrisms; 

 māju siltināšana; 

 Lielā talka, pilsētas sakopšana;  

 Goda un gada liepājnieki; 

 izstāde „Ražots Liepājā”;  

 izglītības iestāžu siltināšana; 

 sociālo pabalstu piešķiršana;  

 medicīnas pakalpojumi iedzīvotājiem; 

 izglītības un kultūras aktivitātes; 

 uzņēmējdarbības teritoriju sakārtošana Karostā un Meldru ielā; 

 mazo un vidējo uzņēmumu projektu līdzfinansēšanas konkurss; 

 publiskās apspriešanas par pilsētas ilgtermiņa attīstības dokumentiem; 

 veselības profilakses pasākumi; uzņēmējdarbības attīstība; 

 ministru, vēstnieku un  citu pilsētas viesu vizītes Liepājā; 

 kultūras un atpūtas pasākumi un vēl citas tēmas. 

Izdoti septiņi pašvaldības informatīvie izdevumi „Katram Liepājniekam” (tos joprojām 

bez maksas saņem katra liepājnieku ģimene, kā arī to var saņemt vairākās sabiedriskās vietās – 

Liepājas domē, Liepājas Reģionālajā slimnīcā, Sociālajā dienestā, Pensionāru dienas centrā, 

Sociālajās dzīvojamās mājās, Liepājas Olimpiskajā centrā un citviet). 

Īpaša uzmanība „Katram Liepājniekam” 2014.gadā veltīta sekojošām tēmām: 

 budžeta ieņēmumi un izdevumi; namu siltināšanas nozīme un labāko piemēru 

popularizēšana; 

 Eiropas Savienības projekti;  

 izglītības iestāžu siltināšana; 

 arhitektūra;  

 uzņēmējdarbība;  

 pavasara talka;  

 bērnu drošība un darbs vasarā; 
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 pilsētas parku labiekārtošana; 

 sakopto namu konkurss; 

 Liepājas slimnīcas aktualitātes; 

 sociālās palīdzības iespējas; 

 uzņēmējdarbības teritoriju sakārtošana; 

 jauno un jau pieredzējušo uzņēmēju intervijas un citas tēmas. 

Publicitātes kampaņas:  

 ikgadējais pasākums „Gada un Goda liepājnieks”;  

 karstā tālruņa zvanu ikmēneša analīze un informācijas sniegšana iedzīvotājiem; 

 veselības nedēļas pasākumi un to publicitātes nodrošināšana; 

 pilsētas skvēru un parku labiekārtošanas projektu sabiedriskās apspriešanas; 

 spodrības mēneša un Lielās talkas norise Liepājā; 

 Zilā karoga piešķiršana un pacelšana Liepājas pludmalēs; 

 kā Liepāja apgūst Eiropas Savienības struktūrfondu naudu; 

 dzīvojamo māju siltināšana, to rezultāti un nozīme;  

 daudzfunkcionālā centra „Lielais Dzintars” būvniecība; 

 orientēšanās spēles „Liepājas pēdas Latvijā”; 

 Liepājas pašvaldības dzīvnieku patversmes „Lauvas sirds” darbība un aktualitātes; 

 sadarbībā ar Zaļo punktu un atkritumu apsaimniekotājiem – atbalsts informācijas 

kampaņām par atkritumu šķirošanu. 

Regulāri tika organizētas preses konferences par aktualitātēm pašvaldībā, kā arī nodrošināta 

mediju komunikācija ar domes vadību un struktūrvienību vadītājiem par interesējošām tēmām.  

Informatīvie un pozitīvu publicitāti veidojošie iespieddarbi un raidījumi: 

 tiek turpināta tradīcija sveikt Liepājas jaundzimušos, dāvinot tiem koka grabuļus – 

lauviņu. 2014. gadā pasūtīti 750 grabuļi. Tāpat jaundzimušo vecākiem tiek dāvinātas 

grāmatas „Mūsu bērns”; 

 SIA “TV Kurzeme” – reizi mēnesī tiek veidots raidījums „Par Liepāju un 

liepājniekiem”; 

 SIA “Radio Skonto Liepāja”– katru darba dienu laikā no plkst. 11.00 – 12.00 

klausāmas Liepājas ziņas; 

 SIA “Rietumu Radio” – ik otrdienu plkst. 8.10 klausāms raidījums, kurā Liepājas 

domes vadība informē par aktualitātēm pašvaldībā; 

 SIA “Kurzemes radio” ik trešdienu izskan Liepājas domes ziņas par aktualitātēm 

Liepājas pilsētā;  

 Liepājas konta izveidošana un uzturēšana lielākajos sociālajos medijos – Facebook, 

Draugiem.lv, Instagram, Youtube, Twitter, ar aktīvu sekotāju piesaisti un informācijas 

sniegšanu.  

Mājas lapā www.liepaja.lv  kopš 2013. gada novembra vairs netiek veidoti un ievietoti 

preses apskati.  

Mājas lapā www.liepaja.lv notikušas vairākas aptaujas sadarbībā ar citām struktūrvienībām 

un iestādēm: 

 regulāri tika sniegta iespēja iedzīvotājiem elektroniski izteikt savu viedokli publiskajās 

apspriešanās par koku ciršanu; 

 sadarbībā ar Liepājas Pašvaldības policiju organizēta iedzīvotāju aptauja par drošību. 

 lai noteiktu 15 gada un vienu goda liepājnieku, iedzīvotāji tika aicināti ieteikt savus 

pretendentus, tostarp elektroniski. 

 organizējot NVO godināšanas pasākumu, iedzīvotāji tika aicināti ieteikt veiksmīgākās 

NVO 2014.gadā. 
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Ieceres 2015. gadā: 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa 2015. gadā plāno sagatavot un izplatīt preses 

relīzes, izdevumus „Katram Liepājniekam”, sadarbībā ar citām struktūrvienībām un iestādēm 

veidot aktuālas aptaujas pašvaldības mājas lapā, organizēt preses konferences un citus publicitāti 

veicinošus pasākumus. Tāpat tiks popularizēta pašvaldības organizētā izstāde „Ražots Liepājā”, 

„Liepājas pēdas Latvijā”, Veselības mēnesis un citi pašvaldības organizēti pasākumi. 

 

 

6. Pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas struktūrā, ņemot vērā darba apjoma izmaiņas 

un 2014.gada pašvaldības budžeta iespējas, veikti šādi pasākumi: 

 izveidota jauna struktūrvienība – Informācijas tehnoloģiju daļa, kura ievieš 

pašvaldības darbā 2013.gadā sagatavotos priekšlikumus efektīvākai informācijas 

tehnoloģiju sistēmas izveidošanai un pilnveido pašvaldības sniegtos e-pakalpojumus; 

 gada otrajā pusē veikta izpēte un sagatavoti priekšlikumi, kā pilnveidot Attīstības 

pārvaldes darbu, nodalot stratēģisko plānošanu no projektu ieviešanas; 

 izstrādāti priekšlikumi, kā pilnveidot nevalstiskā sektora un sabiedrības līdzdalības 

iesaisti pašvaldības norisēs, apvienojot Vides un veselības daļas un eksperta (NVO un 

sabiedrības integrācijas lietās) darbu, paredzot procesu pilnveidošanu un savstarpējo 

aizvietojamību. 

 

2014.gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekiem tika organizētas 157 

apmācības (2013.gadā – 186 apmācības), tas ir, darbinieki 157 reizes apmeklēja gan kursus, gan 

seminārus, gan piedalījās iekšējās apmācībās. Liepājas pilsētas pašvaldībā 2014.gadā tika apmācīti 

76 darbinieki (2013.gadā – 83 darbinieki).  Šajā skaitā nav ietverti tie dalībnieki, kuri piedalījās 

kopējās mācībās un praktiskajās apmācībās ugunsdrošībā, kurās piedalījās visi Domes darbinieki, 

kuru darba vieta ir Rožu ielā 6. Darbinieku apmācībām tika iztērēti 13 320 eiro (2013.gadā – 13 

389 eiro).  

 

2014.gadā Liepājas pilsētas pašvaldībā tika organizētas piecas apmācības (2013.gadā – 6 

apmācības): 

 Laimes stūrakmeņi cilvēkā; 

 Praktiskās apmācības ugunsdrošībā; 

 Publiskais iepirkums; 

 Zaļais iepirkums; 

 Realitāte virtuālajā vidē. 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija kopš 2004.gada strādā atbilstoši Kvalitātes 

vadības sistēmas (turpmāk – KVS) standarta LVS NE ISO 9001:2009 prasībām. 2014.gada 

28.aprīlī notika KVS uzraudzības audits, kurā netika konstatēta neviena neatbilstība standarta 

prasībām. KVS ietvaros ir izveidota un īstenota efektīva iekšējās kontroles sistēma, kuras 

procesus uzrauga KVS Konsultatīvā padome
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Saīsinājumu skaidrojums 

AS Akciju sabiedrība 

ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds 

ES  Eiropas Savienība 

EUR Eiro jeb eira ir kopējā valūta Eiropas Savienības valstīm, kas veido Monetāro 

savienību 

Ha hektāri 

ISO Starptautiskā standartizācijas organizācija 

KTA Kompleksā transformatoru apakšstacija 

KVS Kvalitātes vadības sistēma 

LR Latvijas Republika 

LR CSP Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 

LSEZ Liepājas Speciālās ekonomiskā zona 

NVO Nevalstiskās organizācijas 

PA Pašvaldības aģentūra 

PII Pirmskolas izglītības iestāde 

SAMD Liepājas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa 

SIA  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

TV Televīzija 

USD Amerikas Savienoto Valstu dolārs 

VID Valsts ieņēmumu dienests 
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PIELIKUMI 

Liepājas pilsētas Domes lēmums par Liepājas pilsētas pašvaldības 2014.gada 

pārskatu 
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Revidenta atzinums par pašvaldības 2014.gada saimniecisko gada pārskatu 
 

 

 

 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā,  

 
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks                                                                   Nr. L-36/04-15 

 Liepājas pilsētas pašvaldībai 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

     Mēs esam veikuši Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2014. gada konsolidētā finanšu 

pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2014. gada finanšu pārskats ietver 2014. gada 31. decembra pārskatu par 

Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem 

rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa 

Nr.4-1, Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.2-NP, finanšu pārskata pielikumus, kas 

noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”  4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. 

skaidrojumus par budžeta izpildi.  

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā norādīts 

konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā konsolidētajā 

finanšu pārskatā. 

Vadības atbildība par  finanšu pārskata sagatavošanu 

     Vadība ir atbildīga par šī  finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai 

nodrošinātu  finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 

     Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo konsolidēto finanšu 

pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums 

jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka  finanšu pārskatā 

nav būtisku neatbilstību. 

     Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par  konsolidētajā finanšu pārskatā 

uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu 

vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo 

riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu  finanšu pārskata sagatavošanu 

un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet 

nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un 

vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī  konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta 

izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma ar iebildēm 

izteikšanai. 
Pamatojums atzinumam ar iebildēm- apjoma ierobežojumi 

Uzskaitīto īpašumu pilnīgums un uzskaites vērtības precizitāte 

     Līdz 2014. gada 31. decembrim Pašvaldības bilances postenī „ Zeme, ēkas un būves”  un finanšu skaidrojumos 

norādīts, ka Pašvaldības īpašuma domājamās daļās ir ieskaitītas daļas par zemēm, nekustamā īpašuma domājamās 

daļas, par kurām privatizācijas procesa laikā ir noslēgti pirkuma līgumi, taču īpašuma ieguvēji savas īpašuma tiesības 

juridiski nav noformējuši- pirkuma līgumi nav reģistrēti VZD un Zemesgrāmatā, līdz ar to minētajos reģistros kā 

īpašnieks uzrādīta Pašvaldība, kas savā uzskaitē bilancē par pamatu ņem Zemesgrāmatas datus  un katru pārskata gadu 

nekustamā īpašuma daļas samazina atbilstoši izmaiņām Zemesgrāmatā. Tā kā šis process turpinās pakāpeniski, 

neatkarīgi no Pašvaldības puses, vadība nav spējusi noteikt nekustamo īpašumu uzskaites daļu vērtību veicamo 

korekciju apjomu 2014. gada 31. decembrī un 2013. gada 31. decembrī. Līdz ar to mums nebija iespējams gūt 

pietiekamus atbilstošus pierādījumus par Pašvaldības uzskaitē esošo nekustamo īpašumu pilnīgumu  un īpašumu, kas 
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uzskaitīti Pašvaldības bilancē, taču vēl nav reģistrēti Zemesgrāmatā, uzskaites vērtību precizitāti 2014. gada 31. 

decembrī un 2013. gada 31. decembrī.. 

Pamatojums atzinumam ar iebildēm- būtiska neatbilstība 

Pamatlīdzekļu klasifikācija 

     Kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumos piezīmē Nr.1.2.4., bilances postenī „ Pamatlīdzekļu 

izveidošana un nepabeigtā būvniecība” ir iekļauti infrastruktūras objekti 39 miljonu euro apmērā, kas 2014. gada 31. 

decembrī faktiski ir pabeigti un tiek lietoti, tomēr nav pārkvalificēti uz pamatlīdzekļu posteni „ Zeme, ēkas un būves”.  

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1486 „ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti”  kontā „ Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība”  uzskaita izmaksas, kas 

attiecas uz konkrēta objekta izveidošanu vai celtniecību līdz dienai, kad objekts nodots lietošanā (ekspluatācijā). 

Mūsuprāt, augšminētos aktīvus līdz ar to pabeigšanu un nodošanu lietošanā vairs nevar uzskatīt par nepabeigto 

būvniecību, tādēļ tie būtu klasificējami kā „ Zeme, ēkas un būves”.  Ja Pašvaldība būtu pārkvalificējusi minētos 

infrastruktūras objektus, tad 2014. gada 31. decembrī pamatlīdzekļu grupas ietvaros postenis „ Zeme, ēkas un būves”  

palielinātos un attiecīgi postenis „ Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība”  samazinātos par 

39 miljoniem euro. 

Atzinums ar iebildēm 

     Mūsuprāt, izņemot sadaļā „Pamatojums atzinumam ar iebildēm- apjoma ierobežojumi”   minēto apstākļu 

iespējamo ietekmi un rindkopā „Pamatojums atzinumam ar iebildēm- būtiska neatbilstība”  minēto apstākļu ietekmi, 

iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru  priekšstatu par Liepājas pilsētas pašvaldības 

finansiālo stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. 

gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115. „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

Apstākļu akcentējums 

     Mēs vēršam uzmanību uz finanšu pārskata piezīmi kontam 1214 „ Zeme zem ēkām un būvēm” , kontam 1216 

„Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme” un kontam 1217 „Pārējā zeme”,  kuros sniegta informācija, ka 2014. gadā 

tika veikta atkārtota salīdzināšanās ar VZD sarakstu par zemes kadastrālo vērtību attiecībā pret 2010. gada 31. 

decembri, kuras rezultātā zemēm zem ēkām un būvēm, atpūtai un izklaidei izmantojamām zemēm un pārējām zemēm, 

kurām tika konstatēta atšķirīga kadastrālā vērtība, tā tika koriģēta palielinājuma un samazinājuma kopsummā par 172 

miljoniem euro /veidlapa Nr.DM_5_pilna/, piemērojot 2010. gada kadastrālo vērtību, un šīs kļūdas korekcijas rezultāts 

ir atspoguļots saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1115  „ Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 60.7.7., 61.7. un 65.9. 

punktu prasībām un par ko vadība skaidrojusi finanšu pārskata skaidrojuma piezīmē 1.2.1.. 

Mūsu sniegtajā atzinumā nav iekļautas nekādas iebildes saistībā ar šo jautājumu.  
 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

     Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots  konsolidētā gada pārskata sadaļā 

Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2014. gada 

konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

”Revidents un grāmatvedis”, SIA 

(licence nr. 30) Valdes locekle, 

Zvērināta revidente, Sandra Vilcāne,  Sertifikāts Nr.30       
 

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Sandra Vilcāne, t. 29222562, s.vilcane2@gmail.com 
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