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DOMES PRIEKŠĒDĒTĀJA UZRUNA

Liepājai 2016.gadā bija gan veiksmes un sasniegumi, gan arī izaicinājumi, kas prasīja
meklēt neordinārus risinājumus. Runājot sporta terminoloģijā 2016.gads bija “iesildīšanās”
gads, lai 2017.gadā un turpmākos gados īstenotu virkni pilsētai nozīmīgu projektu – pilsētas
vidusskolu modernizāciju, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, turpinot gan tūrisma, gan
sporta infrastruktūras pilnveidošanu - vieglatlētikas manēža, slēgtie tenisa korti, futbola halle.
2016.gadā atklājām vienu no modernākajām un labāk aprīkotām mācību iestādēm Latvijā
– Liepājas Valsts tehnikumu, kas sadarbībā ar uzņēmējiem rūpējas par kvalificētu speciālistu
sagatavošanu tā, lai piedāvājums atbilstu pieprasījumam un varētu ilgtermiņā risināt
nodarbinātības jautājumus.
Nodarbinātība un jaunu uzņēmumu, darbavietu radīšana bija tēma, kas caurvijās visa gada
garumā. Diemžēl pašvaldības līdzekļus nevar ieguldīt un uzbūvēt rūpnīcu ar 500, 1000 vai 2000
darbavietām, kas iespējams ievērojami uzlabotu pilsētas nodarbinātības rādītāju un dotu darbu
un iztiku daļai liepājnieku. Pašvaldība var veidot uzņēmējdarbībai un investoriem pievilcīgu
vidi, ko arī darām. Sakārtojām uzņēmējdarbības teritorijas Karostā un Meldru ielā un šodien
varam apjaust rezultātu. UPB paplašinās un būvēs loģistikas centru Dūņu ielā, “Jensen metal”
izstrādā melnā metāla ražotnes tehnisko projektu Karostas Industriālajā parkā Virssardzes
ielā. Vēl vairāki uzņēmēji interesējas, rēķina cik ilgā laikā ieguldījumi atmaksāsies un gatavo
būvprojektus. Kopumā šobrīd ir pamats runāt par vairāk kā desmit jaunu uzņēmumu veidošanos
un katrs no tiem dos 30-50 jaunas darbavietas. 2016.gadā kopumā radītas vairāk kā 200 jaunas
darbavietas t.sk. vēl vienu pilnīgi jaunu ražotni atklāja “iCotton”, kas deva papildus 40 jaunas
darba vietas un plāno atvērt vēl vienu rūpnīcu 2018.gadā. Savukārt pašvaldība no savas puses
iegulda investīcijas publiskajā infrastruktūrā, sakārtojot ielas un piebraucamos ceļus, izbūvējot
inženierkomunikācijas.
Liepāja kļūst pieejamāka tiešā nozīmē. Ja vēl 2016.gada nogalē tikai domājām un plānojām
kā panākt, lai Liepāja ne tikai uz papīra, bet arī dzīvē būtu ierakstīta aviācijas kartē un sertificētajā
lidostā lidmašīnas nosēstos un paceltos katru dienu, tad nu tas ir noticis. Airbaltic ir uzsācis
regulārus avioreisus trīs reizes nedēļā. Ir palielināts arī prāmju reisu skaits un Liepāja pat nodēvēta
par vārtiem uz Centrāleiropu. Tagad divi prāmji piecas reizes nedēļā kursē maršrutā Liepāja –
Traveminde (Vācija). Pilsētas pieejamība pa autoceļu, dzelzceļu, jūras un gaisa ceļiem noteikti
veicinās dažādu viesu ierašanos. Un Liepājai ir ko piedāvāt – interesanta kultūras programma
Liepājas teātrī, koncertzālē “Lielais dzintars”, starptautiski sporta pasākumi, konferences
un plašas atpūtas iespējas. 2016.gadā uzņēmēji paplašināja piedāvājumu, bet pašvaldība
nodrošināja publiskās infrastruktūras pieejamību – tūrisma un atpūtas taka “Tarzāns” kopā ar
jau iecīnītām aktivitātēm Beberliņos, elektrokartingu autodroms u.c. Redzējām arī lietas, kas
jāpilnveido un jāattīsta. Īpaši labi to parādīja “Prāta vētras” koncerts, kas pulcēja aptuveni 30
tūkstošus skatītāju.
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Liepājas 2017.gada budžets apliecina, ka 2016.gadā esam strādājuši labi, jo kopējais pilsētas
naudas maciņš ir kļuvis biezāks – salīdzinot ar 2016.gadu šogad ieņēmumu sadaļa budžetā
plānota par vairākiem miljoniem lielāka. Budžets ar plus zīmi nozīmē, ka vairāk līdzekļu
iespējams ieguldīt ne tikai pašu nepieciešamāko pilsētas uzturēšanas vajadzību nodrošināšanai,
bet ir iespējas arī pieķerties lietām, ko liepājnieki ir pelnījuši un pašvaldībai prasījuši, bet līdz
šim bija nācies atlikt, piemēram, darba algas pieaugumu bērnudārzu auklītēm un medmāsām.
Varējām arī palielināt to pensionāru un politiski represēto personu skaitu, kas var saņemt
atvieglojumus sabiedriskajā transportā un varēsim turpināt novirzīt līdzekļus pilsētas ielu
remontam un ietvju sakārtošanai mikrorajonos u.c. Ja līdz šim mums budžets ir bijis pamatā
tikai neatliekamāko lietu īstenošanai, tad tagad varam darīt vairāk. Lai visi kopā varētu dzīvot
labākā, sakoptākā, turīgākā un ērtākā pilsētā.
Liepāja pakāpeniski top par modernu Eiropas līmeņa pilsētu ar mazas un ērtas pilsētas
priekšrocībām.

Uldis Sesks,
Liepājas pilsētas
Domes priekšsēdētājs
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1.2. Liepājas pilsētas
un

1.1. Liepājas pilsētas Domes sastāvs
ULDIS SESKS
GUNĀRS ANSIŅŠ
VILNIS VITKOVSKIS
JURIJS HADAROVIČS
LAILA ATIĶE
MĀRIS CEIRULIS
ATIS DEKSNIS
GUNTARS KRIEVIŅŠ
ULDIS HMIEĻEVSKIS
ĢIRTS KRONBERGS
LINDA MATISONE
ROMANS MILOSLAVSKIS
EDVĪNS STRIKS
HELVIJS VALCIS
JĀNIS VILNĪTIS
NAUMS VOROBEIČIKS

Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Domes deputāte
Domes deputāts
Domes deputāts
Domes deputāts (līdz 06.05.2016)
Domes deputāts (no 19.05.2016)
Domes deputāts
Domes deputāte
Domes deputāts
Domes deputāts
Domes deputāts
Domes deputāts
Domes deputāts

partija „Liepājas partija”
partija „Liepājas partija”
partija „Liepājas partija”
partija „Saskaņas centrs”
partija „Reformu partija”
partija „Liepājas partija”
partija „Reformu partija”
partija „Liepājas partija”
partija „Liepājas partija”
partija „Reformu partija”
partija „Reformu partija”
partija „Saskaņas centrs”
partija „Liepājas partija”
partija „Liepājas partija”
partija „Reformu partija”
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.PAMATINFORMĀCIJA

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;
• Pašvaldības iestāde Nekustamā īpašuma pārvalde;
• Pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde;
• 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 “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

Foto: Indriķis Stūrmanis

Foto: Edgars Pohevičs
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Tāpat kā iepriekšējos
gados,
2016.gadā Liepājā saglabājas negatīvs dabiskā pieauguma
2. LIEPĀJAS
PILSĒTAS
RAKSTUROJUMS
saldoPAŠVALDĪBAS
– 229. Salīdzinot
ar 2015.gadu, dabiskā pieauguma negatīvais saldo palielinājies par
87,7%.
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- 29%. Ievērojami
mazāks ir citu
tautību ir
īpatsvars
– ukraiņiīpatsvars
5%, baltkrievi
3%, lietuvieši
3%,
īpatsvars
- 29%. Ievērojami
mazāks
citu tautību
– ukraiņi
5%, baltkrievi
3%,
poļi
1,0%
un
citas
tautības
2%
lietuvieši 3%, poļi 1,0% un citas tautības 2%
77,7% Liepājas iedzīvotāji ir Latvijas pilsoņi, 15,2% nepilsoņi un 7,1% Liepājas iedzīvotāji
77,2% Liepājas iedzīvotāji ir Latvijas pilsoņi, 15,7% nepilsoņi un 7,1% Liepājas
ir ārvalstnieki.
iedzīvotāji ir ārvalstnieki.
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2.2.
2.2.Ekonomiskais
Ekonomiskaisraksturojums
raksturojums
2.2.1.
bezdarbs
2.2.1. Nodarbinātība
Nodarbinātība un un
bezdarbs

2016.gada
beigās
31 85731liepājnieki
bija ekonomiski
aktīvi, t.i. nodarbinātie
un bezdarbnieki,
2016.gada
beigās
857 liepājnieki
bija ekonomiski
aktīvi, t.i. nodarbinātie
un
kuri
aktīvi meklē
darbu.
bezdarbnieki,
kuri
aktīvi meklē darbu.
87,7%
ekonomiski
aktīvie
liepājnieki
strādāja,
11,2%
bija reģistrētie
bezdarbnieki
un 1,1%
87,7% ekonomiski
aktīvie
liepājnieki
strādāja,
11,2%
bija reģistrētie
bezdarbnieki
un
ekonomiski
aktīvie
iedzīvotāji
ir
nereģistrētie
darba
meklētāji.
1,1% ekonomiski aktīvie iedzīvotāji ir nereģistrētie darba meklētāji.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Strādājošo skaits

26853

28003

28725

27553

28041

27908

27954

Reģistrēto bezdarbnieku
skaits

6407

4868

3561

4696

4172

3804

3568

Pārējie ekonomiski
aktīvie iedzīvotāji

5 440

5 329

4 808

3 874

1 163

1 059

510

4.4.attēls
attēls. Ekonomiski
Ekonomiski aktīvo
aktīvo iedzīvotāju
iedzīvotājustruktūra
struktūraLiepājā
Liepājā(perioda
(periodabeigās).
beigās).Avots:
Avots:Valsts
Valsts
sociālāsapdrošināšanas
apdrošināšanasaģentūra;
aģentūra; Nodarbinātības
Nodarbinātības valsts
sociālās
valsts aģentūra
aģentūra
2016.gada beigās strādāja 27 954 liepājnieki (deklarētā dzīvesvieta Liepāja). Salīdzinot
ar2016.gada
2015.gadu,beigās
strādājošo
liepājnieku
palielinājās
par 46
personām jeb
par 0,2%.
strādāja
27 954 skaits
liepājnieki
(deklarētā
dzīvesvieta
Liepāja).
Salīdzinot ar
2015.gadu,
strādājošo
liepājnieku
palielinājās
par 46 personām
parvietas.
0,2%. Salīdzinot
2016.gada
decembrī
Liepājāskaits
reģistrētajos
uzņēmumos
bija 26 826jeb
darba
Liepājā
bija 26 826samazinājās
darba vietas.par
Salīdzinot
ar2016.gada
2015.gadadecembrī
decembri,
darba reģistrētajos
vietu skaits uzņēmumos
Liepājas uzņēmumos
99 darbaar
2015.gada
decembri,
darba
vietu
skaits
Liepājas
uzņēmumos
samazinājās
par
99
darba
vietām.
vietām. Strādājošo liepājnieku skaits ir lielāks, nekā darba vietas Liepājā reģistrētajos
Strādājošo
liepājnieku
skaitsiedzīvotāju
ir lielāks, strādā
nekā darba
vietas Liepājā
uzņēmumos.
uzņēmumos.
Daļa pilsētas
uzņēmumos,
kuriem reģistrētajos
juridiskā adrese
ir citā
Daļa pilsētas iedzīvotāju strādā uzņēmumos, kuriem juridiskā adrese ir citā administratīvajā
administratīvajā teritorijā.
teritorijā.
Nozīmīgākās tautsaimniecības nozares, kuras nodrošina lielāko darba vietu skaitu ir:
ü rūpniecības
nozare.nozares,
Nozareskuras
lielākie
darba devēji:
Nozīmīgākās
tautsaimniecības
nodrošina
lielāko darba vietu skaitu ir:
o
LSEZ
SIA
“Lauma
fabrics”;
• rūpniecības nozare. Nozares lielākie darba devēji:
SIA “AE
partner”;
✔ LSEZ SIAo“Lauma
fabrics”;
o SIA “Dzelzsbetons MB”;
✔ SIA “AE partner”;
✔ SIA “Dzelzsbetons
o LSEZMB”;
SIA “Jensen metal”;
✔ LSEZ SIAo“Jensen
metal”;
SIA “Lauma lingerie”;
✔ SIA “Lauma
lingerie”;
o SIA “V.O.V.A.”;
✔ SIA “V.O.V.A.”;
ü izglītības nozare. Nozares lielākie darba devēji:
o Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde;
• izglītības nozare. Nozares lielākie darba devēji:
o Liepājas Universitāte;
✔ Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde;
o PIKC “Liepājas valsts tehnikums”;
✔ Liepājas Universitāte;
o PIKC
“Liepājas
mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”;
✔ PIKC “Liepājas
Valsts
tehnikums”;
ü tirdzniecības
un auto,mākslas
moto remonta
nozare.
Nozares lielākie darba devēji:
✔ PIKC
“Liepājas mūzikas,
un dizaina
vidusskola”;
o A/S “LPB”;
o SIA “Tolmets”;
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
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• tirdzniecības un auto, moto remonta nozare. Nozares lielākie darba devēji:
✔ A/S “LPB”;
✔ SIA “Tolmets”;
✔ SIA “ADS baltic”;
• būvniecības nozare. Nozares lielākie darba devēji:
✔ A/S “UPB”;
✔ SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”;
✔ SIA “UPTK”;
• transporta un uzglabāšanas nozare. Nozares lielākie darba devēji:
✔ A/S “Liepājas autobusu parks”;
✔ SIA “Liepaja bulk terminal LTD”;
✔ SIA “Liepājas tramvajs”.
Tautsaimniecības nozare
Zivsaimniecība, mežsaimniecība
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Apstrādes rūpniecība
Elektroenerģijas, gāzes apgāde, siltumapgāde
Ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana
Būvniecība
Tirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts
Transports un uzglabāšana
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi
Operācijas ar nekustamo īpašumu
Profesionālie un tehniskie pakalpojumi
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
Valsts pārvalde un aizsardzība
Izglītība
Veselība un sociālā aprūpe
Māksla izklaide un atpūta
Citi pakalpojumi

Darba vietu
īpatsvars (%)
12.2015.
1,9
0,1
22,6
0,4
1,1
9,3

Darba vietu
īpatsvars (%)
12.2016.
1,8
0,1
22,5
0,4
1,0
8,7

12,9
8,2
5,3
1,1
0,1
3,2
2,6
2,4
4,4
12,8
6,5
2,9
1,9

12,7
8,2
5,1
1,2
0,1
3,1
2,9
2,5
4,6
13,0
6,8
3,2
2,0

Bezdarba līmenis 2016.gada beigās Liepājā bija 11,2%. Reģistrēto bezdarbnieku
skaits 3 568. Salīdzinot ar 2015.gadu, bezdarba līmenis samazinājies par 0,4 procentpunktiem.
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2010
2010
14.3
14.3
16.6
16.6

Latvijā
Latvijā
Liepājā
Liepājā

2011
2011
11.5
11.5
12.7
12.7

2012
2012
10.5
10.5
9.6
9.6

2013
2013
9.5
9.5
13.0
13.0

2014
2014
8.5
8.5
12.5
12.5

2015
2015
8.7
8.7
11.6
11.6

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

2016
2016
8.4
8.4
11.2
11.2

Salīdzinot republikas lielākās pilsētas, augstākais bezdarba līmenis ir Rēzeknē, bet
Salīdzinotrepublikas
republikas
lielākās
pilsētas,
augstākais
bezdarba
līmenis
ir Rēzeknē,
bet
Salīdzinot
lielākās
pilsētas,
augstākais
bezdarba
līmenis
ir Rēzeknē,
bet zemākais
zemākais bezdarba līmenis Rīgā. Divās no republikas pilsētām 2016.gada laikā bezdarba
bezdarba
līmenis
Rīgā.
Divās
no
republikas
pilsētām
2016.gada
laikā
bezdarba
līmenis
zemākais bezdarba līmenis Rīgā. Divās no republikas pilsētām 2016.gada laikā bezdarba
līmenis
palielinājies
– Daugavpilī
un Jūrmalā.
Liepājāgada
gada laikā bezdarba
palielinājies
– Daugavpilī
un Jūrmalā.
Liepājā
bezdarba līmenis
līmenissamazinājies
samazinājies
līmenis
palielinājies
– Daugavpilī
un Jūrmalā.
Liepājā gadalaikā
laikā bezdarba
līmenis
samazinājies
par
3,4%.
par
3,4%.
par 3,4%.
16.4
16.415.7
15.7

11.111.5
11.111.5

8.7 8.4
8.7 8.4
5.0 5.0
5.0 5.0

Latvija
Latvija

Rīga
Rīga

11.611.2
11.611.2

10.5
10.5 9.8
9.8
7.3
7.3 5.8
5.8

6.4
5.8 6.4
5.8

5.9 5.7
5.9 5.7

8.2
8.2 6.7
6.7

Daugavpils Jelgava Jēkabpils Jūrmala
Liepāja Rēzekne Valmiera Ventspils
Daugavpils Jelgava Jēkabpils Jūrmala
Liepāja Rēzekne Valmiera Ventspils
Bezdarba līmenis 31.12.2015.
Bezdarba līmenis 31.12.2016.
Bezdarba līmenis 31.12.2015.
Bezdarba līmenis 31.12.2016.

6. attēls.
Bezdarba
līmenis
(%).
Avots:
Nodarbinātības
valsts
aģentūra
6.attēls
Bezdarba
līmenis
(%).
Avots:
Nodarbinātības
valsts
aģentūra
6.attēls Bezdarba līmenis (%). Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra
Samazinotiesreģistrētajam
reģistrētajam
bezdarba
līmenim,
samazinās
arī reģistrēto
bezdarbnieku
Samazinoties
bezdarba
līmenim,
samazinās
arī reģistrēto
bezdarbnieku
skaits.
Samazinoties reģistrētajam
bezdarba
līmenim,
samazinās
arī reģistrēto
bezdarbnieku
skaits.
2016.gada
beigās bija
Liepājā
bija3 568
reģistrēti
3568 bezdarbnieki,
kas ir par 236
2016.gada
beigās
Liepājā
reģistrēti
bezdarbnieki,
kas
ir
par
236
bezdarbniekiem
jeb
skaits. 2016.gada beigās Liepājā bija reģistrēti 3568 bezdarbnieki, kas ir par 236
bezdarbniekiem
jeb
par
6,2%
mazāk
nekā
2015.gada
beigās.
par 6,2% mazāk nekā 2015.gada beigās.
bezdarbniekiem jeb par 6,2% mazāk nekā 2015.gada beigās.
No
123 bezdarbnieki
bezdarbnieki jeb
jeb 31,4%
31,4%bija
bijailgstošie
ilgstošie
No33 568
568 reģistrētajiem
reģistrētajiem bezdarbniekiem
bezdarbniekiem 11 123
No
3
568
reģistrētajiem
bezdarbniekiem
1
123
bezdarbnieki
jeb
31,4%
bija
ilgstošie
bezdarbnieki,t.i.t.i.konkrētās
konkrētāspersonas
personasbez
bezdarba
darbairirilgāk
ilgākpar
pargadu.
gadu.Salīdzinot
Salīdzinotarar2015.gadu,
2015.gadu,
bezdarbnieki,
bezdarbnieki,
t.i. konkrētās
personas
bez darba
irbezdarbniekiem
ilgāk par gadu.jebSalīdzinot
ar 2015.gadu,
ilgstošo
bezdarbnieku
skaits
samazinājies
par
13
par
1,1%.
ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājies par 13 bezdarbniekiem jeb par 1,1%.
ilgstošo
bezdarbnieku
skaits pārsvarā
samazinājies
par 13 bezdarbniekiem
par 1,1%.
Ilgstošie
bezdarbnieki
ir zemākas
kvalifikācijas jeb
profesiju
pārstāvji. Visvairāk
Ilgstošie bezdarbnieki pārsvarā ir zemākas kvalifikācijas profesiju pārstāvji. Visvairāk
ilgstošo
bezdarbnieku
vidūpārsvarā
ir bijušie
palīgstrādnieki,
apsargi,
veikalapārstāvji.
pārdevēji,
sētnieki,
Ilgstošie
bezdarbnieki
ir zemākas
kvalifikācijas
profesiju
Visvairāk
ilgstošo
bezdarbnieku
vidū
ir
bijušie
palīgstrādnieki,
apsargi,
veikala
pārdevēji,
sētnieki,
apkopēji.
Daudzi ilgstošie
kuriem ir kvalifikācija,
ir tuvu pensijas
vecumam,
ilgstošo
bezdarbnieku
vidū bezdarbnieki,
ir bijušie palīgstrādnieki,
apsargi, veikala
pārdevēji,
sētnieki,un
apkopēji.
Daudzi
ilgstošie bezdarbnieki,
kuriem ir kvalifikācija,
ir tuvu
pensijas
vecumam,
un
nereti
viņu
kvalifikācijas
prasmes
nav
atbilstošas
mūsdienu
darba
tirgum,
tās
ir
iegūtas
krietnu
apkopēji. Daudzi ilgstošie bezdarbnieki, kuriem ir kvalifikācija, ir tuvu pensijas vecumam,
un
nereti
kvalifikācijas
prasmes
nav atbilstošas
mūsdienu
darba tirgum,
ir ir
iegūtas
krietnu
laikuviņu
atpakaļ.
Daļai ilgstošo
bezdarbnieku
tā varbūt
ir nevēlēšanās
strādāt,tāsbet
arī nomāktība,
nereti viņu kvalifikācijas prasmes nav atbilstošas mūsdienu darba tirgum, tās ir iegūtas krietnu
motivācijas
neticība
saviem spēkiem,
kas liedz
saņemties,strādāt,
rīkoties,bet
iekļauties
sabiedrībā
laiku
atpakaļ. zudums,
Daļai ilgstošo
bezdarbnieku
tā varbūt
ir nevēlēšanās
ir arī nomāktība,
laiku
atpakaļ.
Daļai
ilgstošo
bezdarbnieku
tā
varbūt
ir
nevēlēšanās
strādāt,
bet
ir
arī
nomāktība,
un darba vidē.
motivācijas
zudums, neticība saviem spēkiem, kas liedz saņemties, rīkoties, iekļauties
motivācijas zudums, neticība saviem spēkiem, kas liedz saņemties, rīkoties, iekļauties
sabiedrībā un darba vidē.
sabiedrībā un darba vidē.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6 407

4 868

3 561

4 696

4 172

3 804

3 568

tai skaitā ilgstošie bezdarbnieki
(ilgāk par gadu)

2775

2183

1504

1021

1462

1136

1123

tai skaitā jaunieši (15-24 gadi)

914

583

398

448

409

332

290

Reģistrēto bezdarbnieku skaits:

7.attēls Liepājā reģistrēto bezdarbnieku skaits. Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra
7. attēls. Liepājā reģistrēto bezdarbnieku skaits. Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra
Jauniešu (15-24 gadi) bezdarbnieku skaits 2016.gada beigās bija 290, kas ir par 42
bezdarbniekiem
jeb gadi)
par 12,7%
mazāk nekā
2015.gadā.
Jauniešu (15-24
bezdarbnieku
skaits
2016.gada beigās bija 290, kas ir par 42 bezdarbniekiem
jeb
par
12,7%
mazāk
nekā
2015.gadā.
Bezdarbnieka profils 2016.gada decembrī reģistrētajiem bezdarbniekiem:
Bezdarbnieka
decembrī reģistrētajiem bezdarbniekiem:
ü 1 705profils
vīrieši2016.gada
un 1863 sievietes;
• 1 705 vīrieši
un
1863
sievietes;
ü 446 invalīdi;
• 446 invalīdi;
ü 290 jaunieši (15-24 gadi);
• 290 jaunieši (15-24 gadi);
ü 557 bezdarbnieki ar augstāko izglītību;
• 557 bezdarbnieki ar augstāko izglītību;
ü 1 393 bezdarbnieki
ar profesionālo
• 1 393 bezdarbnieki
ar profesionālo
izglītību. izglītību.
Bezdarbnieka pabalstu 2016.gada beigās saņēma 1 463 bezdarbnieki, kas ir 41,0% no
kopējā
reģistrēto bezdarbnieku
skaita. beigās saņēma 1 463 bezdarbnieki, kas ir 41,0% no kopējā
Bezdarbnieka
pabalstu 2016.gada
reģistrēto bezdarbnieku skaita.
Kopš
ar pašvaldības
pašvaldībasatbalstu
atbalstu
skolēniem
Kopš2000.gada
2000.gada Liepājā
Liepājā ar
tiektiek
dota dota
iespējaiespēja
strādāt strādāt
skolēniem
13 –
13-14
gadu
vecumā.
Darbs
2016.gadā
nodrošināts
skolēniem.
skolēnu
darbu
vasarā
14
gadu
vecumā.
Darbs
2016.gadā
tikatika
nodrošināts
200200
skolēniem.
UzUz
skolēnu
darbu
vasarā
bija
pieteicies
681
skolēns.
Darbu
skolēniem
nodrošināja
PA
“Nodarbinātības
projekti”.
bija pieteicies 681 skolēns. Darbu skolēniem nodrošināja PA “Nodarbinātības projekti”.
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2.2.2.Iedzīvotāju
ieņēmumi
2.2.2.
Iedzīvotāju
ieņēmumi

1

1
2016.gada
vidējā
bruto
darba
samaksa
Liepājā
ir 88,8%
no Latvijas
2016.gada
vidējā
bruto
darba
samaksa
Liepājā
bijabija
660660
euroeuro
, kas, kas
ir 88,8%
no Latvijas
vidējās
vidējās
bruto
darba
samaksas.
Salīdzinājumā
ar
2015.gadu,
2016.gada
vidējā
darba
samaksa
bruto darba samaksas. Salīdzinājumā ar 2015.gadu, 2016.gada vidējā darba samaksa Liepājā
Liepājā palielinājusies
par jeb
36 par
euro5,7%.
jeb par
5,4%.
Valstī
alga sociālās
pēc Valsts
sociālās
palielinājusies
par 36 euro
Valstī
vidējā
alga vidējā
pēc Valsts
apdrošināšanas
apdrošināšanas
aģentūras
informācijas
palielinājusies
par
39
euro
jeb
par
5,8%.
aģentūras informācijas palielinājusies par 50 euro jeb par 7,2%.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vidējā alga

522

523

562

566

592

624

660

Vidējā alga sabiedriskajā sektorā

571

589

612

662

684

725

760

Vidējā alga privātajā sektorā

646

660

738

693

783

890

946

8.attēls Vidējā darba samaksa Liepājā (EUR). Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
8.Centrālā
attēls. Vidējā
darba
samaksa Liepājā (EUR). Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
statistikas
pārvalde

Centrālā statistikas pārvalde

Sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā 2016.gadā bija 760 euro,

Sabiedriskajā
vidējā
samaksa
kas
ir par 35 eurosektorā
jeb parstrādājošo
4,8% vairāk
nekā darba
2015.gada
vidējāLiepājā
alga. 2016.gadā bija 760 euro, kas
ir par 35Privātajā
euro jebsektorā
par 4,8%
vairāk nekāskaitu
2015.gada
ar nodarbināto
50 unvidējā
vairāk alga.
(turpmāk tekstā privātajā sektorā),
Privātajā
sektorā
ar
nodarbināto
skaitu
50
un
vairāk
(turpmāk tekstā privātajā sektorā),
vidējā darba samaksa bija 946 euro, kas ir par 56 euro, jeb par 6,3% vairāk nekā 2015.gada
vidējā9.attēls
darba samaksa bija 946 euro, kas ir par 56 euro, jeb par 6,3% vairāk nekā 2015.gada
14.lpp.
vidējā alga. jānomaina pret šo (tajā, kas PDF, nav visu pilsētu nosaukumi)
vidējā alga.
1 071
1029
1 071
973 1029
973
887
824
887
824
743
743

840
831809
840
773
831809
760
754
734
726
773717
760
734
647 754 726
660
639 717
607
647 608
660
639
607 608

Latvija
Latvija

Rīga

Daugavpils
Daugavpils Jelgava

970
970
939 855
791
855
741730
791
682
741730
650
631 682
650
631

946
946

Jēkabpils
Jēkabpils

Jūrmala

Liepāja
Liepāja

939

Valmiera
Rēzekne Valmiera Ventspils

Vidējā bruto darba
Sabiedriskais sektors
Privātais sektors ar nodarbināto skaitu
samaksa
kopā
50 Privātais
un vairāksektors ar nodarbināto skaitu
Vidējā
bruto
darba
Sabiedriskais sektors
9.attēls Vidējā
sociālās
apdrošināšanas aģentūra.
samaksadarba
kopā samaksa 2015.gadā (EUR). Avots: Valsts 50
un vairāk

pārvalde
9.Centrālā
attēls. statistikas
Vidējā darba
samaksa 2016.gadā (EUR). Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra. Centrālā statistikas pārvalde

1 Informācija par vidējo algu tiek iegūta no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Informācija

31.lpp
PDF iekrāsotais vārds izdevumi jānomaina uz “ieņēmumu”
par
1 sabiedrisko un privāto sektoru tiek iegūta no Centrālās statistikas pārvaldes. Centrālā statistikas
Informācija
algu
tiekapkopo
iegūta no
Valsts sociālās
apdrošināšanas
Informācija
pārvalde
datuspar
parvidējo
vidējo
algu
neņemot
vērā mazos
komersantusaģentūras.
(ar darbinieku
skaitupar
mazāk
sabiedrisko un privāto sektoru tiek iegūta no Centrālās statistikas pārvaldes. Centrālā statistikas
par 50)
pārvalde datus par vidējo algu apkopo neņemot vērā mazos komersantus (ar darbinieku skaitu mazāk
par 50)
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Salīdzinot republikas nozīmes pilsētas, augstākā vidējā bruto darba samaksa 2016.gadā
bijusi Jūrmalā (831 euro) un Rīgā (824 euro), bet zemākā vidējā bruto darba samaksa bijusi
Daugavpilī (607 euro) un Rēzeknē (631 euro).
Sabiedriskajā sektorā strādājošiem lielākā darba alga bijusi Rīgā (1 029 euro) un Ventspilī
(855 euro).
Privātajā sektorā strādājošiem lielākā darba alga bijusi Rīgā (1 071 euro) un Ventspilī (970
euro). Liepājā bijusi trešā augstākā privātajā sektorā strādājošo darba samaksa (946 euro).
Salīdzinot 2016.gada vidējo bruto darba samaksu ar 2015.gada vidējo bruto darba samaksu,
darba samaksa palielinājusies visās pilsētās. Visstraujāk vidējā bruto darba samaksa pieaugusi
Jūrmalā (par 9,6%), Rīgā (par 8,1%) un Jēkabpilī (6,1%), vislēnāk darba samaksa pieaugusi
Daugavpilī (3,1%) un Ventspilī (par 2,7%).

2.2.3. Uzņēmumi
Līdz 2016.gada beigām Liepājā reģistrēti 9 680 uzņēmumi (3% no Latvijā reģistrēto
uzņēmumu kopskaita).
2016.gadā Liepājā reģistrēti 265 jauni uzņēmumi – 21 individuālais komersants, 242
sabiedrības ar ierobežotu atbildību, viena akciju sabiedrība un viena ārvalstu komersanta filiāle.
Liepājā komercreģistrā reģistrētie uzņēmumi pa uzņēmējdarbības formām

Uzņēmējdarbības forma
2010
Akciju sabiedrība
1
Eiropas komercsabiedrība
Filiāle
2
Individuālais komersants
60
Pilnsabiedrība
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
279
Ārvalstu komersanta filiāle
3
Zemnieku saimniecība
Kooperatīvā sabiedrība
Kopā 345
Avots: SIA “Lursoft IT”

2011

2012
1

1
41
1
377
2
1

1
36

423

360
3
1
1
403

2013
2

2014
8

2015

2016
1

27
1
327
2
1

38

29

21

279
2

299
2

242
1

327

331

265

360

Salīdzinot ar 2015.gadu, 2016.gadā reģistrēts par 66 jauniem uzņēmumiem mazāk. Iespēju
reģistrēt uzņēmumu ar pamatkapitālu mazāku par 2 800 euro izmantojuši 61% no reģistrētajām
kapitālsabiedrībām. 56 uzņēmumi reģistrēti ar 1 euro pamatkapitālu.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtās informācijas 2016.gada decembrī 169 jaunreģistrētajiem uzņēmumiem (63,8% no 2016.gadā kopējā jauno uzņēmumu skaita) ir darba ņēmēji. Kopā
jaunajos uzņēmumos decembrī bija nodarbināti 574 darba ņēmēji. Salīdzinot ar 2015.gada
decembri, darba ņēmēju skaits jaunreģistrētajos uzņēmumos palielinājies par 6,3%.
2015.gadā Liepājā bija reģistrētas 4 768 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas
vienības – gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas 2015.gadā ražoja produkciju, sniedza
pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai tie bija aktīvi visu pārskata periodu vai tikai daļu no tā.
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu (komercsabiedrības un individuālie komersanti) skaits 2015.
gadā bija 2 640, kas ir par 7,1% vairāk nekā 2014.gadā. Starp deviņām republikas nozīmes
pilsētām Liepājā bijis procentuāli straujākais ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita pieaugums.
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Nozaru griezumā visvairāk ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības darbojās
tirdzniecības,
auto un visvairāk
moto remonta
nozarēaktīvās
– 21%.tirgus
Rūpniecības
nozarē darbojās
no
Nozaru griezumā
ekonomiski
sektora statistikas
vienības10%
darbojās
ekonomiski
aktīvām
sektora
statistikas
nekustamo īpašumu
nozarē darbojās
tirdzniecības,
auto tirgus
un moto
remonta
nozarēvienībām,
– 21%. Rūpniecības
nozarē darbojās
10% no
ekonomiski
aktīvām
tirgustirgus
sektora
statistikas
vienībām,
nekustamo
īpašumu
nozarē
darbojās
9%
no ekonomiski
aktīvām
sektora
statistikas
vienībām,
būvniecības
nozarē
darbojās
8%
9%
no
ekonomiski
aktīvām
tirgus
sektora
statistikas
vienībām,
būvniecības
nozarē
darbojās
8%
no ekonomiski aktīvām tirgus sektora statistikas vienībām, veselības aprūpes nozarē darbojās
no no
ekonomiski
aktīvām
tirgus
sektora
statistikas
vienībām,
veselības
aprūpes
darbojās
7%
ekonomiski
aktīvām
tirgus
sektora
statistikas
vienībām,
transporta
unnozarē
uzglabāšanas
7% no ekonomiski aktīvām tirgus sektora statistikas vienībām, transporta un uzglabāšanas
nozarē darbojās 6% no ekonomiski aktīvām tirgus sektora statistikas vienībām.
nozarē darbojās 6% no ekonomiski aktīvām tirgus sektora statistikas vienībām.
Zivsaimniecība,
mežsaimniecība
4%

Rūpniecība
10%
Būvniecība
8%

Citi
30%

Profesionālie,
zinātniskie
un tehniskie
pakalpojumi
9%
Operāc. ar nekust.
īpaš.
9%

Tirdzniecība,
auto remonts
21%

Veselības aprūpe Transports un
uzglabāšana
7%
6%

Izmitināšana un
ēdināšanas
pakalpojumi
2%

10. attēls. Liepājā reģistrētās ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības 2015.gadā
10.attēls.
Liepājā statistikas
reģistrētāspārvalde
ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības 2015.gadā
Avots: Centrālā
Avots: Centrālā statistikas pārvalde
Liepājas uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2015.gadā
N.p. uzņēmumi ar lielāko
Uzņēmums
Apgrozījums, pret
pret 2013 pret 2012
Liepājas
apgrozījumu 2015.gadā

k
EUR
2014
1. TOLMETS, SIA
145 281 898 -21%
-2%
-13%
2. UPB, AS
84 342 399 -6%
5%
N.p
Uzņēmums
Apgrozījums,
pret
pret 2013 10%pret 2012
31 674
854
3%
7%
9%
.k3. LPB, AS
EUR
2014
4. LAUMA FABRICS, LSEZ SIA
29 196 461 -24%
-26%
-15%
1.5. TOLMETS,
SIA
145
281
898 27%
-21% 2.08 reizes
-2%
TRANSIT SERVICE
AGENCY, SIA
27
630
239
41% -13%
2.6. UPB,
AS
84
342
399
-6%
5%
AE PARTNER, SIA
27 527 022 38%
40%
95% 10%
3.7. LPB,
AS
31
674
854
3%
7%
EVIJA, SIA V.Biļuka komercfirma
21 068 906 -31%
-42%
-48% 9%
4.8. LAUMA
LSEZSIA
SIA
196
461 15%
-24%
JENSENFABRICS,
METAL, LSEZ
2029
538
767
42%-26%
42% -15%
5.9. TRANSIT
SERVICE
AGENCY,
SIALSEZ SIA
630
239 21%
27%
2.08 reizes 11% 41%
LIEPAJA BULK
TERMINAL
LTD,
1927
279
282
76%
6.10. AE
PARTNER,
SIA
527
022 8%38%
LIEPĀJAS
REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA, SIA
1727
735
104
11%40%
24% 95%
7.11. EVIJA,
SIA
V.Biļuka
komercfirma
21
068
906
-31%
-42%
LIEPĀJAS ENERĢIJA, SIA
17 066 121 -10%
-13%
-18% -48%
8.12. JENSEN
METAL,
LSEZ
SIA
20
538
767
15%
42%
DZELZSBETONS MB, SIA
16 397 404 25%
60%
64% 42%
9.13. LIEPAJA
BULK
TERMINAL
LTD,
LSEZ
SIA
19
279
282
21%
76%
NPK EXPERT, SIA
15 411 195 52%
6.88 reizes nav datu11%
10.
LIEPĀJAS
REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA,
SIA
17
735
104
8%
11% 2.74 reizes24%
14. CALJAN RITE-HITE LATVIA, LSEZ SIA
15 162 081 78%
2.87 reizes
11.
ENERĢIJA,
SIA SIA
066
121 26%
-10%
15. LIEPĀJAS
CEĻU, TILTU
BŪVNIEKS,
1517
090
507
31%-13%
42% -18%
12.
DZELZSBETONS
MB,
SIA
16
397
404
25%
60%
16. DFDS LOGISTICS BALTIC, SIA
12 538 030 26%
31%
14% 64%
13.
NPK
EXPERT,
SIA
15
411
195
52%
6.88
reizes
17. LASKANA, SIA LSEZ
12 128 955 54%
35%
-21%nav datu
14. CALJAN RITE-HITE LATVIA, LSEZ SIA
15 162 081
78%
2.87 reizes
18. LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS, AS
10 501 828 -3%
1%
30%2.74 reizes
15. CEĻU, TILTU BŪVNIEKS, SIA
15 090 507
26%
31%
42%
19. AILE GRUPA, SIA
10 150 295 -34%
-22%
-5%
16. DFDS LOGISTICS BALTIC, SIA
12 538 030
26%
31%
14%
20. LIEPĀJAS OSTA LM, AS
10 144 184
7%
-37%
-68%
17. LASKANA, SIA LSEZ
12 128 955
54%
35%
-21%
Avots:
SIA „Lursoft
IT” datuPARKS,
bāzes www.lursoft.lv
18. LIEPĀJAS
AUTOBUSU
AS
10 501 828
-3%
1%
30%
19. AILE GRUPA, SIA
10 150 295 -34%
-22%
-5%
20. LIEPĀJAS OSTA LM, AS
10 144 184
7%
-37%
-68%
Avots: SIA „Lursoft IT” datu bāzes www.lursoft.lv
16
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Pēc SIA “Lursoft” datu bāzes informācijas 20 Liepājas uzņēmumi ar lielāko neto apgrozījumu
Pēc SIA “Lursoft” datu bāzes informācijas 20 Liepājas uzņēmumi ar lielāko neto
ir apgrozījumu
dažādu nozaru
uzņēmumi.
Salīdzinot
2015.
un 2014.gada
apgrozījumu,
ka
ir dažādu
nozaru
uzņēmumi.
Salīdzinot
2015. neto
un 2014.gada
netoredzams,
apgrozījumu,
septiņiem
samazinājiessamazinājies
neto apgrozījums.
Straujākais
neto
redzams, lielākajiem
ka septiņiemuzņēmumiem
lielākajiem uzņēmumiem
neto apgrozījums.
Straujākais
apgrozījuma
pieaugums
bijis LSEZ
“Caljan
rite-hiterite-hite
Latvia Latvia
” – 78%.
neto apgrozījuma
pieaugums
bijis SIA
LSEZ
SIA “Caljan
” – 78%.

2.2.4. Rūpniecība

2.2.4. Rūpniecība
2016.gadā
rūpniecības
(turpmāk
tekstātekstā
- rūpniecība)
produkcija
saražota
2016.gadāLiepājā
Liepājāapstrādes
apstrādes
rūpniecības
(turpmāk
- rūpniecība)
produkcija
par 218,0 milj. euro (3,6 % no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2015.gadu, rūpniecības
saražota par 218,0 milj. euro (3,6 % no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2015.gadu,
produkcijas izlaides apjoms samazinājies par 37,5 milj. euro jeb par 14,4%.
rūpniecības produkcijas izlaides apjoms samazinājies par 37,5 milj. euro jeb par 14,4%.
90%

700.0

600.0

600.0
500.0

500.0

88%

87%
400.0

400.0

84%

81%

300.0

300.0

77%

74%

200.0

200.0

100.0
100.0

0.0

2010.g.

2011.g.

2012.g.

2013.g.

2014.g.

2015.g.

2016.g.

Rūpniecības produkcijas izlaide

454.7

469.9

607.9

285.0

206.2

255.5

218.0

Pašražoto preču realizācija kopā,
tai skaitā:

421.6

477.7

629.2

332.4

212.1

281.3

233.9

eksports

372.3

417.6

567.6

278.9

157.7

227.7

179.7

vietējā tirgū

49.3

60.1

61.5

53.0

54.5

53.7

54.2

0.0

11.attēls. Liepājas apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un produkcijas realizācija
11. attēls. Liepājas apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un produkcijas realizācija
(milj.
EUR)
(milj.
EUR)Avots:
Avots:Centrālā
Centrālāstatistikas
statistikaspārvalde
pārvalde

Realizētāsprodukcijas
produkcijas
apjoms
2016.gadā
bija 233,9
milj.
eurono(3,7%
Latvijas
Realizētās
apjoms
2016.gadā
bija 233,9
milj. euro
(3,7%
Latvijasnokopapjoma).
kopapjoma).
Salīdzinot
ar
2015.gadu,
realizētās
rūpniecības
produkcijas
apjoms
samazinājies
Salīdzinot ar 2015.gadu, realizētās rūpniecības produkcijas apjoms samazinājies par
par47,4
47,4milj.
milj.euro
euro
16,9%.
jebjeb
parpar
16,9%.
2016.gadāLiepājā
Liepājāeksportētās
eksportētāsrūpniecības
rūpniecībasprodukcijas
produkcijasīpatsvars
īpatsvarsbija
bija77%.
77%.
2016.gadā
Eksportam realizētas
realizētas preces
preces par
par 179,7
Eksportam
179,7 milj.
milj. euro,
euro, kas
kasirirpar
par48,0
48,0milj.
milj.euro
eurojeb
jebpar
par21,1%
21,1%
mazāknekā
nekā
2015.gadā.
Vietējātirgū
tirgūrealizētas
realizētaspreces
precespar
par54,2
54,2milj.
milj.euro,
euro,kas
kasir irparpar0,50,5milj.
milj.
mazāk
2015.gadā.
Vietējā
euro
jeb
par
0,9%
vairāk
nekā
2015.gadā.
euro jeb par 0,9% vairāk nekā 2015.gadā.
Apstrādes
unun
realizācijas
apjomu
samazinājumu
ietekmēja
A/S “KVV
Apstrādesrūpniecības
rūpniecībasizlaides
izlaides
realizācijas
apjomu
samazinājumu
ietekmēja
A/S
Liepājas metalurgs” darbības apturēšana.
“KVV Liepājas metalurgs” darbības apturēšana.
Salīdzinot 2016.gadu ar 2014.gadu, kad Liepājas rūpniecība ražojas bez Liepājas metalurga,
Salīdzinot 2016.gadu ar 2014.gadu, kad Liepājas rūpniecība ražojas bez Liepājas
Liepājā rūpniecības produkcijas izlaides apjomi palielinājās par 5,7%, bet realizācijas apjomi
metalurga,
par 10,9%.Liepājā rūpniecības produkcijas izlaides apjomi palielinājās par 5,7%, bet
realizācijas
apjomi
par 10,9%.
Salīdzinot
2016.gada
apstrādes rūpniecības izlaides un realizācijas apjomus 6 lielākajās
Salīdzinot
2016.gada
apstrādes
rūpniecības
izlaides
un realizācijas
apjomus
6 lielākajās
pilsētās
(izņemot
Rīgu. Rīgā
saražotās
rūpniecības
produkcijas
apjoms bija
2 362,6
milj. euro,
bet
realizētās
rūpniecības
produkcijas
apjoms
bija
2
409,5
milj.
euro),
redzams,
ka
pilsētās (izņemot Rīgu. Rīgā saražotās rūpniecības produkcijas apjoms bija 2 362,6 milj. Liepājā
euro,
saražotās
un
realizētās
rūpniecības
produkcijas
apjomi
ir
lielāki
nekā
citās
republikas
pilsētās.
bet realizētās rūpniecības produkcijas apjoms bija 2 409,5 milj. euro), redzams, ka Liepājā
saražotās un realizētās rūpniecības produkcijas apjomi ir lielāki nekā citās republikas pilsētās.
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233.9
218.0

161.8
149.4
161.8
149.4

Daugavpils

170.1

233.9
218.0

136.1 138.3

166.6
128.1

170.1
136.1 138.3

Jelgava

42.1

58.8

43.2

43.2
42.1
Jēkabpils

63.7

166.6 84.8
128.1

58.8 63.7
Rēzekne
Valmiera

Liepāja

Izlaide

84.8
Ventspils

Realizācija

Daugavpils
Jelgava
Jēkabpils
Liepāja
Rēzekne
12.attēls.
Liepājas apstrādes
rūpniecības
produkcijas
izlaide un Valmiera
produkcijasVentspils
realizācija
Izlaide
Realizācija
(milj. EUR) Avots: Centrālā statistikas pārvalde
12. attēls. Liepājas apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un produkcijas realizācija
12.attēls.
apstrādes
rūpniecības
produkcijas izlaide un produkcijas realizācija
(milj.
EUR)Liepājas
Avots: Centrālā
statistikas
pārvalde
(milj. EUR) Avots: Centrālā statistikas pārvalde
2.2.5.Investīcijas

2.2.5.Investīcijas

2016.g. gadā Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā reģistrētais ārvalstu investīciju apjoms
2016.g.gadā
Liepājas
reģistrētais
ārvalstuparinvestīciju
2.2.5.Investīcijas
bija 103,3 milj. euro.
Gada uzņēmumu
laikā ārvalstupamatkapitālā
investīciju apjoms
samazinājies
12,3 milj. apjoms
euro.
bija
103,3
milj.
euro.
Gada
laikā
ārvalstu
investīciju
apjoms
samazinājies
par
12,3
milj.
euro.
Investīciju apjoma samazinājumu galvenokārt ietekmēja SIA “Elme messer metalurgs”
2016.g.
gadā Liepājas
uzņēmumu
pamatkapitālā
reģistrētais
ārvalstumesser
investīciju
apjoms
Investīciju
apjoma
samazinājumu
galvenokārt
ietekmēja
SIA “Elme
metalurgs”
juridiskās adreses maiņa, kā rezultātā no Liepājas “aizgāja” investīcijas 12,9 milj. euro apmērā.
juridiskās
adreses
maiņa,
kā
rezultātā
no
Liepājas
“aizgāja”
investīcijas
12,9
milj.
euro
apmērā.
bija 103,3 milj. euro. Gada laikā ārvalstu investīciju apjoms samazinājies par 12,3 milj. euro.
Neskaitot
uzņēmumu, kas
adresi,
investīciju
apjoms Liepājas
uzņēmumos
Neskaitot
kasmainījis
mainījisjuridisko
juridisko
adresi,
investīciju
Investīcijuuzņēmumu,
apjoma samazinājumu
galvenokārt
ietekmēja
SIAapjoms
“ElmeLiepājas
messer uzņēmumos
metalurgs”
palielinājies
par
0,6
milj.
euro.
palielinājies
par
0,6
milj.
euro.
juridiskās adreses maiņa, kā rezultātā no Liepājas “aizgāja” investīcijas 12,9 milj. euro apmērā.
Neskaitot uzņēmumu, kas mainījis juridisko adresi, investīciju apjoms Liepājas uzņēmumos
palielinājies par 0,6 milj. euro.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Uzkrātās ārvalstu investīcijas

53.7

55.4

64.6

74.1

109.0

115.6

103.3

Gada laikā saņemtās ārvalstu
investīcijas

11.7
2010

1.8
2011

9.2
2012

9.5
2013

35.0
2014

6.6
2015

-12.3
2016

Uzkrātās ārvalstu investīcijas
53.7
55.4
64.6
74.1
109.0
115.6
13.attēls.
Uzkrātās
ārvalstu
investīcijas
Liepājā
reģistrēto
uzņēmumu
pamatkapitālā
(milj.103.3
13. attēls.
Uzkrātās
ārvalstu
investīcijas
Liepājā
reģistrēto
uzņēmumu
pamatkapitālā
Gada laikā saņemtās ārvalstu
EUR)
“Lursoft
IT” 11.7
1.8
9.2
9.5
35.0
6.6
-12.3
(milj.Avots:
EUR)SIA
Avots:
SIA “Lursoft
IT”
investīcijas

Līdz2016.gada
2016.gada
beigām
lielākās
investīcijas
Liepājas
uzņēmumu
pamatkapitālā
13.attēls.
Uzkrātās
ārvalstu
investīcijas
Liepājā
reģistrēto
uzņēmumu
pamatkapitālā
(milj.
Līdz
beigām
lielākās
investīcijas
Liepājas
uzņēmumu
pamatkapitālā
ieguldījuši
EUR) Avots:
SIAinvestori.
“Lursoft
IT” investori
ieguldījuši
Kipras
Kipras
uzņēmumos
ieguldījuši
investīcijas
Kipras
investori.
Kipras
investori
Liepājas Liepājas
uzņēmumos
ieguldījuši
investīcijas
42,8 milj.42,8
euro
apmērā
(41%
no
tiešo
investīciju
kopsummas).
Krievijas
tiešo
investīciju
apjoms
18,0
milj.
milj. euro apmērā (41% no tiešo investīciju kopsummas). Krievijas tiešo investīciju apjoms
Līdz no2016.gada
beigām
lielākās investīcijas
Liepājas
uzņēmumu
pamatkapitālā
euromilj.
(18%
tiešo investīciju
kopsummas).
Zviedrijas
tiešo
investīciju
apjoms 15,1
milj.15,1
euro
18,0
euro (18%
no tiešo investīciju
kopsummas).
Zviedrijas
tiešo investīciju
apjoms
ieguldījuši
Kipras
investori.
Kipras investori
Liepājas
uzņēmumosapjoms
ieguldījuši
investīcijas
42,8
(15%
no
tiešo
investīciju
kopsummas).
Dānijas
tiešo
investīciju
11,7
milj.
euro
(11%
milj. euro (15% no tiešo investīciju kopsummas). Dānijas tiešo investīciju apjoms 11,7 milj.
no
tiešo
investīciju
kopsummas).
milj.
euro
apmērā (41%
no tiešo investīciju kopsummas). Krievijas tiešo investīciju apjoms
euro (11% no tiešo investīciju kopsummas.
18,0 milj. euro (18% no tiešo investīciju kopsummas). Zviedrijas tiešo investīciju apjoms 15,1
milj. euro (15% no tiešo investīciju kopsummas). Dānijas tiešo investīciju apjoms 11,7 milj.
euro (11% no tiešo investīciju kopsummas.
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Līdz 2016.gada beigām Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā investējušas 44 ārvalstis, tai
skaitā, 2016.gadā 12 valstis investīciju apjomus palielināja (27,3% no ārvalstu kopskaita),
10 valstis investīciju apjomus samazināja (22,7% no ārvalstu kopskaita) un 22 valstu investīciju
apjomi saglabājās bez izmaiņām.

2.2.6. Liepājas ostas darbība
Liepājas ostas uzņēmumi piedāvā pilnu ostas un kravu transportēšanas klāstu.
Ostā tiek veikta ģenerālo kravu (metāls un metāla izstrādājumi, kokmateriāli, RO-RO
kravas,minerālmēsli), beramkravu un lejamkravu apstrāde, kā arī tiek nodrošināta zvejas kuģu
apkalpošana.
Divas kuģu remonta rūpnīcas piedāvā kuģu būves un remonta pakalpojumus.
Pilsētas viesu rīcībā ir mūsdienīgs jahtu centrs, kur jahtas tiek apkalpotas pilsētas centrā
labiekārtotās apsargātās piestātnēs.
2016.gadā Liepājas jahtu ostā apkalpotas 328 jahtas, kas ir par 2 jahtām 0,6% mazāk nekā
2015.gadā.
2016.gadā Liepājā darbojās divas prāmju līnijas, bet samazinājās prāmju reisu skaits, kas
ietekmēja pārvadāto pasažieru skaitu. 2016.gadā ostas pasažieru pārvadājumus izmantojuši
32 992 pasažieri, kas ir par 6 790 pasažieriem jeb 17,1 % mazāk nekā 2015.gadā.
Pārkrauto kravu apjoms 2016.gadā Liepājas ostā bija 5,7 milj. tonnas jeb 9,0% no kopējās
kravu apgrozības Latvijas ostās, tai skaitā nosūtītās kravas – 5,1 milj. tonnas (89,5% īpatsvars
kopējā Liepājas ostas kravu apgrozībā) un saņemtās kravas – 0,6 milj. tonnas (10,5% īpatsvars
Liepājas ostas kravu apgrozībā).
2016.gadā pārkrauto kravu apjoms Liepājas ostā, salīdzinot ar 2015.gadu periodu palielinājies
par 1,5%, tai skaitā nosūtīto kravu apjoms palielinājās par 9,1%, bet saņemto kravu apjoms
samazinājies par 38,7%.
Lielāko kravu apgrozījumu 2016.gadā nodrošināja LSEZ SIA „Liepaja Bulk Terminal” –
2,3 milj. tonnas un LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” – 1,6 milj. tonnas.

14. attēls. Kravu apgrozījums Liepājas ostā (milj.t) Avots: Centrālā statistikas pārvalde
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2.2.7. Tūrisms
2016.gadā Liepājas viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoti 87,1 tūkstotis cilvēku, kas ir

2.2.7.
Tūrisms
par 26,3% vairāk nekā 2015.gadā. Tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu tūristu skaits palielinājies
par
24,6%. Liepājas viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoti 87,1 tūkstotis cilvēku, kas ir
2016.gadā
Liepājas
un citās
tūristu
mītnēs
apkalpoto
personu
skaita
īpatsvars
kopējā
par 26,3%
vairāk viesnīcās
nekā 2015.gadā.
Tūristu
mītnēs
apkalpoto
ārvalstu
tūristu
skaits
palielinājies
parLatvijas
24,6%.viesnīcas un citas tūristu mītnes apmeklējušo cilvēku skaitā 2016.gadā ir 3,8%.
2016.gadā
Liepājas
tūrismaapkalpoto
informācijas
birojā
klātienē
apkalpoto
apmeklētāju
Liepājas
viesnīcās
un citāsreģiona
tūristu mītnēs
personu
skaita
īpatsvars
kopējā
Latvijas
viesnīcas
un citas
mītnes
apmeklējušo
skaitā2015.gadā
2016.gadā irLiepājas
3,8%. reģiona tūrisma
skaits bija
19,8 tūristu
tūkstoši,
kas ir
par 15,7% cilvēku
vairāk nekā
2016.gadā biroju
Liepājas
reģiona tūrisma
informācijas
apmeklējušo
skaits. informācijas birojā klātienē apkalpoto apmeklētāju
skaits bija
19,8
tūkstoši,
kas
ir
par
15,7% informācijas
vairāk nekā biroja
2015.gadā
Liepājas reģiona
tūrisma
47,9% no Liepājas reģiona tūrisma
apmeklētājiem
bijuši ārzemnieki.
informācijas biroju apmeklējušo skaits.
Lielākais ārvalstu tūristu īpatsvars bijis no Lietuvas – 37,1%; Vācijas 17,3% un Krievijas 47,9% no Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja apmeklētājiem bijuši ārzemnieki.
7,3%.
Lielākais ārvalstu tūristu īpatsvars bijis no Lietuvas – 37,1%; Vācijas 17,3% un Krievijas -7,3%.
87.1
75.5

78.2

73.0

69.1

69.0

50.9

24.4

23.0

19.6

13.3
2010

2011

2012

2013

visās tūristu mītnēs

22.1

2014

21.6

2015

26.9

2016

ārvalstnieki visās tūristu mītnēs

15.15.attēls
attēls. Liepājas
Avots:
Centrālā
statistika
Liepājastūrisma
tūrismamītnēs
mītnēsapkalpoto
apkalpotocilvēku
cilvēkuskaits
skaits(tūkstošos)
(tūkstošos)
Avots:
Centrālā
statistika
pārvalde
pārvalde
apmeklētākie
objekti:
LiepājasLiepājas
tūristu tūristu
apmeklētākie
objekti:
ü Koncertzāle “Lielais dzintars”;
• Koncertzāle “Lielais dzintars”;
ü Liepājas
olimpiskā
• Liepājas olimpiskā
centra
SPA; centra SPA;
ü Sv.katedrāle;
Trīsvienības katedrāle;
• Sv. Trīsvienības
ü Liepājas muzejs;
• Liepājas muzejs;
• Karostas cietums.
ü Karostas cietums.
2.2.8. Pašvaldības projekti
2.2.8. Pašvaldības projekti
2016.gadā pašvaldībā norisinājās aktīvs darbs un līdzdalība pie Eiropas Savienības
2016.gadā
pašvaldībā
aktīvs darbs
un līdzdalība
Eiropas izstrādes,
Savienības
struktūrfondu
un Kohēzijas
fondanorisinājās
2014.-2020.gadam
plānošanas
perioda pie
dokumentu
struktūrfondu
un
Kohēzijas
fonda
2014.-2020.gadam
plānošanas
perioda
dokumentu
izstrādes,
lai nodrošinātu efektīvu un pārskatāmu fondu ieviešanu Liepājā.
lai
nodrošinātu
efektīvu
un pārskatāmu
fondu ieviešanu
Liepājā.
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
un Kohēzijas
fonda 2014.-2020.gadam
plānošanas periodā
Eiropas Savienības
struktūrfondu
un Kohēzijas
fonda 2014.-2020.gadam
galvenā orientācija
ir uz izsvērtām
un pamatotām
investīcijām,
tādējādi nodrošinotplānošanas
finanšu
resursu
efektīvu,
ilgtspējīgu
un
lietderīgu
ieguldījumu,
kam
galvenā
mēraukla
būs
sasniegtie
periodā galvenā orientācija ir uz izsvērtām un pamatotām investīcijām, tādējādi nodrošinot
rezultāti.
finanšu resursu efektīvu, ilgtspējīgu un lietderīgu ieguldījumu, kam galvenā mēraukla būs
sasniegtie rezultāti.
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Liepājas pilsētas projektu sagatavošana un īstenošana 2014.-2020.gada plānošanas
periodā tiks veikta saskaņā ar Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015.-2020.gadam un
šīs programmas ietvaros apstiprināto Investīciju plānu (turpmāk abi dokumenti – attīstības
programma).
2016.gadā tika turpināta pilsētas stratēģisko mērķu sasniegšanai būtisku projektu
sagatavošana, kuru realizācijai tiks piesaistītas Eiropas Savienības fondu - ESF, ERAF, KF
(turpmāk tekstā – ES fondi), un citu ārējo finanšu instrumentu investīcijas.
N.p.k.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Projekta nosaukums
(projekta īstenotājs un partneri)

Finansējums

Proti un dari
ESF
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
sadarbībā ar Nodarbinātības projektiem
ESF
Kurzeme visiem
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
sadarbībā ar 19 Kurzemes reģiona pašvaldībām, valsts sociālās aprūpes centru 4 bērnu
aprūpes iestādēm
Vieglatlētikas manēžas būvniecība pie Drau- Valsts finansēdzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusjums
skolas kā skolas sporta bāze izglītības programmas realizācijai
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana
ELFLA
Bernātos, 1.kārta (Varavīksnītēs)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana
ELFLA
Bernātos, 2.kārta (Villa Alma)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs.
ESF
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par
metodisko centru STEM un IKT jomā
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Izglītības pārvalde
Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā,
1.kārta (Krūmu ielas pārbūve posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā,
2.kārta (Kapsēdes iela)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas
kompleksa rekonstrukcija (Lielā iela no viesnīcas “Amrita” līdz t/c “Kurzeme”)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
un SIA “Liepājas tramvajs”

ERAF

ERAF

Projekta
stadija
Iesniegts/ Atbalstīts/ Uzsākta īstenošana
Tiek īstenots

Projekta
kopējās
izmaksas
EUR
330 000

900 000
Tiek īstenots
7 048 478
Iesniegts/ Atbalstīts/ Uzsākta īstenošana
Iesniegts/ Atbalstīts/ Uzsākta īstenošana
Iesniegts/ Atbalstīts/ Uzsākta īstenošana
Tiek gatavots
iesniegšanai
Iesniegts/ Vērtēšanā

ERAF

Tiek gatavots
iesniegšanai

ERAF

Iesniegts/ Atbalstīts/ Uzsākta īstenošana
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N.p.k.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

Projekta nosaukums
(projekta īstenotājs un partneri)

Finansējums

ERAF
Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas
pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim,
Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas
LVAF
simtgadei (karoga krāsās izgaismoti 21 koks
Jūrmalas parkā un 40 plāksnītes)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
ERAF
Liepājas vispārizglītojošo skolu
modernizācija (1.kārta. - 6.vsk., 2.vsk.,
5.vsk., 10.vsk, 12.vsk., 2.kārta. - 15.vsk.,
7.vsk., 8.vsk., 3.pmsk.)
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
Izglītības pārvalde
Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras
ERAF
izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers “Zirgu
salā””
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri
ERAF
gadsimtiem (Kungu iela 24 - interjera muzejs,
Pūt -vējiņi!, III katedrāle)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Valsts finansēSlēgtu tenisa kortu būvniecība (pie 2.vsk)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
jums
Radošo industriju attīstība, veicinot kultūrā
un radošumā balstītu uzņēmējdarbību Dārza
ielā, Liepājā (Dārza ielā 10)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas
pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Koordinācijas attīstība un kapacitātes
palielināšana glābējiem Baltijas jūras
piekrastē
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
Liepājas pilsētas pašvaldības policija
Saredzi citādāk
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Bibliotekāro pakalpojumu un informācijas
sistēmu modernizācija un attīstība pierobežas
reģionos
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā
bibliotēka

ERAF

Projekta
stadija
Iesniegts/
Vērtēšanā
Iesniegts/
Atbalstīts/
Uzsākta
īstenošana
Tiek gatavots
iesniegšanai

Iesniegt/
Atbalstīts
Tiek gatavots
iesniegšanai
Iesniegts/
Atbalstīts/
Uzsākta
īstenošana
Tiek gatavots
iesniegšanai
Tiek gatavots
iesniegšanai

Interreg

Iesniegts/
Atbalstīts

Interreg

5 575 167

40 000

-

ERAF

Interreg

Projekta
kopējās
izmaksas
EUR

Iesniegts/
Atbalstīts
Iesniegts/
Atbalstīts
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3. LIEPĀJAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS FINANŠU RESURSI

3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņē- 2014.gada 2015.gada 2016.gada
mumu struktūra
izpilde
izpilde
izpilde
Rādītāji
EUR
EUR
IEŅĒMUMI
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
44 275 771 43 528 791
Nodokļu ieņēmumi
42 690 206 42 122 498
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
36 696 767 34 573 318
IIN dotācija
1 031 617
2 734 449
Nekustamā īpašuma nodoklis
4 652 846
4 500 140
Azartspēļu nodoklis
308 976
314 591
Nenodokļu ieņēmumi
1 585 565
1 406 293
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
965 291
941 232
īpašuma pārdošanas
Valsts ( pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodevas
78 571
76 541
Sodi un sankcijas
121 590
138 470
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
386 489
176 324
Ieņēmumi no valsts ( pašvaldības)
33 624
73 726
nekustamā īpašuma pārdošanas
Transfertu ieņēmumi
31 710 402 24 667 234
Valsts budžeta transferti
31 394 875 24 316 531
Pašvaldību budžeta transferti (savst.
315 527
350 703
norēk.)
Budžeta iestāžu ieņēmumi
6 969 291
6 917 337
Ieņēmumi kopā
82 955 464 75 113 362
Aizdevuma saņemšana
15 642 992 19 159 128
Budžeta līdzekļu atlikums uz gada
7 942 563
8 020 715
sākumu
Ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un saņemtiem 106 541 019 102 293 205
kredītiem

EUR

2016/2015.
EUR

%

49 267 718
47 388 975
35 198 496
7 170 738
4 694 989
324 752
1 878 743

5 738 927
5 266 477
625 178
4 436 289
194 849
10 161
472 450

13,18
12,50
1,81
162,24
4,33
3,23
33,60

1 275 954

334 722

35,56

98 223
133 616
199 886

21 682
-4 854
23 562

28,33
-3,51
13,36

171 064

97 338

132,03

17 858 234

-6 809 000
-24 316 531

-27,60
-100,00

-350 703

-100,00

7 818 791
901 454
74 944 743
-168 619
130 274 -19 028 854

13,03
-0,22
-99,32

3 835 116

-4 185 599

-52,18

78 910 133 -23 383 072

-22,86

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde
2016.gadā Liepājas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta 99,85% apmērā
jeb par 109 361 euro mazāk nekā plānots. Jānorāda, ka 2016.gadā apstiprinātais pamatbudžeta
plāns tika grozīts gada laikā, palielinot pamatbudžeta ieņēmumu plānu par 9 506 045 euro.

Salīdzinot ar 2015.gadu, kopbudžeta faktiskie ieņēmumi samazinājušies par 23 130 768 euro.
Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi pārskata periodā bija 76 501 777 euro, kas ir par
24,49 % jeb 24 814 749 euro mazāk kā 2015.gadā.
Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu samazinājums 2016.gadā veidojies sakarā ar
to, ka mainoties Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu periodam, nebija
nepieciešamības ņemt aizņēmumu projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam.
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LIEPĀJAS
PAŠVALDĪBAS
PAŠVALDĪBAS FINANŠU
RESURSI
LIEPĀJAS PILSĒTAS
PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS 2016.
2016. GADA
GADA PUBLISKAIS
PUBLISKAIS PĀRSKATS
PĀRSKATS
Liepājas
Liepājas pilsētas
pilsētas pašvaldības
pašvaldības pamatbudžetā
pamatbudžetā 53,6%
53,6% no
no kopējiem
kopējiem ieņēmumiem
ieņēmumiem veido
veido
nodokļu
ieņēmumi;
2,3%
–
nenodokļu
ieņēmumi;
33,4%
–
transfertu
ieņēmumi
nodokļu ieņēmumi; 2,3% – nenodokļu ieņēmumi; 33,4% – transfertu ieņēmumi mērķdotāciju
mērķdotāciju
Liepājas pilsētas
pašvaldības
pamatbudžetā
53,6% no kopējiem
ieņēmumiemieņēmumi
veido nodokļu
un
un dotāciju
dotāciju veidā
veidā no
no valsts
valsts budžeta
budžeta un
un ES
ES struktūrfondiem,
struktūrfondiem, kā
kā arī
arī budžeta
budžeta iestāžu
iestāžu ieņēmumi –
–
ieņēmumi;
2,3%
–
nenodokļu
ieņēmumi;
33,4%
–
transfertu
ieņēmumi
mērķdotāciju
un dotāciju
10,4%.
10,4%.

veidā no valsts budžeta un ES struktūrfondiem, kā arī budžeta iestāžu ieņēmumi – 10,4%.
Transfertu
Transfertu
ieņēmumi
ieņēmumi
33.4%
33.4%

Budžeta
Budžeta iestāžu
iestāžu
ieņēmumi
ieņēmumi
10.4%
10.4%

Nodokļu
Nodokļu
ieņēmumi
ieņēmumi
53,6%
53,6%

Nenodokļu
Nenodokļu
ieņēmumi
ieņēmumi
2,3%
2,3%

16.
16. attēls.
attēls. Pašvaldības
Pašvaldības pamatbudžeta
pamatbudžeta ieņēmumu
ieņēmumu struktūra
struktūra 2016.gadā
2016.gadā (%).
(%). Avots:
Avots: Liepājas
Liepājas
16.
attēls.
Pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumu
struktūra
2016.gadā
(%).
Avots: Liepājas
pilsētas
pašvaldības
administrācijas
Finanšu
pārvalde
pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde
pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde
3.1.1.
ieņēmumi
3.1.1. Nodokļu
Nodokļu
ieņēmumi
3.1.1.
Nodokļu
ieņēmumi
2016.gadā
pašvaldības
pamatbudžetā
46,9%
no
ieņēmumiem
jeb
no
2016.gadā
pašvaldības
pamatbudžetā
46,9%
no kopējiem
kopējiem
ieņēmumiem
jeb 87,5%
87,5%
no
2016.gadā
pašvaldības
pamatbudžetā
46,9%
no kopējiem
ieņēmumiem
jeb 87,5%
no nodokļu
nodokļu
maksājumiem
veidoja
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
maksājumi
nodokļu maksājumiem
veidoja iedzīvotāju
ienākuma
maksājumi
maksājumiem
veidoja iedzīvotāju
ienākuma
nodokļanodokļa
maksājumi
Nekustamā
Nekustamā
īpašuma nodoklis
īpašuma nodoklis
10%
10%

Azartspēļu
Azartspēļu
nodoklis
nodoklis
1%
1%

Iedzīvotāju
Iedzīvotāju
ienākuma
ienākuma
nodoklis +
nodoklis +
dotācija
dotācija
89%
89%

17.
attēls. Pašvaldības
nodokļu ieņēmumustruktūra
struktūra 2016.gadā
(%). Avots:
Liepājas pilsētas
17.
17. attēls.
attēls. Pašvaldības
Pašvaldības nodokļu
nodokļu ieņēmumu
ieņēmumu struktūra 2016.gadā
2016.gadā (%).
(%). Avots:
Avots: Liepājas
Liepājas pilsētas
pilsētas
pašvaldības
administrācijas Finanšupārvalde
pārvalde
pašvaldības
pašvaldības administrācijas
administrācijas Finanšu
Finanšu pārvalde
Nekustamā
īpašuma
maksājumi no
nokopējiem
kopējiemnodokļu
nodokļuieņēmumiem
ieņēmumiem
Nekustamā
īpašuma
nodokļa
par
zemi
Nekustamā
īpašumanodokļa
nodokļapar
par zemi
zemi maksājumi
maksājumi
no
kopējiem
nodokļu
ieņēmumiem
pašvaldības
pamatbudžetā
sastāda4,1%.
4,1%.Nekustamā
Nekustamāīpašuma
īpašuma
nodoklis
par
zemi
un parādu
pašvaldības
nodoklis
pašvaldības pamatbudžetā
pamatbudžetā sastāda
sastāda 4,1%.
Nekustamā īpašuma
nodoklis par
par zemi
zemi un
un parādu
parādu
maksājumi
2016.gadā
iekasēti
1
938
905
euro.
Ieņēmumu
plāns
izpildīts
par
108,5%
jeb
iekasēts
maksājumi
maksājumi 2016.gadā
2016.gadā iekasēti
iekasēti 11 938
938 905
905 euro.
euro. Ieņēmumu
Ieņēmumu plāns
plāns izpildīts
izpildīts par
par 108,5%
108,5% jeb
jeb
par
151 530
euro530
vairāk
nekā
plānots.
iekasēts
par
151
euro
vairāk
nekā
plānots.
iekasēts par 151 530 euro vairāk nekā plānots.
26
26
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Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām (t.sk. mājokļiem) maksājumi no kopējiem nodokļu
ieņēmumiem pašvaldības budžetā sastāda 4,5%. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (t.sk.
mājokļiem) un parādu maksājumi iekasēti 2 756 084 euro, ieņēmumu plāns izpildīts par 110,6%
jeb iekasēts par 262 997 euro vairāk nekā plānots.

Nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadā maksāja 34 651 fiziskās un 935 juridiskās personas.
Lielākie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji 2016.gadā bija SIA “Altrade”, SIA “Hiponia”,
A/S “LPB”, A/S “Tosmares kuģubūvētava”, SIA “Rameka”, SIA “Liepājas kafijas fabrika”,
SIA “UPB”, A/S “KVV Liepājas metalurgs”, SIA “Lielās ielas centrs”, Norkus Aloizs, Norkuse
Anita, Shlychkov Aleksandr, Igishev Valery, Līvs Dāvis, Jonaitis Raimonds.
2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda piedziņas procesā:
• uzsāktas piedziņas lietas 577 personām – sagatavoti brīdinājumi par kopējo summu
323 736,35 euro;
• 448 lietās pieņemti lēmumi-izpildrīkojumi par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda
piedziņu par kopējo summu 220 131,85 euro;
• 2016.gadā periodā no 1.janvāra līdz 31.decembrim (par 2009.gadā līdz 2016.gadā uzsāktajām
lietām) piedzīts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 269 488,52 euro (t.sk. pēc brīdinājumiem
– 87 065,97 euro).
2016.gadā pieteikti:
• 27 kreditoru prasījumi fizisko personu maksātnespējas lietās par summu 5 522,75 euro;
• 5 kreditoru prasījumi juridisko personu maksātnespējas lietās par summu 230 932,85 euro;
• 71 kreditoru pieteikums fizisko personu mantojumu lietās par summu 5 333,29 euro.
•
•
•

•

•

•

2016.gadā piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 790 025,24 euro, t.sk.:
Pēc likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”
6. panta 1.punktu 80% apmērā – kopā 668 254,15 euro.
Personām, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, saskaņā ar likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta (11) daļu 90% apmērā (mājoklis, zeme) – 4 366,32 euro.
Maznodrošinātām personām, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta
(11) daļu un 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2016.gadā” 5.1.apakšpunktu 70% apmērā
– 50 945,55 euro.
Daudzbērnu ģimenēm, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta (1²)
daļu un 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2016.gadā” 5.2.apakšpunktu 50% apmērā
– 12 490,50 euro.
Politiski represētajām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
5. panta otro daļu un 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2016.gadā” 5.3.apakšpunktu
50% apmērā – 8 375,47 euro.
Kapitālsabiedrībām saskaņā ar 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2016. gadā” 5.4. un
5.5.apakšpunktu 90% apmērā – 42 177,11 euro.

• Personām saskaņā ar 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2016. gadā” 5.6.apakšpunktu
90% apmērā – 1 404,71 euro.

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

26

3. LIEPĀJAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS FINANŠU RESURSI

• Nodokļa maksātājiem (nomniekiem), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss,
saskaņā ar 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2016. gadā” 5.7.apakšpunktu 90% apmērā
– 2 011,43 euro.

3.1.2. Nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi 2016.gadā izpildīti par 111,46% jeb par 193,096 euro vairāk nekā
plānots.
Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta) bez dotācijas no
pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2016.gadā saņemti 17 858 234 euro un tas ir par
37 690 euro mazāk nekā plānots.
Budžeta iestāžu ieņēmumi 2016.gadā iekasēti 93,38% apmērā no plānotā.

3.2. Pamatbudžeta izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā bija 73 333 842 euro, t.sk. valsts finansējums
– 15 534 774 euro vai 21,18 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu izdevumu apjoms samazinājies par 25 124 247 euro jeb 25,52%.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
struktūra (EUR)

2014. g.
izpilde

2015. g.
izpilde

2016. g.
izpilde

Pieaugums (+)
vai samazinājums
(-) %

Pamatbudžeta izdevumi

98 520 304 98 458 089 73 333 842

-25,52

Uzturēšanas izdevumi

58 537 792 61 273 195 64 720 460

5,63

- atalgojumi 21 704 671 23 028 552 24 812 932

7,75

- darba devēju sociālās apdrošināšanas
iemaksas

5 431 103

5 821 089

6 350 499

9,09

- preces un pakalpojumi 17 522 894 19 063 289 22 887 362

20,06

- subsīdijas, dotācijas, sociālie pabalsti 13 879 124 13 360 265 10 669 667

-20,14

Izdevumi kapitālieguldījumiem,
investīcijas, akcijas un cita līdzdalība
komersantu pašu kapitālā

29 380 057 26 450 266

3 704 724

-85,99

Kredītu un kredītu procentu nomaksa

10 602 455 10 734 628

4 908 658

-54,27

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde
2016.gadā no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uzturētas 14 budžeta
iestādes – ar Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.14 “Par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Komunālā pārvalde” pārveidi par iestādi” un 16.jūnija lēmumu Nr.188
“Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālā pārvalde” pārveides par iestādi pabeigšanu”
SIA “Komunālā pārvalde” tika pārveidota par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā
pārvalde”, kas uzsāka darbību no 2016.gada 1.jūlija.
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Atlīdzības fonds tika plānots pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes apstiprināto Liepājas
pilsētas pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu un Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku
mēnešalgu skalu.
Atalgojumam 2016.gadā izlietoti 24 812 932 euro jeb par 7,75 % vairāk nekā 2015. gadā,
jo pašvaldības budžeta iestāžu darbinieku amatalgu fonds 2016.gadā tika palielināts saistībā ar
valstī noteiktās minimālās algas palielināšanu no 360 uz 370 euro mēnesī. Papildus izdevumi
atlīdzībai bija nepieciešami pedagogu darba samaksas nodrošināšanai saskaņā ar MK 2016.
gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Nr.447 “Par
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. Atlīdzības fonda pieaugumu veido
arī SIA “Komunālā pārvalde” pārveide par pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”.
No pilsētas pamatbudžeta līdzekļiem 42,5 % izlietoti atlīdzībai. Otra lielākā izdevumu daļa
jeb 31,21% no kopējiem izdevumiem izlietota sadaļā “Preces un pakalpojumi”. Pieaugums šajā
sadaļā veidojies sakarā ar SIA “Komunālā pārvalde” pārveidi par iestādi “Komunālā pārvalde”,
jo preču un pakalpojumu kodos tiek uzskaitīta pašvaldības infrastruktūras uzturēšana, kas līdz
tam tika nodrošināta no pašvaldības piešķirtās dotācijas.
Kapitālajiem izdevumiem tika izlietoti 5,05% no kopējiem izdevumiem, jo vēl netika uzsākta
jaunā plānošanas perioda projektu apgūšana.
Kredītsaistību segšanai izlietoti 6,69% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas sastādīja
4 908 658 euro. Izdevumi subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem sastāda 14,55%.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 2014.gada
struktūra pa nozarēm
izpilde
Rādītāji
IZDEVUMI
Izdevumi pēc valdības funkcijām
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Brīvais laiks , sports un kultūra
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kredīta % un pamatsummas
nomaksa
Izdevumi kopā ar aizdevumu
atmaksu

2015.gada
izpilde

2016.gada
izpilde

EUR

EUR

EUR

4 565 195
1 687 045
21 792 321
5 821

4 310 132
1 621 951
20 777 713
62 963

4 886 692
1 713 670
15 132 778
84 828

576 560 13,38
91 719
5,65
-5 644 935 -27,17
21 865 34,73

3 619 174

3 364 645

2 375 324

-989 321

1 042 147
18 767 389
29 668 618
6 770 139

48 402
21 565 674
28 930 911
7 041 070

131 915
7 496 219
29 283 249
7 320 509

83 513 172,54
-14 069 455 -65,24
352 338
1,22
279 439
3,97

10 602 455

10 734 628

4 908 658

-5 825 970 -54,27

98 520 304

98 458 089

73 333 842

2016/2015.
EUR

-25 124 247

%

-29,40

-25,52

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde
2016.gadā vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos bija sadaļā “Izglītība” –
29 283 249 euro jeb 39,93 %; “Ekonomiskā darbība” – 15 132 778 euro jeb 20,64%; “Kultūra
un sports” – 7 496 219 euro jeb 10,22% un “Sociālā aizsardzība” – 7 320 509 euro jeb 9,98%.
“Kredītu un % nomaksa” sastāda 4 908 658 euro jeb 6,69%.
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Vispārējie valdības dienesti
Sadaļā “Vispārējie valdības dienesti” iekļauti izdevumi divu budžeta iestāžu – Liepājas
pilsētas pašvaldības administrācijas un Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai, biedrību
un nodibinājumu projektu līdzfinansējumam, pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšanai
un darbinieku veselības apdrošināšanai, ES struktūrfondu projektu priekšfinansējumam,
līdzfinansējumam un vadībai un kā arī norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem. Salīdzinot ar 2015.gadu vairāk līdzekļu tērēts Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansēto projektu izstrādei jaunajam plānošanas periodam.
Sabiedriskā kārtība
Sabiedriskās kārtības nozarē 2016.gadā izdevumu pieaugums pret 2015.gadu sastāda
91 720 euro vai 5,65%. Papildus izdevumi ir sakarā ar diferencētām atlīdzības fonda izmaiņām
un 2016.gadā 10 164 euro tika izlietoti kampaņas organizēšanai pret īpašuma apzīmēšanu.
Ekonomiskā darbība
Nozarē “Ekonomiskā darbība” tika nodrošināta četru budžeta iestāžu – PA “Nodarbinātības
projekti”, “Liepājas pilsētas Būvvalde”, PA “Liepājas sabiedriskais transports” un “Komunālā
pārvalde” (no 1.jūlija) uzturēšana, pilsētas infrastruktūras objektu uzturēšana, kā arī deleģēto
funkciju veikšana SIA “Aviosabiedrība “Liepāja”” un SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas
birojs”. Nozarē, salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumu samazinājums sastāda 5 644 935 euro jeb
27,17%, kas saistīts ar finansējuma apmēra izmaiņām beidzoties ES struktūrfondu līdzfinansēto
projektu plānošanas periodam. Lai atbalstītu un veicinātu kultūras pieminekļu saglabāšanu
sabiedrības interesēs 2015.gada 14.maijā tika pieņemts Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.212
“Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” un atbilstoši šim mērķim
2016.gadā izlietots finansējums 62 349 euro apmērā.
Vides aizsardzība
Vides aizsardzības nozarē 2016.gadā izlietots finansējums 84 828 euro - par 21 865 euro
vairāk kā 2015.gadā. Šajā nozarē nodrošināts finansējums pašvaldības dzīvnieku patversmes
“Lauvas sirds” uzturēšanai un projektam “Valsts atbalsta saņemšana zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”. Latvijas Vides aizsardzības fonda piešķirtie līdzekļi
projektam “Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei” apgūti 9 595 euro apmērā.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2016.gadā izlietots par 989 321 euro mazāk
nekā 2015.gadā. Izdevumu samazinājums veidojies atbilstoši finansējuma nepieciešamībai.
2016.gadā netika ieguldīti līdzekļi SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitālā pilsētas
ūdenssaimniecības attīstībai (2015.gadā ieguldīti līdzekļi 622 969 euro apmērā), bez tam
2016.gadā nenotika Garnizona kapsētas paplašināšanas darbi (2015.gadā – 312 189 euro).
Šajā sadaļā tiek finansētas divas pašvaldības budžeta iestādes – Nekustamā īpašuma pārvalde
un Kapsētu pārvalde.
Apgūts valsts piešķirtais finansējums Liepājas Jūrmalas parka dienviddaļas attīstībai.
Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.350 “Par
Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, līdzfinansējuma apmērs
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. 2016.gadā apgūts
681 097 euro apmērā.
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Veselības aprūpe
Veselības aprūpes nozarē izdevumi pieauguši par 21 865 euro, jo 2016.gadā tika veikts
ieguldījums SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” pamatkapitālā.
2016.gadā veselības nozarē SIA “Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca” projektam
“Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā”, izlietots finansējums
40 079 euro, ņemot vērā faktisko nepieciešamību. Apgūts valsts piešķirtais finansējums
Liepājas kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļas veselības aktivitāšu
nodrošināšanai, biedrības “Piejūras slimnīca” rotaļu un sporta laukuma izveidei un Liepājas
Diabēta biedrības darbības nodrošināšanai par kopējo summu 14 000 euro.
Izglītības nozare
Izglītības nozarē izdevumi 2016.gadā sastādīja 29 283 249 euro, kas ir par 1,22% vai
352 338 euro vairāk nekā 2015.gadā. Izglītības nozarē tika finansēta 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 četras
sporta skolas.
Izglītības nozarē 2016.gadā izdevumu pieaugums saistīts ar MK 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. Savukārt mazāk izdevumu iztērēts kapitālajiem
izdevumiem, jo 2015.gadā notika Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas rekonstrukcijas darbi.
2016.gadā tika turpināts projekts “Liepājas PII “Margrietiņa ēku atjaunošana un teritorijas
labiekārtošana Siļķu ielā 16a” 148 392 euro un apgūtas valsts mērķdotācijas pašvaldību
pasākumiem par kopējo summu 41 003 euro.
No pašvaldības budžeta līdzekļiem 2016.gadā tika piešķirts līdzfinansējums Liepājas mākslas
vidusskolas projektam “Vizuāli plastiskā māksla”, Liepājas Universitātes projektam “Ārvalstu
viespasniedzēju piesaiste”, kā arī dotācija četru privāto izglītības iestāžu atbalstam.
Kultūra un sports
Kultūrai un sportam 2016.gadā izlietots finansējums 7 496 219 euro apmērā, kas ir par
14 069 455 euro jeb 65,24% mazāk nekā 2015.gadā. Izdevumu samazinājumu veido projektiem
“Liepājas daudzfunkcionālā centra “Lielais dzintars” izveide” un “Liepājas daudzfunkcionālā
centra “Lielais dzintars” infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu piedāvājuma
daudzveidības attīstībai” izlietotais finansējums 2015.gadā -15 545 190 euro.
Kultūras nozarē finansējums izlietots budžeta iestādes “Kultūras pārvalde” uzturēšanai, kuras
pārraudzībā atrodas pārvalde, bibliotēkas, Liepājas muzejs un Tautas mākslas un kultūras centrs
, SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams”, SIA “Liepājas teātris” un SIA ”Liepājas leļļu teātris”
deleģēto funkciju veikšanai, SIA “Lielais dzintars” deleģēto funkciju un pārvaldīšanas funkciju
veikšanai saskaņā ar pilnvarojuma līgumu. 2016.gadā veikts ieguldījums SIA “Liepājas teātris”
pamatkapitālā gaismas tehnikas iegādes 1.kārtai.
Sporta nozarē tika nodrošināts finansējums pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas domes
Sporta pārvalde”, SIA “OC Liepāja” pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai un ieguldījumam
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” pamatkapitālā (Ledus Halles iegādei, ēkas un telpu remontam
un aprīkojuma iegādei). Turpinājās valsts finansējuma apguve projekta “Liepājas Olimpiskā
centra vieglatlētikas manēžas būvniecība” īstenošanai 89 811 euro apmērā. Apgūts arī valsts
finansējums projektam “Liepājas pilsētas slēgto tenisa kortu attīstība” 50 000 euro apmērā.
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Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības jomā 2016.gadā izdevumi pieauguši par 279 439 euro jeb 3,97 %.
Šajā nozarē nodrošināts finansējums divām budžeta iestādēm – Liepājas pilsētas domes
Sociālajam dienestam un Liepājas pilsētas Bāriņtiesai. Sociālā dienesta pakļautībā darbojas
14 struktūrvienības, t.sk. Bērnunams, Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem,
Nakts patversme, Atkarību profilakses centrs, divi pensionāru dienas centri, četras sociālās
dzīvojamās mājas, veco ļaužu dzīvojamā māja, birojs „Aprūpe mājās”, grupu dzīvokļi un
Sociālais dienests (darbs ar klientiem, administrācija, grāmatvedība u.c.).
Sociālajiem pabalstiem tika izlietoti 3 031 543 euro jeb par 202 111 euro vairāk nekā
2015.gadā. Pieaugums veidojies dzīvokļu pabalstiem un pašvaldības pirktajiem sociālajiem
pakalpojumiem savukārt izdevumi samazinājušies pabalstiem garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai.

3.3. Speciālais budžets
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu
struktūra pa nozarēm
Dzīvojamo māju privatizācijas
komisija
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonds
Ostas nodevas
Dotācija pasažieru pārvadāšanai
Pārējie ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi
KOPĀ

2015.g.
izpilde

2016.g.
Plāns
Izpilde

% pret
plānu

% pret
2015.g.

16 734

10 000

23 000

230,00

137,44

77 536
1 392 662
368 370
534 850
427 940
48 373
2 866 465

89 000
1502 432
483 752
550 000
662 557
117 773
3 415 514

97 597
1 502 432
37 7351
487 353
571 954
51 053
3 110 740

109,66
100,00
78,01
88,61
86,33
43,35
91,08

125,87
107,88
102,44
91,12
133,65
105,54
108,52

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde
Īpašiem mērķiem iezīmēto līdzekļu ieņēmumi bija plānoti 3 297 741 euro apmērā, bet faktiskā
izpilde sastāda 3 059 687 euro jeb 92,8%. Mazāk kā plānots tika iekasētas ostas nodevas un
dotācijas pasažieru pārvadājumiem. Sakarā ar to, ka iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai
tika atbalstīti tikai daļēji, mazāki ieņēmumi bijuši Kultūras pārvaldei, Sporta pārvaldei un
Izglītības pārvaldei. PA “Nodarbinātības projekti” ieņēmumi mazāki par plānotajiem sakarā ar
mazāku skaitu noslēgto līgumu par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.
Īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu fonda izdevumi plānoti 3 753 619 euro apmērā, bet
izlietoti 3 120 983 euro, kas sastāda 83,1 % no plānotā. Līdzekļu atlikums uz 2017.gada
1.janvāri bija 394 582 euro.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – 51 053 euro. Līdzekļu atlikums uz 2017.gada
1.janvāri – 22 790 euro.
Speciālā budžeta ieņēmumu izlietojumu reglamentē pastāvošā likumdošana, domes nolikumi
un lēmumi.
Speciālā budžeta līdzekļi 2016.gadā galvenokārt tika novirzīti pilsētas infrastruktūras
sakārtošanai, bezdarbnieku nodarbinātības pasākumiem, kultūras un izglītības programmu
finansēšanai.
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3.4. Līdzdalība pašvaldības saistīto uzņēmumu pamatkapitālā
Reģistrēta pašvaldības daļa pamatkapitālā
Kapitālsabiedrības nosaukums

Veikta
PašvalIeguldīIeguldīdenomi dības
jums
jums uz
nācija
peļņa/
2016.
01.01.2016. 2016.
zaudējugadā
gadā
mi
EUR

SIA “Komunālā pārvalde”
115 309
(izslēgta no UR 30.06.2016.)
SIA “Liepājas ūdens”
15 964 820
SIA “Liepājas autostāvvietas”
9 545
SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”
1 016 485
SIA “Liepājas reģiona tūrisma
228 264
informācijas birojs”
A/S “Liepājas autobusu parks”
306 110
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” 36 963 368
SIA “OC Liepāja”
143
SIA “Liepājas RAS”
606 427
SIA “Jaunliepājas primārās
533 385
veselības aprūpes centrs”
SIA “Vecliepājas primārās
460 735
veselības aprūpes centrs”
SIA “Liepājas leļļu teātris”
17 323
SIA “Liepājas namu
57 764
apsaimniekotājs”
SIA “Liepājas tramvajs”
3 317 784
SIA “Liepājas teātris”
69 127
SIA “Liepājas enerģija”
2 719 108
SIA “Liepājas Latviešu biedrības
346 011
nams”
SIA “Liepājas Olimpiskais
16 800 300
centrs”
SIA “Lielais dzintars”
246 828
79 778 837

EUR

EUR

EUR

Ieguldījums uz
31.12.2016.
%

-115 309
9 544

-0,62

76 176

EUR
0

0

100
100
100

15 964 820
9 544
1 016 485

85,59

228 264

34,85
100
5,03
65,85

306 110
36 963 368
143
606 427

100

533 385

100

536 911

17 323

-0,46

100

17 323

57 764

-0,33

100

57 764

69 127

-0,38

100
100
39

3 393 939
181 485
2 719 108

100

346 011

200 000 72,11

17 000 300

13 000
362 380

259 828
80 141 215

153 758

-1,79

76 155
112 358

100

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde
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16.09.2014
20.06.2013
20.03.2014

20.03.2014

11.10.2010
07.12.2011

Projekts “Uzņēmējdarbības pamata
infrastruktūras izveide Liepājā”

“Liepājas daudzfunkcionālā centrs
“Lielais dzintars” izveide” īstenošana

“Liepājas daudzfunkcionālā centrs
“Lielais dzintars”” infrastruktūras
paplašināšanai sniegto pakalpojumu
piedāvājuma daudzveidības attīstībai”
‘īstenošanai

“Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldības ēkās” 2.projekts

Kultūras iestāžu rekonstrukcija un
energoefektivitātes paaugstināšana

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

25.11.2013

24.11.2010

08.08.2013

20.06.2013

02.04.2007
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20.12.2020 mainīga

20.02.2025 mainīga

20.09.2023 mainīga

20.03.2030 mainīga

20.06.2028 mainīga

20.03.2023 mainīga

20.06.2023 mainīga

20.11.2025 mainīga

20.06.2028 mainīga

20.06.2028 mainīga

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Valūtas
% likme apzīmējums

20.03.2022 mainīga

Līguma
Atmaksas
parakstīšanas
termiņš
datums

Ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija 2. kārta

Kohēzijas fonda projekta Liepājas
ostas pievedceļi īstenošanai
SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitāla
palielināšanai Kohēzijas fonda projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā”,
3. kārta
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas
renovācija
Projekts “Stacijas laukuma rekonstrukcija”
Projekts “Tranzītielu posmu rekonstrukcija”

Mērķis

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Aizdevējs

3.5. Pārskats par ilgtermiņa aizņēmumiem (Saīsināts)

371 805

442 949

697 928

703 620

318 651

293 159

106 201

170 107

175 799

219 903

563 458

569 149

731 244

583 486

4 947 896

406 788

247 908

642 988

406 788

221 107

642 988

34 609 688 13 430 915 13 430 915

1 210 248

897 791

736 101

364 873

569 149

1 967 574 1 961 883 1 961 883

1 012 097

Aizņēmuma
līguma summa

(EUR)

Pārskata
perioda
beigās

Pārskata
perioda
sākumā
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Valsts kase

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas
renovācija
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas
renovācija
Liepājas ielu infrastruktūras renovācijai, tai skaitā šo darbu vadībai, plānošanai un uzraudzībai

Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā
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Valsts kase

SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
pamatkapitāla palielināšanai

Valsts kase/Ziemeļu Pašvaldības iestāžu ēku energoefektiviinvestīciju banka
tātes paaugstināšana

“Citadele banka”
AS

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

03.03.2008

30.07.2002

10.08.2016

20.05.2015

25.06.2014

20.03.2014

27.07.2012

30.11.2011

23.09.2011

Projekts “Seku likvidācija cukura rūpniecības skartajās teritorijās” 2.kārta

Valsts kase

Liepājas pilsētu ielu apgaismojuma
sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
projekta “Pievilcīgas investīciju vides
veidošana Liepājas un Klaipēdas izaugsmei “Invest to Grow”” īstenošanai

20.05.2015

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

Valsts kase

20.03.2014

20.12.2022 mainīga

30.04.2022 mainīga

18.08.2017 mainīga

20.06.2027 mainīga

20.01.2029 mainīga

20.09.2019 mainīga

20.07.2017 mainīga

20.06.2028 mainīga

20.06.2026 mainīga

20.12.2026 mainīga

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Valūtas
% likme apzīmējums

20.03.2029 mainīga

Līguma
Atmaksas
parakstīšanas
termiņš
datums

SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
pamatkapitāla palielināšanai

Mērķis

Valsts kase

Aizdevējs

211 647

886 996

924 394

Pārskata
perioda
sākumā

191 488

886 996

924 394

Pārskata
perioda
beigās

0
0

26 209
296 196

421 872

0

496 062

356 968

0

496 062

3 785 777 2 208 352 1 892 867

1 006 008

394 681

496 251

1 413 316 1 413 316 1 413 316

1 259 057

119 668

14 205 918 1 042 122 1 036 434

1 071 674

886 996

924 394

Aizņēmuma
līguma summa
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Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Aizdevējs

“Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras
attīstība Liepājā” īstenošanai

SIA “Liepājas tramvajs” pamatkapitāla
palielināšanai ERAF projekta “Jaunās
tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu
posmu rekonstrukcija Liepājā” īstenošanai.
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas
renovācija
Projekta “Liepājas PII. Margrietiņa ēku
atjaunošana un teritorijas labiekārtojums Siļķu ielā 16a, Liepājā būvniecības 1. un 1.d. kārta” īstenošanai
“ERAF Liepājas daudzfunkcionālā
centrs “Lielais dzintars” izveide” īstenošana
Projekta “Liepājas Olimpiskā centra
multifunkcionālā sporta halle” īstenošanai
Liepājas pilsētas asfaltbetona seguma
ielu renovācijas un rekonstrukcijas
programma īstenošanai
Projekta “Liepājas Olimpiskā centra
multifunkcionālā sporta halle” īstenošanai
Projekts “Brīvības ielas rekonstrukcija”
“Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Pienenīte” infrastruktūras attīstība’’ īstenošanai

Mērķis

18.03.2015

20.03.2014

16.06.2010

13.04.2010

03.03.2008

20.12.2006

21.08.2015

24.09.2015

04.02.2014

04.07.2012

20.06.2026 mainīga

20.03.2029 mainīga

20.05.2030 mainīga

20.02.2021 mainīga

20.12.2022 mainīga

20.11.2021 mainīga

20.12.2023 mainīga

20.09.2028 mainīga

20.01.2029 mainīga

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Valūtas
% likme apzīmējums

20.07.2022 mainīga

Līguma
Atmaksas
parakstīšanas
termiņš
datums

Pārskata
perioda
sākumā

Pārskata
perioda
beigās

229 877
267 553

178 113

137 279

2 729 840 1 364 920

191 277

191 277

611 369
2 497 718 1 062 757

1 053 358

670 879

611 369

7 100 606 1 446 532 1 446 532

495 135

5 691 487 3 320 015 2 845 721

5 448 751 2 335 052 1 945 840

267 553

234 273

229 877

1 741 685 1 191 682 1 008 348

Aizņēmuma
līguma summa
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x

08.08.2013

Liepājas pilsētas skvēru un apstādījumu teritoriju rekonstrukcija

Valsts kase
x

02.04.2007

Projekta Dzīvojamās mājas Kuldīgas
ielā 34 renovācijas 2.kārta īstenošanai

Valsts kase

Kopā

30.01.2015

24.09.2015

02.06.2011

11.10.2010

03.03.2008

02.04.2007

21.12.2006

x

x

20.12.2027 mainīga

20.03.2022 mainīga

20.03.2026 mainīga

20.09.2028 mainīga

20.12.2023 mainīga

25.02.2025 mainīga

20.12.2022 mainīga

20.03.2022 mainīga

x

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Valūtas
% likme apzīmējums

20.11.2021 mainīga

Līguma
Atmaksas
parakstīšanas
termiņš
datums

Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā

Projekts “Zirņu-Ganību ielu rekonstrukcija”
SIA “Liepājas ūdens” pamatkapitāla
palielināšana KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā 5. kārta”
īstenošanai

“Energoeektivitātes paaugstināšana
pašvaldības ēkās Liepājā” 1.projekts

Projekta Liepājas pilsētas asfaltbetona
seguma ielu renovācijas un konstrukcijas programma
Projekta Liepājas izglītības iestāžu
renovācija un pirmskolas izglītības
iestādes Liepiņa piebūves celtniecības
īstenošanai
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas
5.vidusskolas telpu paplašināšana un
piebūves 2.kārtas īstenošanai

Mērķis

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Aizdevējs

Pārskata
perioda
sākumā

Pārskata
perioda
beigās

244 385

952 853

1 111 663
244 385

753 056

896 766

335 218

331 218

322 047

562 297

812 152
383 401

330 451

330 451

131 577 681 52 619 486 47 229 772

335 218

874 235

812 152

330 451

18 740 903 7 203 641 6 303 641

563 906

1 905 711

2 046 447

5 514 365 2 363 330 1 969 451

Aizņēmuma
līguma summa
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Liepājas infrastruktūras
sakārtošana
Liepājas pilsētas reģionālās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts
Liepājas starptautiskās
lidostas attīstība, aizdevuma pamatsummas, procentu, kā arī citu līgumsodu un citu maksājumu,
ja tādi būtu, apmaksa tiks
izpildīta pilnā apmērā
Liepājas pilsētas reģionālās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts
Aizdevuma pamatsummas, procentu ka arī līgumsodu un citu maksājumu, ja tādi būtu, atmaksa
tiks izpildīta pilnā apmērā
Jaunas tramvaja līnijas
izbūve un esošo sliežu
posmu rekonstrukcija
Liepāja, aizdevuma pamatsummas, procentu, kā
arī citu līgumsodu un citu
maksājumu, ja tādi būtu,
apmaksa tiks izpildīta
pilnā apmērā
x

“Citadele banka”
AS
Valsts kase/Ziemeļu investīciju
banka
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Kopā

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Mērķis

Aizdevējs

21.12.2012 20.12.2022

25.11.2015 20.11.2031

SIA “Liepājas
tramvajs”

SIA “Liepājas
tramvajs”

x

21.03.2001 05.03.2017

SIA “Liepājas
RAS”

x

28.10.2015 20.09.2031

SIA “Aviosabiedrības
“Liepāja”

x

EUR

EUR

USD

EUR

USD

21.03.2001 04.01.2022

SIA “Liepājas
RAS”

x

(EUR)

16 548 637

x

4 068 905 4 068 905

4 268 615 4 268 615

1 876 313 2 315 677

1 909 579 1 909 579

1 267 779 2 002 170

3 157 446 3 157 446

592 923

0

618 141

75 268

10 693 489 6 693 483

4 068 905 3 992 144

3 260 216

242 939

1 879 981 1 415 007

688 895

552 553

Valūtas
Galvotā Pārskata Pārskata
Atmaksas
Galvojuma
perioda
apzīmēaizņēmu- perioda
termiņš
summa
sākumā
beigās
jums
ma summa
EUR

Līguma parakstīšanas
datums

SIA “Komunālā
19.08.2002 18.08.2017
pārvalde”

Aizņēmējs

3.6. Pārskats par galvojumiem (Saīsināts)
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3.7. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

265 337 777

258 746 621

Izmaiņas 2016.gadā
salīdzinot ar 2015.
gadu
(EUR)
- 6 591 156

10 040 698
60 747 334
69 147 063
25 045 711

12 241 297
27 936 669
62 443 239
22 316 949

2 200 599
- 32 810 665
- 6 703 824
- 2 728 762

4 441 887

4 396 083

- 45 804

49 575 490
28 426 756
1 778 612
8 435 480

48 006 309
30 003 400
2 065 399
10 286 065

-1 569 181
1 576 644
286 787
1 850 585

Turējumā nodotās pašvaldību ēkas
un būves

6 692 060

38 095 479

31 403 419

Turējumā nodotie pašvaldību citi
īpašumi

1 006 686

955 732

- 50 954

Atlikusī vērtība
2015.gada beigās
(EUR)
Zeme, ēkas un būves
t.sk.
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un būvēm
Atpūtai un izklaidei izmantojamā
zeme
Pārējā zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais īpašums
Turējumā nodotā pašvaldību zeme

Atlikusī vērtība
2016.gada beigās
(EUR)

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”
• Turējumā nodotās pašvaldību ēkas un būves - palielinājums veidojas, nododot pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus turējumā, to faktiskajiem lietotājiem. 2016.gadā turējumā, to
faktiskajiem lietotājiem tika nodotas pašvaldībai piederošās nedzīvojamās ēkas:
✔ koncertzāle “Lielais dzintars”;
✔ nekustamie īpašumi Atmodas bulvārī 16;
✔ Liepājas teātra saimniecības ēka;
• Dzīvojamo ēku vērtības pieaugums - pašvaldība veic pakāpenisku, visu pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Liepājas pilsētas pašvaldības vārda. Palielinājums 2016.gadā veidojies, Zemesgrāmatā ierakstīto dzīvokļu īpašumus, uzņemot bilancē;
• Inženierbūves - palielinājums veidojas, pieņemot ekspluatācijā ilgtermiņa ieguldījumus, kuri
izveidojušies ielu renovāciju un rekonstrukciju projektu realizāciju rezultātā;
• Turējumā nodotās pašvaldību ēkas un būves - palielinājums veidojas, nododot pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus – zemes gabalus turējumā, to faktiskajiem lietotājiem;
• Pārējais nekustamais īpašums - palielinājums veidojas, pieņemot ekspluatācijā ilgtermiņa ieguldījumus, kuri izveidojušies ielu renovāciju un rekonstrukciju projektu realizāciju rezultātā;

• Nedzīvojamās ēkas - samazinājums veidojas, nododot pašvaldībai piederošos nekustamos
īpašumus turējumā, to faktiskajiem lietotājiem. 2016.gadā turējumā, to faktiskajiem lietotājiem
tika nodotas pašvaldībai piederošās nedzīvojamās ēkas:
✔ koncertzāle “Lielais dzintars”;
✔ nekustamie īpašumi Atmodas bulvārī 16;
✔ Liepājas teātra saimniecības ēka;
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• Transporta būves - galvenokārt samazinājumu veido aprēķinātās gada amortizācijas vērtība;
• Zeme zem ēkām un būvēm - samazinājums veidojas, nododot pašvaldībai piederošos
nekustamos īpašumus – zemes gabalus turējumā, to faktiskajiem lietotājiem
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā ir zeme 1 717,5 ha platībā, no kuriem 914,35 ha
aizņem mežaudzes. Pašvaldībai piekritīgā zeme 1 258,5 ha.
Pašvaldības zemes kopējā vērtība ir 85 004 406 euro.
2016.gadā Liepājas pilsētas pašvaldība iegādājās vairākus pašvaldībai nozīmīgus nekustamos
īpašumus:
• Atmodas bulvārī 16, Liepājā - Ostas pievadceļa un pievaddzelzceļa izbūvei nākotnē;
• Vītolu ielā 13, Liepājā - Liepājas Centra sākumskolas attīstībai;
• Roņu ielā 3A, Liepājā - stadiona “Dinamo” attīstībai.
2016.gadā Liepājas pilsētas pašvaldība piedalījās ar līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmu labiekārtošanai - tika iesniegti 23 projektu pieteikumi, kurus atbalstīja 41 dzīvokļu
īpašnieku kopība. Pašvaldībā tika atbalstīti un realizēti 7 projektu pieteikumi par kopējo summu
681 084,30 euro.
2016.gadā Liepājas pilsētas pašvaldība izsludināja konkursu uz “No vandālisma cietušo ēku
īpašniekiem vandālisma seku novēršanai 2016.gadam”. Tika iesniegti 142 projektu pieteikumi,
realizēti 94 projekti par kopējo summu 7 201,96 euro.
Pašvaldības īpašumā ir 4776 dzīvokļi. Pašvaldībā izveidotas 5 sociālās dzīvojamās mājas,
kurās ir 567 dzīvokļi.
Uz 2017.gada 1.janvāri dzīvokļu uzskaites rindā bija 316 personas.
2016.gadā piešķirti (izīrēti) – 210 dzīvokļi.
2016.gadā dzīvošanai derīgā stāvoklī atjaunoti 22 pašvaldības dzīvokļi. Šo dzīvokļu remontos
pašvaldība ieguldīja 99 497,32 euro.
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4. PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS

4.1. Teritorijas attīstības plānošana
2015.gadā Liepājas pilsētas pašvaldībā nav notikuša sabiedriskās apspriešanas vai aptaujas.
2016.gadā ar Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr.18 apstiprināts lokālplānojums zemesgabaliem Zemnieku ielā 24, Zemnieku ielā 26,
Zemnieku ielā 28, Zemnieku ielā 30, Zemnieku ielā 60 un Parka ielā 11, Liepājā:
• lokālplānojuma izstrādes gaitā tika saņemti 11 institūciju nosacījumi lokālplānojuma izstrādei;
• pēc lokālplānojuma izstrādes tika saņemti 10 institūciju atzinumi par izstrādāto lokālplānojumu;
• no 2016.gada 30.jūnija līdz 28.jūlijam notika lokālplānojuma publiskā apspriešana;
• publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 13.jūlijā, kurā piedalījās seši interesenti;
• 2016.gada 12.augustā pēc publiskās apspriešanas beigām, notika sanāksme, kurā tiek izskatīti
publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi; sanāksmē piedalījās
piecu institūciju pārstāvji.

4.2. Privātās un publiskās investīcijas
Ieguldītās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā
2015.gadā
(EUR)

2016.gadā
(EUR)

Izmaiņas
2016./2015. (EUR)

Publiskās investīcijas

99 563 345

5 075 425

-94 487 920

Privātās investīcijas

24 433 922

17 187 406

-7 246 516

123 997 267

22 262 831

-101 734 436

Kopā

Avots: Liepājas pilsētas Būvvalde
Nozīmīgākie būvobjekti Liepājā 2016.gadā
Ražošanas objekti:
• Sporta manēžas pārbūve par kokvilnas pārstrādes ražotni, Krūmu ielā 74, pasūtītājs SIA
“ICOTTON”, būvuzņēmējs - SIA “STATUS ACV”, projektētājs SIA “LVCT”, 3 894 917 euro;
• Jaunas elektrības sadales ēkas būvniecība, 14.novembra bulvārī 139, pasūtītājs AS “Sadales
tīkls”, būvuzņēmējs - SIA “OMS”, projektētājs SIA “AAB”, 1 150 846 euro;
• Divu rezervuāru būvniecība, Pulvera ielā 33, pasūtītājs LSEZ SIA “DG TERMINĀLS”,
būvuzņēmējs SIA “UPTK ”, projektētājs SIA “A PROJEKTS”, 789 091 euro;
• Beramo kravu noliktava, O.Kalpaka ielā 21/25, pasūtītājs SIA “Baltic Biofuel Company”,
būvuzņēmējs - SIA “PICHE”, projektētājs SIA “PICHE”, 200 000 euro;
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Teritorijas labiekārtojumi:
• Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtojums, Siguldas iela 11, 13, 15 un Dzintaru
82, pasūtītājs SIA “NAMU SERVISS APSE”, būvuzņēmējs - SIA “A LAND”, projektētājs
SIA “A PROJEKTS”, 227 654 euro;
• Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtojums, Daugavas iela 1, 3, pasūtītājs
SIA “LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”, būvuzņēmējs - SIA “VEKTRA 21”,
projektētājs SIA “ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”, 263 800 euro;
• Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtojums, Mežu iela 51, 53 un 55, pasūtītājs
SIA “LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”, būvuzņēmējs SIA “UNIVERSERVISS”,
projektētājs SIA “A PROJEKTS”, 104 432 euro;
Dažādi objekti:
• PII “MARGRIETIŅA” ēku atjaunošana un teritorijas labiekārtojums, Siļķu iela 16A, pasūtītājs – Liepājas pilsētas pašvaldība, būvuzņēmējs – SIA “UPTK”, projektētājs SIA “UPTK”,
būvizmaksas 308 474 euro;
• Veikala būvniecība, Ganību iela 167, pasūtītājs SIA “LEVANDER”, būvuzņēmējs SIA “UPTK”, projektētājs SIA “5.AVĒNIJA”, būvizmaksas 765 000 euro;
• noliktavas ēkas pārbūve par biroju, Roņu iela 2, pasūtītājs SIA “VALSTS AIZSARDZĪBAS
MILITĀRO OBJEKTU un IEPIRKUMA CENTRS”, būvuzņēmējs SIA “SMAILE L”,
projektētājs SIA “LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS CENTRS”, būvizmaksas 412 674 euro.

4.3. Pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma
Liepājas pilsētas attīstība ir balstīta uz diviem 2015.gada 22.janvārī apstiprinātiem attīstības
plānošanas dokumentiem, Liepājas pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un
Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam.
Liepājas pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir ilgtermiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības attīstības redzējums, mērķi,
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, kā arī ir pamats pašvaldības un tās institūciju
mērķtiecīgai dokumentu izstrādei, rīcību un investīciju plānošanai un atbilstošu aktivitāšu
īstenošanai līdz 2030.gadam.
Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam ir vidēja termiņa teritorijas
plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes un pasākumu kopums pašvaldībā, stratēģijā
izvirzīto ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programmas 2015.-2020.gadam
pielikumos ietverts esošās situācijas izvērtējums, Rīcību plāns, Investīciju plāns un Vides
pārskats. Rīcību plāns un Investīciju plāns aktualizējami vismaz reizi gadā.
2016.gadā tika pieņemti četri Liepājas pilsētas domes lēmumi par Investīciju plāna
aktualizāciju un viens Liepājas pilsētas domes lēmums par Rīcību plāna aktualizāciju, t.sk.,
rezultatīvo rādītāju par 2015.gadu un nozaru darbību plānu 2016.gadam apstiprināšana.
Attīstības programma pieejama http://www.liepaja.lv/page/3309.
Attīstības programma kalpo kā vadlīnijas pilsētas attīstības politikas veidošanai, dažādu
pašvaldības nozaru ikgadējo darbības plānu izstrādei, pašvaldības budžeta veidošanai un
investīciju piesaistei. Attīstības programmas 2015.-2020.gadam īstenošana tiek uzraudzīta
mērot rezultatīvos rādītājus, kurus ik gadu izskata kopā ar Rīcību plānu. Rezultatīvie rādītāji
ir definēti katrai rīcībpolitikai, tās, savukārt, pakārtotas četru programmā noteikto attīstības
virzienu īstenošanai.
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Tā kā rezultatīvie rādītāji ietver arī iedzīvotāju vērtējumu par dažādām jomām, 2016.gadā
tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas fakti” pēc pašvaldības pasūtījuma veica Liepājas
pilsētas iedzīvotāju aptauja dzīvesvietās ar mērķi – noskaidrot Liepājas pilsētas iedzīvotāju
vērtējumu par dzīvi pilsētā un paveikto, saistībā ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentos
noteiktajiem virzieniem, t.sk., par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti dažādās likumā
“Par pašvaldībām” noteiktajās pašvaldības attīstības jomās. Aptaujas rezultāti ir pieejami
www.liepaja.lv/page/3701.
Zemāk tabulā, Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam noteiktie rezultatīvie
rādītāji, apkopoti par 2013.-2016.gadu, strukturēti pa attīstības virzieniem un attiecīgajām
rīcībpolitikām.
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Rezultatīvie rādītāji

Tematikas:
- Kvalitatīva pirmskolas izglītība un vietu nodrošinājums
pirmskolas izglītības iestādēs
- Skolēnu prasmju attīstīšana
un karjeras plānošana vispārizglītojošās skolās, uzlabojot jauniešu nodarbinātības iespējas
nākotnē
- Efektīvs Liepājas vispārizglītojošo skolu tīkls un konkurētspējīga materiāltehniskā bāze
(tai skaitā ģimnāzija)
- Sporta infrastruktūras nodrošinājums vispārizglītojošajās
izglītības iestādēs un fizisko
aktivitāšu pieaugums skolēnu
vidū
- Kvalificēti pedagogi (pirmskolas, vispārizglītojošās
iestādēs)
- Darba tirgū pieprasītu, kvalificētu speciālistu sagatavošana
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Obligātās izglītības vecumā esošo bērnu, kuri nav
reģistrēti nevienā izglītības
iestādē īpatsvars

Pirmsskolas vecuma bērnu
īpatsvars, kas apmeklē PII
(t.sk. privātās PII)
Pirmsskolas vecuma bērnu
skaits, kuri reģistrējušies
rindā uz PII
Izglītojamie, kuri pēc 9.klases beigšanas iegūst apliecību par pamatizglītību
Integrēto izglītojamo skaita
ar speciālajām vajadzībām
īpatsvars vispārizglītojošās
izglītības iestādēs no kopējā
izglītojamo skaita

(1) Liepājnieki un viņu labklājība
1.1. Konkurētspējīga izglītība,
prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināDzimušo skaits
šana

Attīstības virziens/Rīcībpolitikas

Rīcībpolitiku rezultatīvie rādītāji

96,3

5,2

%

%

0,25

1329

skaits

%

3522

743

Vērtība

2013

skaits

skaits

Mērvienība

0,25

2,1

97,9

1507

3406

833

Vērtība

2014

0,24

5,8

97,8

1461

3410

838

Vērtība

2015

Samazinās

Pieaug

100%

Samazinās

Pieaug

Pieaug

Vēlamā
tendence

2016

0,3

5,6

98,5

1480

3519

851

Pieaug darījumu skaits
nekustamo īpašumu
iegādē trešo valstu
pilsoņiem, lai saņemtu
uzturēšanās atļaujas.
Līdz ar to nekustamajos
īpašumos Liepājā tiek
deklarēti bērni no trešajām valstīm, kuri faktiski
šeit nedzīvo un izglītības
iestādes apmeklē citur,
par šiem bērniem Izglītības pārvaldei datu nav.

Samazinājies kopējais
izglītojamo skaits ar speciālajām vajadzībām

2016.gadā pieaudzis
bērnu skaits vecuma
grupā no 0-5 gadiem

Jaundzimušo skaita
samazinājums, salīdzinot
ar 2015.gadu, nebūtisks.
Attiecībā pret 2013. un
2014.gadu tendence
pieaugoša

Vērtējums (pret
Piezīmes,
Vērtība
iepriekšē- ja tendence nav ievērota
jo gadu)

Periods
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Liepājas profesionālās izglītības iestādēs, palielinot darba
tirgus nozīmi apmācību procesā
- Starptautiski konkurētspējīga augstākā izglītība attīstīta
pētniecība un tās rezultātu
komercializācija
- Pieaugušo mūžizglītība un
nodarbinātības veicināšana

PIKC Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu īpatsvars,
kas apguvuši darba vidē
balstītas mācības un 1. un
2.kursā izgājuši mācību
praksi uzņēmumā sadarbības līguma ar uzņēmumu
ietvaros
PIKC Liepājas Valsts tehnikuma sākotnējā profesionālajā izglītībā iesaistīto
audzēkņu, kas piedalījušies
mobilitātes aktivitātēs, īpatsvars no visiem audzēkņiem
PIKC Liepājas Valsts tehnikuma profesionālās izglītības pedagogu/speciālistu
īpatsvars, kas piedalījušies
mobilitātes aktivitātēs
Ārvalstu mācībspēku skaita
īpatsvars no kopējā akadēmiskā personāla skaita
Liepājas Universitātē

Renovēto, rekonstruēto
Liepājas vispārizglītojošo
izglītības iestāžu sporta bāžu
skaits

Obligāto stundu skaits
nedēļā mācību priekšmetā
“Sports” pamatizglītības
iestādēs

36,4

5

31

3,4

%

%

%

0

2

%

skaits

skaits

25 (2%)

0

2
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3,4

2 (2%)

2

1 (1%)

24 (2%) 6 (0,5%)

16 (1%)

0

2

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

5

6 (5%)

57 (5%)

134
(9%)

0

2
Liepājas A. Puškina
2.vsk. un Liepājas Raiņa
6.vsk. sporta zāles renovācija un Liepājas Raiņa
6.vsk. sporta laukuma
rekonstrukcija tiks uzsākta 2017.g.

Stundu skaits noteikts
saskaņā ar 12.08.2014
MK noteikumi Nr. 468.
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Tematikas:
- Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana un veselības
veicināšana
- Veselības aprūpes nodrošinājums
- Sociālā drošības sajūta
- Nodarbinātības veicināšana bezdarbnieku vidū, īpaši
jauniešu

1.2. Aktīvi, veseli un sociāli
aizsargāti liepājnieki
skaits

skaits

Zīdaiņu mirstība uz 1000
dzimušajiem

Piesaistītie jauni medicīnas
speciālisti

skaits

Mūžizglītības jeb pieaugušo
izglītībā iesaistīto personu
skaits
skaits

skaits

Ārvalstu studentu skaits
Liepājas Universitātē

Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem

skaits

Studentu skaits Liepājas
Universitātē

4

12

3,1

2777

6

1604

4

1,3

3

3112

26

1516

3

3,7

3

3955

25

1441

Pieaug

Samazinās

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

1

**

**

3771

35

1342

2016.gadā papildus
piesaistītajam vienam
jaunam speciālistam ir
piesaistīti arī 5 rezidenti,
kas saņem pašvaldības
stipendijas un nākamo 3
gadu laikā uzsāks darbu
Liepājā.

Mazās akadēmijas
klausītājiem vairs netiek
izsniegtas apliecības
(klausītāju skaits neiekļaujas kopējā statistikā).

Skaidrojams ar demogrāfisko situāciju valstī
un t.sk. Kurzemes reģionā. Rīcības studentu
skaita palielināšanai ir
plānotas LiepU attīstības stratēģijā līdz 2020
(rezultatīvais radītājs
vismaz 1500 - 2020.
gadā).
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Sociālā dienesta darbinieku
kvalifikācijas celšana

Sociālo pabalstu saņēmēju
īpatsvars kopējā iedzīvotāju
skaitā
Sadarbības līgumu ar NVO
skaits (atbalstot NVO aktivitātes)
Iedzīvotājiem pieejamie sociālie pakalpojumi (saskaņā
ar saistošiem noteikumiem)

skaits

Publisko sporta pasākumos
iesaistīto personu skaits

19

skaits

47

26

skaits

skaits

16,4

%

202 550

78

19

27

11,1

221 050

24

23

52

11

276 660

622

581

skaits

Publisko sporta pasākumu
skaits Liepājā
537

Nav
datu

23
atbalstīti
projekti,
14 pasāku-mi;
38
lekcijas
skolās

Iedzīvotāju īpatsvars, kas
nodarbojas ar fiziskām vai
sportiskām aktivitātēm vienu aptauja Nav datu Nav datu
vai divas reizes nedēļā un
biežāk

Īstenoto informatīvi izglītojošo kampaņu un pasākumu
par fizisko aktivitāšu nozīmi
veselības saglabāšanā un
veicināšanā skaits

Veselības
mēneša
aktivitāskaits
tes un 2
citi pasākumi

Nav
datu

Iedzīvotāju pašvērtējums par
aptauja Nav datu Nav datu
veselības stāvokli
Veselības
mēneša
pasāku-mi
(61); 13
pasāku-mi;
39
lekcijas
skolās

Nav
datu

aptauja Nav datu Nav datu

Iedzīvotāju vērtējums par
veselības aprūpes kvalitāti
pilsētā

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Samazinās

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Uzlabojas

Uzlabojas

53

24

59

10,7

293 260

672

50%

22 atbalstīti
projekti, 26
pasākumi, 47
lekcijas
skolās

Vairāk
labs

Vairāk
pozitīvi
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LSO apmeklētāju skaits

skaits Nav datu Nav datu

44847

Jauniešu bezdarbnieku
īpatsvars bezdarbnieku
%
9,5
9,8
8,7
kopskaitā
Ilgstošo bezdarbnieku
īpatsvars bezdarbnieku
%
21,7
35,0
29,9
kopskaitā
Iedzīvotāju vērtējums par
Nav
sociālo palīdzību un pakalaptauja Nav datu Nav datu
datu
pojumiem
1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika
Interešu izglītībā, tai skaitā
pavadīšanas iespējas, tai skaitā sporta programmās, iesaistī- skaits
5058
4207
2080
- mūsdienīga un kvalitatīva
to bērnu skaits
kultūrizglītība, atpazīstami
Pašvaldības finansējums
sasniegumi kultūrā, sportā un
kultūrai uz vienu iedzīvotāju
piederības sajūtas stiprināšana
eiro
58,96
43,99
241,9
(neskaitot valsts mērķdotāciju)
Tematikas:
- Saistoša interešu izglītība
bērniem un jauniešiem, veicinot
saturīgu brīvā laika pavadīšanu Liepājnieku skaits amatierskaits
780
780
711
- Kultūras tradīciju saglabāšana kolektīvos
un iedzīvotāju pašizpausme
brīvā laikā
Pašvaldības rīkoto un līdzfi- Profesionālās kultūras izcilī- nansēto pasākumu apmeklē- skaits Nav datu Nav datu 616755
bas veicināšana
tāju skaits
- Attīstīts augstu sasniegumu
sports
Teātra apmeklētāju skaits
- Piederības sajūtas stiprināšana (Liepājas teātris un Leļļu
skaits
81829
88289
83624
Liepājai
teātris)
9 641

71,6

710

748 699

65 239

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

38 714

Vairāk
pozitīvi

Uzlabojas

Pieaug

31,5

8,1

Samazinās

Samazinās

Koncertzāles “Lielais
dzintars” atvēršana un
pirmā pilnā sezona, kas
raisīja pastiprinātu interesi par norisēm tajā.
LSO ir ticis integrēts
vairākos Lielā Dzintara
producētos projektos,
kuru apmeklējums neuzrādās LSO statistikā.
Ar koncertzāles atvēršanu akadēmiskās
mūzikas piedāvājums ir
strauji palielinājies, kas
ietekmējis LSO apmeklējumu.

SIA “Lielais dzintars”
būvniecības projekti ir
pabeigti un tiem nav nepieciešams pašvaldības
finansējums.
Dalībnieku skaits faktiski ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī. Samazinājums ir minimāls un
gadījuma rakstura.

Skaidrojumu skat. sadaļu 2.2.1. “Nodarbinātība
un bezdarbs”.
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17

skaits Nav datu Nav datu

Pasākumu skaits Dārza ielas
radošajā kvartālā

Pasākumu skaits Kungu ielas
skaits Nav datu Nav datu
kvartālā

Profesionālās ievirzes sporta
programmās iesaistīto bērnu,
jauniešu skaits
Eiropas un pasaules līmeņa
starptautiskās sporta sacensības, kurās piedalās Liepāju
pārstāvošie sportisti (gadā)

8

skaits

Liepājas muzeju apmeklētāju skaits

1783

403

skaits

skaits

46356

aptauja Nav datu Nav datu
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418

2845

34029

453

3164

41969

Nav
datu

14595

Iedzīvotāju vērtējums par
kultūras pasākumiem Liepājā

14297

14282

skaits

177748

Liepājas bibliotēkas lasītāju
skaits

252731

35240

241124

skaits Nav datu Nav datu

Koncertzāles “Lielais dzintars” apmeklētāju skaits

37

Liepājas bibliotēku apmeklēskaits
tāju skaits

skaits Nav datu Nav datu

Koncertzāles “Lielais dzintars” pasākumu skaits

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Uzlabojas

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

528

3 312

53

3

45 432

Vairāk
pozitīvi

14 847

177 915

220 760

193

Dārza ielas radošais
kvartāls ierasti tiek izmantots kā lielu pilsētas
mēroga svētku pavadošo
pasākumu norises vieta.
Pasākumu skaitu negatīvi ietekmējuši telpu
renovācijas darbi, kas
organizatoriem liedzis
radošo kvartālu izvēlēties saviem pasākumiem.
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Tematikas:
- Vides komunikācija un ‘zaļa’
dzīvesveida popularizēšana
- Teritoriju apsaimniekošana
(pludmale, ūdensmalas, ezeru
dabas teritorijas)
- Degradēto teritoriju revitalizācija
- Mājokļi un labiekārtota apkārtējā vide
- Enerģētika un energoefektivitāte
- Komunālā infrastruktūra
- Ērta, droša un videi draudzīga
pārvietošanās pilsētā

2.1. Videi draudzīga pilsētas
saimniekošana un dzīvesveids

(2) Dzīves vide Liepājā

Tematikas:
- Efektīva funkciju pārvaldība
- Iedzīvotāju līdzdalība

1.4. Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas
iedzīvotājiem

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Elektroenerģijas patēriņš
ielu apgaismojumam

Gaisa kvalitāte PM 10 (pieļaujami pārsniegumi līdz 35
reizes gadā)
Rekreācijai piemērotas
teritorijas Liepājas ezera
piekrastē

Peldūdeņu kvalitāte (trīs
peldvietās)

Informēšanas pasākumu un
kampaņu skaits par videi
draudzīgu dzīvesveidu un tā
sasaisti ar vides kvalitāti
4

63

44,08

7

3

Nav datu

Nav datu

10

4

Nav
datu

Nav
datu

68

Nav
datu

81

Uzlabojas

Pieaug

Uzlabojas

Pieaug

Pieaug

Uzlabojas

Pieaug

Visās
peldvietās
izcila
ūdens
kvalitāte

5

Vairāk
pozitīvi

Nav
datu

81

Vairāk
pozitīvi

120

kWh/
gadā

ha

1

2

Pieaug

2
5262977 4543925 4656361 Samazinās 4 334 499

0,55

reizes 13 reizes 19 reizes 11 reizes Samazinās 9 reizes

2 peldVisās
vietās
Visās
peld
izcila
peldvie-vietās
kvaliskaits
tās izcila
izcila
tāte, 1
ūdens
ūdens
peldvietā
kvalitāte
kvalitāte
laba kvalitāte

skaits

aptauja
/%

%

Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās

Iedzīvotāju vērtējums par
pašvaldības darbu

skaits

Pašvaldības piedāvāto e-pakalpojumu skaits

aptauja Nav datu Nav datu

74

Iedzīvotāju vērtējums par
sporta aktivitātēm Liepājā

68

skaits

Liepājā sarīkoto starptautisko sporta sacensību skaits
(gadā)

Kavējās ES fondu
apguve.

Pašvaldību vēlēšanas
notiek 2017.g.
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Nav
datu

42

Iedzīvotāju vērtējums par saaptauja Nav datu Nav datu
biedrisko transportu pilsētā

Veloceliņi

skaits 12428581 15806326 14098027

110

Pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru
skaits

90

1

22 ēkās
pabeigts;
skaits 84 ēkās
noslēgti
līgumi

1

Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās

1

40

skaits

40

Dzīvnieku pastaigu laukumi

km

Nav
datu

230

aptauja Nav datu Nav datu

221

Iedzīvotāju vērtējums par
ielu, ceļu stāvokli

114

skaits

Dalītās atkritumu vākšanas
punktu skaits

Nav
datu

aptauja Nav datu Nav datu

Iedzīvotāju apmierinātība ar
atkritumu apsaimniekošanu
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Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Uzlabojas

Uzlabojas

Pieaug

Pieaug

13 243
814

110

3

42

Vairāk
pozitīvi

Vairāk
pozitīvi

230

Vairāk
pozitīvi

2016.gada augustā
beidzās atbalsta programma. Līdz ar to tika
pabeigti 2015.gadā
uzsāktie energoefektivitātes pasākumi. Jaunajā
programmā no Liepājas
uz doto brīdi iesniegti 25
projekti, kas ir visvairāk
no visām pilsētām. Energoefektivitātes pasākumi
ir nākamais solis, pēc
projektu izvērtēšanas un
apstiprināšanas.
Mainījusies metodika
kā tiek aprēķināts pasažieru skaits statistikai.

Kavējās ES fondu
apguve, kur plānoti ielu
projekti, t.sk veloceliņu
izbūve.

Notika atkritumu apsaimniekotāju maiņa,
līdz ar to jauni punkti
netika izveidoti.
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Tematikas:
- Liepājas kultūrvēsturiskā
vide, pilsētas atpazīstamības
enkurobjekti, tūrisma piedāvājums
- Liepājas pludmales pievilcība
- Atpūtas iespējas pilsētas
ūdensmalās un zaļajās teritorijās (parkos, skvēros)
- Aktīvā tūrisma iespējas
- Tūristiem ērta pilsētvide
- Drošība pilsētvidē un uz
ūdeņiem
dienas

skaits

skaits
skaits

skaits

Liepājas tūrisma informācijas biroja apmeklētāju skaits

Gultas vietu skaits Liepājas
tūristu mītnēs

Noziegumu skaits

Ceļu satiksmes negadījumu
skaits

skaits

Tūrista vidējais uzturēšanās
ilgums

2.2. Iedzīvotājiem un tūristiem
Liepājā nakšņojošo tūristu
interesantas, draudzīgas pubskaits
liskās telpas infrastruktūras
uzlabošana

400

1126

1094

19783

1,6

69070

449

1050

951

16077

1,7

73044

462

1240

942

17094

1,8

68958

Samazinās

Samazinās

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

493

971

1 093

19 798

1,6

87068

CSN pieaugumu veicina
fakts, ka apdrošināšanas
atlīdzības saņemšanai
(OCTA, KASKO) nepieciešama valsts policijas
izziņa, neskatoties uz to
cik nozīmīgs bijis CSN.

2016.gadā gada griezumā pilsētas viesu vidū
izteikti vērojama tendence uzturēties 1 nakti
pilsētā, lai apmeklētu
kultūras pasākumu kādā
no Liepājas pasākumu
norises vietām un jau nākošajā dienā dotos prom.
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skaits

ha
milj.
eiro
milj.
eiro
milj.
eiro

Ražošanas teritoriju nodrošinājums ar nepieciešamo
infrastruktūru

Piesaistītās ārvalstu investīcijas t.sk.

Ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā

SEZ uzņēmumu piesaistītās
investīcijas

%

skaits

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits

Bezdarba līmenis

Tematikas:
- Aktīva uzņēmējdarbības vide
- Investoru un investīciju pieNo jauna reģistrēto uzņēmusaiste pilsētai
mu skaits (gada laikā)
- Inovatīvi risinājumi Liepājas
uzņēmumos
- Uzņēmējdarbības teritoriju
infrastruktūras attīstība
- Ostas attīstība un infrastruktūras pilnveidošana

3.1. Pilsētas ekonomikas
konkurētspējas uzlabošana
tradicionālajās nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgās
nozarēs

(3) Liepājas ekonomikas attīstība un jaunas darba vietas
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216

73,8

289,8

460

2426

13,0

348

221

107,6

328,6

460

2465

12,5

327

223,94

115,6

339,54

521,5

2640

11,6

330

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Samazinās

Pieaug

256,4

102,7

359,1

530

**

11,2

264

Skaidrojumu skat. sadaļu 2.2.5. “Investīcijas”.

Izmaiņas valsts
likumdošanā (piem.
uzņēmumam ir
jāmaksā nodoklis (50
EUR/gadā) arī tad, ja
uzņēmums nav veicis
saimniecisko darbību;
ES fondu finansējuma
nepieejamība
komersantiem 2016.
gadā; Reģionālo biznesa
inkubatoru programmas
aizkavēšanās (LIAA
Liepājas biznesa
inkubators atklāts 2017.
gada sākumā); Esošie
komersanti paplašinās
un attīstās nedibinot
jaunus uzņēmumus.
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%

%

IT nozares uzņēmumu
īpatsvars ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaitā
1,2

1,2

3,6

%

Enerģētikas nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski
aktīvo uzņēmumu skaitā

3,5

290

%

skaits

Uzņēmumu skaits rūpniecības nozarē

6300

5,4

skaits

Strādājošo skaits rūpniecībā

285

4,8

%

milj.
eiro

Apstrādes rūpniecības izlaides apjoms

3.2. Liepājas perspektīvie eko- Kurortoloģijas nozaru uzņēnomikas virzieni un to poten- mumu īpatsvars ekonomiski
ciāla attīstība
aktīvo uzņēmumu skaitā
Radošo industriju nozares
Tematikas:
uzņēmumu īpatsvars eko- Tūrisma piedāvājuma un
nomiski aktīvo uzņēmumu
infrastruktūras attīstība
skaitā
- Attīstīt radošās industrijas
Radošo industriju nozarēs
- Atbalsts enerģētikas nozarei
strādājošo īpatsvars
- Atbalsts IKT

milj. t

Ostas kravu apgrozījums

1,7

0,5

3,2

3,5

5,6

294

6058

206,2

5,3

1,6

1,0

3,6

6,7

5,3

278

6049

255,5

5,6

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

2,4

1,0

4,1

7,1

5,6

316*

6028*

218

5,7

Pieaug faktiskais enerģētikas nozares uzņēmumu
skaits un palielinājies
arī kopējais uzņēmumu
skaits, līdz ar to īpatsvars saglabājās iepriekšējā gada līmenī.

AS “KVV Metalurgs”
darbības izbeigšanas
ietekme.

Skaidrojumu skat. sadaļu 2.2.5. “Rūpniecība”.
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* Provizoriska (informācija no cita datu avota).
** Informācija uz doto brīdi vēl nav pieejama.

skaits

LRTIB dalība starptautiskās
tūrisma izstādēs
12

5,3

milj. t

Autokravu apgrozījums

2

skaits
9521

0

skaits

Ar dzelzceļu pārvadāto pasaskaits
žieru skaits

Tematikas:
Starptautiskie avioreisi
- Savstarpēji saistītas transporta
infrastruktūras attīstība Liepājā
un tās integrācija Eiropas un
starptautiskajos transporta
tīklos
Prāmju reisu skaits

4.1. Liepājas starptautiskā
sasniedzamība, pilsētas tēls un
atpazīstamība

(4) Liepājas sasniedzamība un pilsētas atpazīstamība

11

4,1

7374

2

0

10

4,9

6597

2

0

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

Pieaug

14

**

7155

2

0

2016.gadā notika lidostas sertifikācija, bez
kuras nebija iespējama
avioreisu atvēršana.
2017.gada maijā ir
atvērts iekšzemes avioreiss un notiek sarunas
par iespēju atvērt arī
starptautiskos avioreisus.
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5. KOMUNIKĀCIJA
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Lai sekmētu iedzīvotāju informētību par pašvaldībā notiekošo, veicinātu pašvaldības
iedzīvotāju savstarpējo saziņu, sadarbību un iesaisti pilsētas attīstības uzdevumu un mērķu
sasniegšanā, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga
daļa (turpmāk tekstā - SAMD) sadarbojas ar medijiem, organizācijām, pasākumu organizatoriem,
nevalstiskajām organizācijām un citām sabiedrības grupām. Nodaļa par dažādiem aktuāliem
pašvaldības jautājumiem gatavo informāciju, plāno un īsteno publicitātes kampaņas, gatavo
un izdod informatīvo izdevumu “Katram Liepājniekam”, organizē iedzīvotāju aptaujas,
pašvaldības speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, kā arī piedalās pilsētas nozīmes pasākumu
plānošanā, organizēšanā un norisē.
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
2016.gadā ir sagatavojusi 487 preses relīzes. Svarīgākās atspoguļotās tēmas:
• Pašvaldības budžets 2016.un 2017.gadam;
• Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti Liepājā;
• nodarbinātība;
• tūrisms un atpūta;
• māju siltināšana;
• Lielā talka, pilsētas sakopšana;
• Goda un Gada liepājnieks;
• izstāde “Ražots Liepājā”;
• medicīnas pakalpojumi iedzīvotājiem;
• izglītības un kultūras aktivitātes;
• atkritumu apsaimniekošana;
• NVO un brīvprātīgais darbs;
• domes lēmumi;
• mazo un vidējo uzņēmumu projektu līdzfinansēšanas konkurss;
• publiskās apspriešanas;
• veselības profilakses un veselības veicināšanas pasākumi;
• uzņēmējdarbības attīstība;
• ministru, vēstnieku un citu pilsētas viesu vizītes Liepājā;
• un vēl citas tēmas.
Izdoti astoņi pašvaldības informatīvie izdevumi “Katram Liepājniekam”, ko liepājnieki
saņem bez maksas savā pastkastītē, 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.
Informatīvajā izdevumā “Katram Liepājniekam” 2016.gadā apskatītas šādas tēmas:
• budžeta ieņēmumi un izdevumi;
• namu siltināšana un energoefektivitāte;
• Eiropas Savienības projekti;
• arhitektūra;
• NVO un brīvprātīgais darbs;
• uzņēmējdarbība;
• domes lēmumi;
• pavasara talka;
• atkritumu apsaimniekošana;

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

55

5. KOMUNIKĀCIJA
AR SABIEDRĪBU

•
•
•
•
•
•

pilsētas labiekārtošana;
Liepājas kultūras aktualitātes;
sociālās palīdzības iespējas;
uzņēmējdarbības attīstība un atbalsts uzņēmējiem;
jauno un jau pieredzējušo uzņēmēju intervijas;
un citas tēmas.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa īstenojusi šādas publicitātes kampaņas:
• Goda un Gada liepājnieks 2015;
• veselības veicināšana;
• Lielās talkas norise Liepājā;
• Zilā karoga piešķiršana un pacelšana Liepājas pludmalēs;
• Eiropas Savienības struktūrfondu naudas apgūšana;
• dzīvojamo māju siltināšana un energoefektivitāte, to rezultāti un nozīme;
• ķēpājumu novēršana;
• mikrorajonu pagalmu labiekārtošana;
• uzņēmējdarbības izstāde “Ražots Liepājā”;
• orientēšanās spēles “Liepājas pēdas Latvijā”;
• atkritumu apsaimniekošana;
• un citas tēmas.
Ikdienā tika nodrošināta mediju komunikācija ar domes vadību un struktūrvienību vadītājiem
par aktuālajām un sabiedrībai interesējošām tēmām.
Liepājas pilsētas pašvaldība arī 2016.gadā uzturēja aktīvu komunikāciju lielākajos sociālajos
tīklos – Facebook.com, Draugiem.lv, Youtube.com, Twitter.com, Instagram.com, tādejādi
veidojot Liepājas pilsētas tēlu un popularizējot pilsētu, kā tūrisma un atpūtas galamērķi.
Tāpat sociālajos tīklos tika informēti iedzīvotāji par aktualitātēm pašvaldībā un aktuālajiem
pieņemtajiem domes lēmumiem. Rezultātā vienmērīgi tiek palielināts sekotāju skaits Liepājas
pilsētai sociālajos tīklos, veicinot iedzīvotāju un pilsētas viesu informētību par aktualitātēm
pilsētā un iesaistot iedzīvotājus pašvaldības darbības procesos un lēmumu pieņemšanā.
Pateicoties aktīvai komunikācijai sociālajos tīklos, apkopojot un nododot iedzīvotājiem
svarīgāko informāciju par atpūtas, tūrisma, sporta, iedzīvotāju līdziesaistīšanās iespējām
pašvaldības darbā un vēl citām tēmām, panākts, ka 2016.gadā Liepājas pilsēta “DDB Consulting”,
“Gfk Custom Research Baltic”, “PHD Latvia” un “Kapitāls” kopīgi veidotajā “Mīlētāko zīmolu
topā” jau otro gadu pēc kārtas atzīta par ietekmīgāko zīmolu sociālajos medijos.
Tāpat Liepājas pilsēta 2016.gadā radošās izcilības festivālā “Adwards 2016” saņēma “Grand
Prix” un “Pioniera balvu” par drosmīgām idejām un uzdrīkstēšanos, izveidojot pilsētas reklāmas
klipu “Brauc uz Liepāju izvējoties!”, kura izveidē iesaistījās arī SAMD.
Kā nozīmīgs kanāls komunicēšanai ar sabiedrību tika izmantota arī pašvaldības mājaslapa
www.liepaja.lv. 2016.gadā tika sagatavota iepirkuma dokumentācija un izsludināts iepirkums
par jaunas mājaslapas izveidi, kas atbilstu mūsdienu drošības prasībām, mājaslapas apmeklētāju
informācijas meklēšanas paradumiem un moderno tehnoloģiju attīstībai, arvien vairāk
lietotājiem mājaslapu aplūkojot caur mobilajām ierīcēm.
Sabiedrisko attiecību mārketinga daļa sadarbībā ar Vides nodaļu organizējusi sešas aptaujas
par koku ciršanu gan elektroniski, gan klātienē. Tāpat, lai noteiktu 15 gada un vienu goda
liepājnieku, iedzīvotāji tika aicināti ieteikt savus pretendentus, tostarp elektroniski. Kā arī,
organizējot NVO godināšanas pasākumu, iedzīvotāji tika aicināti ieteikt aktīvākās NVO
2016.gadā.
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Ieceres 2017.gadā:
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa 2017.gadā plāno veicināt pašvaldības pakalpojumu
pieejamību, pilnveidot iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti, veicināt interaktīvu dialogu ar
iedzīvotājiem, līdz ar to palielinot iedzīvotāju informētību un līdzdalību pašvaldības darbības
procesos.
Tāpat SAMD arī 2017.gadā turpinās sagatavot un izplatīt informāciju par aktualitātēm
pašvaldībā, sagatavot izdevumu “Katram Liepājniekam”, sadarbībā ar citām struktūrvienībām
skaidrot iedzīvotājiem svarīgus jautājumus. Tāpat tiks organizētas gan tradicionālas publicitātes
kampaņas par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem, kā arī informatīvi atbalstīti citi pašvaldības
vai pasākumi, kas saņēmuši pašvaldības atbalstu, norisi. 2017.gadā tiks realizēta jauna Liepājas
pašvaldības portāla izveide, izstrādāta pilsētas mārketinga stratēģija. Kopā ar Liepājas reģiona
tūrisma informācijas biroju tiks īstenots vasaras sezonas atklāšanas pasākums un pilsētas
mārketinga kampaņa.
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6. PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS
VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI

Liepājas pilsētas dome 2016.gada 14.jūlijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.15 “Liepājas
pilsētas pašvaldības nolikums”. Ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem ir precizēta pašvaldības pārvaldes darba organizācija un
lēmumu pieņemšanas kārtība.
2016.gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekiem tika organizētas
243 apmācības (2015.gadā – 246), tas ir, darbinieki 243 reizes apmeklēja gan kursus, gan
seminārus, gan piedalījās iekšējās apmācībās Liepājas pilsētas pašvaldībā. 2016.gadā tika
apmācīts 81 darbinieks (2015.gadā – 88).
Darbinieku apmācībās tika izlietots 13 654 euro (2015.gadā – 14 872 euro).
2016.gadā Liepājas pilsētas pašvaldībā tika organizētas četras (2015.gadā septiņas apmācības)
kopējās apmācības:
• Lietišķā etiķete;
• Zaļais publiskais iepirkums (sadarbībā ar Publisko iepirkumu daļu);
• Lielāko pasaules un Latvijas pilsētu aktivitātes digitālajās platformās (sadarbībā ar
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu);
• Pilsētmārketinga attīstība un tendences. Liepājas vieta globālajā un vietējā tirgū (sadarbībā
ar Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu).
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija kopš 2004.gada strādā atbilstoši Kvalitātes
vadības sistēmas (turpmāk tekstā – KVS) standarta LVS NE ISO 9001:2008 prasībām.
2016.gada 21.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.
Kopš 2016.gada 4.jūlija pašvaldībā ir ieviests arī Energopārvaldības sistēmas standarts ISO
50001:2011.
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7.1. Izglītība
Liepājas pilsētas pašvaldības kompetenci izglītības jomā īsteno Liepājas pilsētas Izglītības
pārvalde (turpmāk tekstā - LIP), kas ir Liepājas pašvaldības budžeta iestāde.
Pirmskolas izglītība
Liepājā ir 21 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk PII), kurās īsteno
vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, mazākumtautību vispārējo pirmsskolas izglītības
programmu, speciālās pirmsskolas izglītības programmas un mazākumtautību speciālās izglītības
programmas izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, ar jauktiem attīstības traucējumiem un
ar redzes traucējumiem.
Trīs no pirmsskolas izglītības iestādēm ir speciālās, divas no speciālajām iestādēm ir
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, un viena bērniem ar somatiskām saslimšanām. Liepājas
speciālajā internātpamatskolā izglītojamie var apgūt izglītības programmu izglītojamajiem ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
2016.gada 1.septembrī Liepājā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja
3442 bērni.
2016.gada 1.septembrī rindu uz pašvaldības pirmsskolas iestādēm gaidīja 1480 bērns.
2016.gadā 25 gadu jubileju svinēja PII “Stārķis”, savukārt PII “Mazulītis” atzīmēja apaļo
30 gadu jubileju.
Pirmsskolas izglītību iespējams apgūt kādā no trīs privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.
2016.gadā Liepājā atvērta jauna privātā PII “Pikucis”, radot 25 jaunas vietas bērniem vecumā
no 1,5 – 4 gadiem.
Izglītojamajiem privātajās PII tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums. 2016.gadā tas bija
147,98 euro vienam bērnam mēnesī. 2016.gada septembrī privātās pirmskolas iestādes, saņemot
pašvaldības līdzfinansējumu, apmeklēja 90 bērni.
Liepājā pieejams Aukļu dienesta pakalpojums. Pašvaldības līdzfinansējumu 100 euro mēnesī.
Uz atbalstu var pretendēt aukles, kuras sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu bērnam no
pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības
apguvei. 2016.gadā līgumus ar Aukļu dienestu noslēgušas 35 aukles. Gada laikā kopā noslēgti
122 līgumi par bērnu pieskatīšanu.
2016.gadā vairākās Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēs veikti remontdarbi:
• elektroinstalācijas nomaiņa - PII “Pūcīte”, PII “Kāpēcītis”, PII “Sprīdītis”;
• rotaļu laukuma gumijas seguma uzklāšana un daļēja teritorijas labiekārtošana -PII “Delfīns”;
• apkures sistēmas nomaiņa - PII “Mazulītis”, PII “Gulbītis”;
• daļēja teritorijas labiekārtošana – “Kristīgā” PII un PII “Mazulītis”.
Vispārējā izglītība
Liepājā vispārējo izglītību nodrošina 15 pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādes un
viena valsts ģimnāzija. Izglītību var apgūt vakara maiņu vidusskolā, kurā mācīties var klātienē,
neklātienē un tālmācībā. Tālmācības programmas piedāvā arī citas Liepājas pašvaldības
vispārizglītojošās skolas. Liepājā ir internātpamatskola un viena speciālā internātpamatskola.
2016.gada 1.septembrī Liepājas vispārējās izglītības iestādēs mācījās 8 528 skolēni.
Liepājā darbojās arī divas privātskolas “Liepājas katoļu pamatskola” un privātsākumskola
“Varavīksne”. Kopumā šajās skolās 2016.gada 1 septembrī mācījās 197 skolēnu.
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Liepājas Ezerkrasta sākumskola darbojas Ekoskolu programmā.
Liepājas Raiņa 6.vidusskola ir atzīta par “Microsoft showcase school” (tādas ir tikai
150 pasaulē). 2016.gadā šī skola saņēma arī Microsoft inovatīvās skolas statusu, kas apliecina,
ka skola prasmīgi izmanto jaunākās tehnoloģijas un izveidojusi inovatīvu mācību vidi.
2016.gadā Liepājas 15.vidusskola tika pārdēvēta par Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolu,
tādējādi godinot pirmā Latvijas bruņoto spēku komandiera piemiņu.
No 2012.gada septembra daļa šīs skolas skolēnu apgūst valsts aizsardzības mācību - tādējādi
Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas mērķi ir cieši saistīti ar valsts drošības jautājumiem.
2016.gadā tika uzsākts darbs pie NATO šķēršļu joslas izveides.
2016.gadā Liepājas skolās veikti šādi remontdarbi:
• Liepājas Ezerkrasta sākumskolas žoga izbūve sporta laukumam;
• Liepājas 7. vidusskolas grīdas seguma nomaiņa;
• J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas avārijas remonts pēc ugunsgrēka.
Sasniegumi skolēnu olimpiādēs
Kā ierasts Liepājas skolēni aktīvi piedalījās skolas, pilsētas un valsts olimpiādēs. Pirmo reizi
notika matemātikas olimpiāde 3. klasēm.
Visvairāk 1.vietas pilsētas mācību olimpiādēs ieguvuši Draudzīgā aicinājuma Liepājas
pilsētas 5.vidusskolas audzēkņi (17), Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un Liepājas A.Puškina
2.vidusskolas audzēkņi (pa 13), Liepājas 7.vidusskolas skolēni (11).
Godalgotās vietas valsts olimpiādēs ieguvuši:
• Amanda Razma (J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola) – 2.vieta latviešu valodas valsts olimpiādē un 3.vieta matemātikas valsts olimpiādē;
• Dāvids Korjakovs (Liepājas pilsētas 12.vidusskola) – 3.vieta franču valodas valsts olimpiādē;
• Jelizaveta Platinska (Liepājas A. Puškina 2.vidusskola) - 3.vieta mūzikas valsts olimpiādē;
• Klaudija Grīnfelde (Liepājas Katoļu pamatskola) – 2.vieta mūzikas valsts olimpiādē;
• Pols Bernards Bernots (Liepājas Katoļu pamatskola) - 2.vieta mūzikas valsts olimpiādē;
• Aiva Tālberga (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija) – 2.vieta vēstures valsts olimpiādē.
Balvas izglītībā
Ik gadu Liepājas pašvaldība pasniedz balvas izglītības darbiniekiem un skolniekiem.
Kvalitātes balva - balvas mērķis ir motivēt skolas inovatīvai, kvalitatīvai darbībai,
konkurētspējas veicināšanai un izcilības sasniegšanai Liepājas pilsētas, Kurzemes reģiona,
valsts un starptautiskā mērogā. 2016.gadā kvalitātes balvas izglītībā saņēma četras Liepājas
skolas:
• Liepājas Valsts 1.ģimnāzija – saņēma balvas četrās nominācijās, tajā skaitā – galveno balvu
par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā;
• Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola;
• Liepājas A.Puškina 2.vidusskola;
• J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola.

“Dzintara liepiņas” kvalitātes balvu pamatizglītībā saņēmušas Liepājas A.Puškina
2.vidusskola, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija un Centra sākumskola.
Ikgadējā skolotāju sumināšanas pasākumā “Goda kliņģeris” tika sveikti labākie Liepājas
skolotāji, kurus bija izvirzījušas skolu administrācijas. Kopumā tika sveikti 16 skolotāji.
“Gada skolotājs 2016” balvu saņēmuši 32 pedagogi. Visvairāk skolotāju bija ieteikts
nominācijai “Foršākais skolotājs”, kurai kandidātus iesaka un atsauksmes raksta paši skolēni
no skolu pašpārvaldēm.
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Šajā nominācija bija izvirzīti astoņi kandidāti, no kuriem tika sumināti divi - Liepājas
Valsts 1.ģimnāzijas pedagogs Arnolds Šablovskis un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas
5.vidusskolas skolotāja Zanda Krūmiņa. Deviņi paši labākie katrā nominācijā saņēma Atzinības
rakstu un piespraudi “Sudraba ābols”, ko darinājis mākslinieks Renarts Purmalis.
Teicamnieku sveikšana
Noslēdzot mācību gadu, Liepājas Domē tika svinīgi sveikti 9.-12.klašu teicamnieki.
Apsveikumus un naudas balvas 70 euro apmērā saņēma 44 gudri un talantīgi jaunieši, kuri
beiguši 2015/2016 mācību gada 2.semestri tikai ar teicamu un izcilu vērtējumu.
Teicamnieku skaits Liepājas skolās 2015/2016 mācību gadā:
• Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā – 13 teicamnieki;
• J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolā – astoņi teicamnieki;
• Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā - astoņi teicamnieki;
• Liepājas 15.vidusskolā – pieci teicamnieki;
• Liepājas 7.vidusskolā – četri teicamnieki;
• Liepājas 12.vidusskolā – divi teicamnieki;
• Liepājas Raiņa 6.vidusskolā – viens teicamnieks;
• Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā - viens teicamnieks;
• Liepājas 8.vidusskolā – viens teicamnieks;
• Katoļu pamatskolā – viens teicamnieks.
Teicamnieku TOP trijnieks:
• Agneta Ormane (Liepājas 15.vidusskolas 12.klase) – vidējais vērtējums 9,85;
• Renats Bikmajevs (Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 12.klase) – vidējais vērtējums 9,8;
• Deivs Baranovskis (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 9.klase) – vidējais
vērtējums 9,7.
Par izciliem sasniegumiem obligātajos valsts centralizētajos eksāmenos J.Čakstes Liepājas
pilsētas 10. vidusskolas 12. klases absolventei Amandai Razmai piešķirta naudas balva 1500 euro
apmērā. Amanda Razma valsts centralizētajos eksāmenos ieguvusi vidējo procentuālo kopvērtējumu 91,3%, bet matemātikas eksāmenā saņēmusi augstāko novērtējumu pilsētā –98 %.
Balvas skolēniem par sasniegumiem sportā
2016.gadā sveikti un sumināti skolēni par šādiem sasniegumiem sportā:
• 1.vieta Latvijas valsts finālsacensībās futbolā 2004.-2005.gadā dzimušajiem zēniem
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas komandai;
• 2.vieta Latvijas valsts finālsacensībās volejbolā Liepājas 7.vidusskolas komandai;
• 2.vieta Latvijas valsts finālsacensībās vieglatlētikas četrcīņā 2002.-2003.gadā dzimušajām
meitenēm Liepājas 15.vidusskolas komandai;
• 2.vieta Latvijas valsts finālsacensībās vieglatlētikas četrcīņā 2002.-2003.gadā dzimušajiem
zēniem Liepājas 7.vidusskolas komandai.
Par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Latvijas valsts finālsacensībām sumināti skolēnu sporta
skolotāji: Andra Šlisere (Liepājas 15.vidusskola), Serafima Rozga (Liepājas 7.vidusskola),
Ginta Kaire un Valentīna Pocjute (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola),
Vjačeslavs Goļinskis (Liepājas 7.vidusskola).
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Skolēnu panākumi konkursos
• Liepājas 7.vidusskolas 11.b klases audzēknis Jevgēnijs Pipčenko pārstāvēja valsti prestižajā
starptautiskajā audiovizuālo programmu festivālā (FIPA) Francijas pilsētā Biaricā, tas ir otrs
nozīmīgākais festivāls Francijā aiz slavenā Kannu kinofestivāla;
• 44.starptautiskajā mākslas izstādē – konkursā “Lidice 2016”, kas bija veltīts tēmai “Skola?
Izglītība!” no Liepājas pilsētas tika izvirzīti pieci vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi.
• Latvijas first lego League sacensībās robotikā “Trash Treck”, kur jauniešiem vajadzēja
pierādīt savas prasmes robotu konstruēšanā un programmēšanā veicot noteiktas misijas
22 komandu konkurencē Liepājas Valsts ģimnāzijas komanda ieguva 1.vietu kategorijā “Labākais
projekts”, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas un Liepājas Ezerkrasta sākumskolas robotikas pulciņa
komanda ieguva 2.vietu kategorijā “Pamatvērtības”, savukārt Draudzīgā aicinājuma Liepājas
5.vidusskolas komandai programmēšanā tika vislielākais punktu skaits;
• Liepājas Raiņa 6.vidusskolas komanda ieguva 2.vietu un simpātiju balvu Swedbank finanšu
institūta pētniecisko un radošo darbu konkursā “Jaunais finanšu eksperts 2016”;
• J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 10. un 11.klases skolēni ar skolotāju Irisu Otrupi
ieguva 1.vietu Eiropas parlamenta informācijas biroja Latvijā rīkotajā konkursā EUROSCOLA;
• Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komanda izcīnīja 1.vietu un galveno balvu ceļojumu uz
Stokholmu Latvijas Jūras akadēmijas rīkotajā jūrniecības konkursā vidusskolēniem “Enkurs”.
Interešu izglītība
Liepājas bērnu un jauniešu centrs (LBJC) - pašvaldības interešu izglītības iestāde, kas izkopj
bērnu un jauniešu individuālās spējas un intereses, veicina aroda izvēli un nodrošina brīvā laika
saturīgu pavadīšanu.
LBJC ir četras struktūrvienības “Laumiņa”, “Spārni”, “Vaduguns” un “Jauniešu māja”.
2016.gada oktobrī LBJC apmeklēja 1 821 bērns un jaunietis. Atsevišķi bērni apmeklēja
vairākus interešu pulciņus, līdz ar to interešu izglītības pulciņos apmeklētas bija 2 313 vietas.
LBJC ir ap 80 interešu izglītības programmu, Liepājas jauniešu mājā notiek ap 600 pasākumu
gadā. Tiek organizētas pasaules raķešu modelisma sacensības.
2016.gadā - BJC “Laumiņa” tiek piedāvāta iespēja zinātkāriem 2.-5.klases skolēniem apgūt
Lego Mindstorms EV3 robotus.
Projekta ietvaros LBJC iegādājas 3D printeri, piedāvājot Liepājas bērniem un jauniešiem
struktūrvienībā “Spārni” apgūt jaunās tehnoloģijas pamatus un iegūt pieredzi 3D modelēšanā
un printēšanā.
Atbalsts izglītībai
Liepājā 1.-4.klašu skolēni tiek nodrošināti ar brīvpusdienām. 1.klases skolniekiem tiek
nodrošināts bezmaksas sabiedriskais transports.
Gan Liepājas pirmsskolas, gan skolas, gan ar Liepājas izglītību saistītās biedrības regulāri
piedalās Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes organizētajā projektu konkursā. 2016.gadā LIP
atbalstījusi 27 projektus. Kopējā LIP sniegtā līdzfinansējuma summa projektu konkursā sastāda
25 000 euro.
Liepājā visi pirmklasnieki uzsākot skolas gaitas saņem vienreizējo pabalstu 30 euro apmērā,
lai iegādātos skolai nepieciešamās lietas.
Vidusskolēniem ir iespēja pieteikties Liepājas Universitātes (turpmāk LiepU) stipendijai
vidusskolēniem. Stipendijas apmērs ir 855 euro, un to ir iespējams saņemt vienam vidusskolas
vai ģimnāzijas skolēnam par izcilību mācībās, tādejādi veicinot viņa centienus pētniecības
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un radošajā darbībā, kā arī studiju uzsākšanu LiepU. 2016.gadā LiepU stipendiāti bija divi
Liepājas 15.vidusskolas skolēni Agneta Ormane un Dans Jurķis.
2016.gadā realizētie projekti
• Izveidota elektroniskā pirmklasnieku reģistrēšanas sistēma, kas sāks darboties ar
2017.gada 1.februāri. Programmas un saistošo noteikumu izstrāde notika visu 2016.gadu.
Jaunā reģistrēšanās sistēma tika izstrādāta, lai bērnu vecākiem atvieglotu reģistrācijas kārtību.
Elektroniskā pirmklasnieku reģistrēšanās sistēma Liepājā ir pirmā šāda sistēma Latvijā;
• Pēc projekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums
infrastruktūras attīstības projekts”” realizācijas “Liepājas Valsts tehnikums” atsāk mācības
Ventspils un Vānes ielā;
• Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā atbalstīti 15 projekti, ar kopējo piešķirto
finansējumu 17 000 euro;
• Pateicoties VKKF finansiālajam atbalstam projektā “Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas
materiāli tehniskās bāzes pilnveide konkurētspējīgai izglītībai”, Liepājas Mūzikas, mākslas
un dizaina vidusskola ir saņēmusi unikālu sietspiedes iekārtu darbnīcas izveidei no Čehijas
kompānijas CIMA – Zimmermann;
• Liepāja kā pirmā no Latvijas pašvaldībām nodrošina pieeju pilnam jauna mācību satura
platformas SOMA satura klāstam, abonējot to ikvienam skolēnam, skolotājam un bērnu
vecākiem. Jaunizveidotā platforma soma.lv ļauj jebkurā vietā un laikā ērti lietot mācību saturu
visās mobilajās ierīcēs un datorā.

7.2. Kultūras nozare
Par kultūrpolitikas veidošanu un realizāciju pilsētā atbildīga ir Liepājas pilsētas pašvaldības
iestāde “Kultūras pārvalde”.
Nodrošinot kultūrpolitikas uzdevumu izpildi, 2016.gadā Liepājā ar Kultūras pārvaldes
dalību, finansējumu vai līdzfinansējumu tika realizēti:
• Tradicionālie festivāli – “Līvas ciema svētki”, “Zvaigžņu festivāls”, Starptautiskais ielu
teātru festivāls “Zeme. Debess. Jūra.”, gleznotāju plenērs “Liepājas marīna”, Starptautiskais
Ērģeļmūzikas festivāls, “Muzeju nakts” u.c.;
• Tradicionālie gadskārtu svētki, valsts svētki un piemiņas dienas – Jūras svētki, 4.maija svētku
programma, Lāčplēša diena, LR Proklamēšanas gadadiena, Jaungada sagaidīšana, Liepājas
dzimšanas dienas pasākumi u.c.;
• Turpināta tradīcija – pasākumu cikls “Čakstes laukuma kultūras programma”;
• Īpaši pasākumi – koncerts “Imantam Kalniņam 75”, “Prāta Vētra” koncerts, Baltu dienas
u.c.;
• Vasaras sezonas mazākumtautību kultūras programma pie Gulbju dīķīša;
• Izcilības un autordarbu veicinoši pasākumi – “Goda un Gada Liepājnieks 2015”, Egona Līva
piemiņas balva “Krasta ļaudis”, “Liepājas Kultūras balva 2015”;
• Atbalsta pasākumi – 2016.gada Kultūras projektu konkurss;
• Darbs pie radošo industriju centra D10 tehniskā projekta;
• Atbalsts Liepājas nevalstisko kultūras organizāciju darbībai – Amatnieku nams, Folkloras
centrs “Namīns”, cirka studijas “Beztemata”, Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa, Liepājas
teātra fonds, ceļojošais leļļu teātris “Maska” u.c.;
• Nodrošināts Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanas process.
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Kultūrās pārvalde veiksmīgu darbu turpinājusi radošo industriju nozarē. Turpināta dalība
četros starptautiskos projektos:
• ART/MOSPHERE (noslēdzās 2016.gadā);
• TANDEM UKRAINE (līdz 2017.gada septembrim);
• CHIC – KOPĒJĀ KULTŪRAS HIBRIDIZĀCIJA (līdz 2017.gada beigām);
• FUTURE DIVERCITIES (līdz 2020.gadam).
2016.gadā realizēts radošo domnīcu cikls “Ideju siltumnīca”. Visa gada garumā notika deviņi
cikla tematiski pasākumi, piesaistot jomu speciālistus un ekspertus un veidojot diskusijas par
Liepājas tālāku attīstību. Kopumā “Ideju siltumnīcas” apmeklēja 380 interesenti. Aplūkotie
temati:
• Liepājas situācija Latvijas kontekstā;
• Radošuma ekonomikas attīstība Liepājā;
• Liepājas senioru spēks;
• Mazo radošo uzņēmumu attīstība;
• Nelielu pilsētu attīstība;
• Radošas Liepājas attīstība;
• Pilsētu ilgtspēja un klimata pārmaiņas;
• Radošas Liepājas attīstība;
• Lielā Ideju siltumnīca.
Domnīcu cikls “Ideju siltumnīca” saņēmusi Latvijas Pasākumu producentu asociācijas
nozares profesionālo apbalvojumu “Pasākumu gada balva 2016” nominācijā – labāko
oriģinālpasākumu/seminārs vai konference.
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un
kultūras centrs” (Kultūras centrs)
Iestādes galvenais darbības mērķis ir piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras
pakalpojumus, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu,
veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, kā arī veidot un uzturēt labvēlīgu kultūrvidi
sabiedrības jaunradei un sociālajai līdzdalībai.
2016.gadā “Kultūras centrs” organizējis 94 pasākumus Liepājā, koordinējis 72
aktivitātes citur Latvijā un ārvalstīs, nodrošināta kolektīvu līdzdalība 27 pašvaldības,
41 valsts mēroga un 11 starptautiskos svētkos, festivālos un norisēs, piecos labdarības
pasākumos, 35 citās nozīmīgās aktivitātēs, 19 konferencēs, semināros un kursos.
Dažādu projektu realizācijai no Valsts Kultūrkapitāla fonda kārtējiem projektu konkursiem
un mērķprogrammām piesaistīti līdzekļi 14 250 euro apmērā.
Liepājas pašvaldības dibinātie kolektīvi nodrošinājuši labu māksliniecisko līmeni, vairāki
sasnieguši augstus rezultātus starptautiska un Latvijas mēroga konkursos un skatēs.
Nodrošināta Lietišķās mākslas studiju “Kursa”, “Liepava” un “Zītars” pamatdarbība –
Kultūras centram bezmaksas lietošanā nodotajās telpās Dārza ielā 4/8. “Lietišķās mākslas
centrā Dārza iela” ilgtermiņā tiek veicināta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un
tālāknodošana.

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

65

7. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU,
KAPITĀLSABIEDRĪBU DARBĪBA

Liepājas muzejs
2016.gadā:
• Liepājas muzeja apmeklējuši 45 432 apmeklētāji;
• muzeja darbinieki novadījuši 60 ekskursijas un piecas lekcijas;
• organizētas 140 muzejpedagoģijas nodarbības;
• organizētas 11 mūžizglītības programmas;
• muzejs rīkojis 83 pasākumus;
• sarīkotas 35 izstādes.
2016.gadā veikts pētniecības darbs pie ekspozīcijas “Latvijas pagaidu valdības seši
mēneši Liepājā” satura koncepcijas, pie Liepājas jūrniecības vēstures izpētes, krājuma
izstādes “Dzelzgriezēj, šī pasaule mums jāsagriež” izveides.
Sadarbībā ar modes vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu izveidota ekspozīcija par
Liepājas kūrorta modi 100 gados.
Izveidota izstāde par Latvijas pirmo iekšlietu ministru, diplomātu, liepājnieku Miķeli
Valteru.
Sarīkota Liepājas vizuālās mākslas izstāde “Pilsētas skaņa mākslā”.
Izstāde “Dzelzgriezēj, šī pasaule mums jāsagriež” saņēmusi Latvijas Pasākumu producentu
asociācijas nozares profesionālo apbalvojumu “Pasākumu gada balva 2016’’ nominācijā –
Labākā izstāde, ekspozīcija, stends.
Liepājas muzeja krājumā uzņemti 1 059 krājuma priekšmeti. No tiem:
• pamatkrājumā 487 priekšmeti;
• palīgkrājumā 326.
Krājuma priekšmeti papildināti ar 21 iepirkumu. Pamatkrājumā dāvinājumu skaits sastāda
182 priekšmetus.
Deponēti uz Latvijas muzejiem, privātpersonām un iestādēm kopā 29 krājuma priekšmeti.
Muzeja deponēto priekšmetu skaits – 117 (izstādēm, ekspozīcijām). Restaurācijai kopā nodoti
89 priekšmeti. Izveidotas 11 zinātniskās krājuma kartiņas.
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēka (LCZB) un tās filiālbibliotēkas
LCZB un tās filiālbibliotēku darbības statistiskie rādītāji 2016.gadā bijuši ar augošu tendenci.
Kopējais bibliotēku lietotāju skaits pieaudzis līdz 14 847, izsniegumu skaits līdz 427 291 un
apmeklējumi 176 067.
Uz 2016.gada 31.decembri LCZB un tās filiālbibliotēku krājums sastādīja 316 904 eksemplārus.
Visās filiālbibliotēkās, kuras atrodas jaunās un izremontētās telpās lietotāju skaits palielinās
gadu no gada.
2016.gadā LCZB iesaistījās pārrobežu – INTERREG Latvija – Lietuva projektā “Bibliotēku
pakalpojumu modernizēšana un sistēmas pilnveidošana pierobežu reģionā “Self-service
libraries for different generations”. Tā mērķis - pielietojot informatīvo tehnoloģiju risinājumus,
modernizēt bibliotekāro pakalpojumu daudzveidību un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti,
veicinot lietotāju skaitu palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi.
2016.gadā LCZB organizējusi un realizējusi 22 dažādus pasākumus – dzejas lasījumus,
grāmatu atvēršanas, izstādes u.c., ko kopumā apmeklējuši 2 821 interesenti. No tiem nozīmīgākie
pasākumi:
• Bērnu un jauniešu “Lasīšanas svētki”;
• “Lasītāju pēcpusdiena”;
• “Dzejas dienas 2016”;
• Kurzemes bibliotekāru konference;
• Muzeju nakts bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis”.
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Liepājas teātris
SIA “Liepājas teātris” Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
2016.gadā Liepājas teātrī tika iestudēti astoņi jaunuzvedumi uz teātra pamatskatuves un
viens jauniestudējums koncertzāles “Lielais dzintars” Eksperimentālajā zālē.
Kopumā 2016.gadā notikušas 198 izrādes, kuras noskatījušies 63 276 skatītāji:
• 161 izrādes Liepājas teātra telpās;
• 37 izrādes dažādās Latvijas pilsētās.
Liepājas teātra 2015./2016.gada sezonas jauniestdējumu nacionālās teātra balvas
“Spēlmaņu nakts” balvas saņēmēji:
• Gada aktieris – EGONS DOMBROVSKIS /Džons Meriks izrādē “Ziloņcilvēks”;
• Gada kostīmu vai grima mākslinieks – KRISTA DZUDZILO /“Portreti. Vilki un avis”;
• Gada scenogrāfs – REINIS DZUDZILO /Portreti. Vilki un avis”;
• Gada gaismu un video mākslinieks – OSKARS PAULIŅŠ /“Portreti. Vilki un avis”;
• Bērnu žūrijas specbalva – gada izrāde bērniem – “SNIEGBALTĪTE UN SEPTIŅI rūķīši”.
2016.gadā par “Gada liepājniekiem” ir nosauktas teātra personības Egons Dombrovskis,
Rasa Bugavičute-Pēce un Ieva Dreimane. Rasa Bugavičute-Pēce saņēmusi arī “Liepājas
kultūras balva 2016” par radošu un augstvērtīgu darbu dramaturģijā.
Liepājas Leļļu teātris
SIA “Liepājas Leļļu teātris” ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
Liepājas Leļļu teātrī 2016.gadā tika iestudētas trīs jaunas un atjaunotas divas izrādes.
Izrādes un pasākumus apmeklējuši:
• Izrādes Liepājas Leļļu teātrī – 3 046;
• Izrādes izbraukumos – 3 966;
• Ielu teātru festivāls Zeme. Debess. Jūra ~7 000.
Liepājas Leļļu teātra nozīmīgākais rīkotais pasākums 2016.gadā bija X Starptautiskais ielu
teātra festivāls “Zeme. Debess. Jūra. 2016”.
2016.gada martā noslēdzās “Leļļu kultūru daudzveidība” Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
mobilitātes programmā “Kultūra”. Šī projekta ietvaros tika iestudēta dejas un ritma izrāde
“Ieklausies vējā”, kas tapa sadarbojoties ar zviedru režisori Ingrīdu Oltermani (Ingrid Olterman).
Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO)
Liepājas simfoniskais orķestris 2016.gadā kopumā piedalījies 64 koncertos, no kuriem trīs
norisinājušies ārpus Latvijas. Kopumā koncertus apmeklējuši 38 714 klausītāju. Pats LSO
2016.gadā organizējis 41 koncertu, no kuriem 26 norisinājušies koncertzālē “Lielais Dzintars”
Nozīmīgākie LSO realizētie notikumi un pasākumi:
• Liepājas Starptautiskais Zvaigžņu festivāls;
• Festivāls “Liepājas vasara”;
• Izdoti divi kompaktdiski, kas guvuši starptautisku atzinību – Pēteris Vasks Flute concerto
| Symphony No.3 un Elegy Schoenberg – Bartok – Krenek.
Liepājas Olimpiskais centrs (LOC)
SIA “Liepājas olimpiskais centrs” ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
2016.gads Liepājas olimpiskā centra kultūras notikumu norisēs ir bijis veiksmīgs. Gada laikā
kopumā LOC zālēs notikuši 225 pasākumi (koncerti, konferences, izstādes, izrādes, korporatīvi
sarīkojumi u.c.). Kopā pasākumus apmeklējuši 66 963 cilvēku. Visveiksmīgāk darbojusies
Rožu zāle, kuras vidējais piepildījums 76% ir augsts rādītājs. Turklāt 87% no visiem Rožu
zāles pasākumu apmeklētājiem ir komercpasākumu (koncerti, teātra izrādes u.c.) apmeklētāji.
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Nozīmīgs pasākums 2016.gadā bija Kurzemes novada Deju svētki “Pašā jūras vidiņā”.
Pirmo reizi LOC infrastruktūrā pulcējās ap 2 200 dejotājiem un Arēnas grīda pārvērtās par deju
svētku laukumu.
Apmeklētāju skaita ziņā nozīmīgākais pasākums bija “Uzņēmēju dienas Kurzeme 2016”.
Tās apmeklēja 8 500 interesentu.
Kā nozīmīgs jauninājums 2016.gadā ir atzīmējams orientēšanās spēļu “Liepājas pēdas
Latvijā 2016” noslēguma pasākums LOC Arēnā (ar koncertu). Tas tika realizēts pirmo reizi šī
pasākuma ietvaros un guva ļoti labas atsauksmes.
LOC saņēmis Latvijas Pasākumu producentu asociācijas kvalitātes zīmi “Kvalitatīvs nozares
piegādātājs Latvijā 2016”, kas ir nozīmīgs pagodinājums kultūras un pasākumu jomā Latvijā.
Starptautisku atzinību LOC saņēmis kā «Rally Liepāja 2016» administrācijas centrs. Tas
atzīts par ilggadēju sadarbības partneri ar atzinīgu novērtējumu infrastruktūrai kā piemērotai
vietai starptautisku pasākumu realizācijai, nodrošinot visas klienta vajadzības un piedāvājot
augstas kvalitātes servisu.
Liepājas Latviešu biedrības nams
SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” ir Liepājas pašvaldības kapitālsabiedrība.
SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” veiksmīgi izpildījis visus uzņēmuma stratēģijā
iekļautos finanšu un nefinanšu mērķus, tai skaitā attīstot kultūras infrastruktūru un tehniskos
būvprojektus trīs objektos – Liepājas Latviešu biedrības namā, koncertestrādē “Pūt, Vējiņi” un
Kungu ielas 24 vēsturisko ēku kompleksā. Papildu no VKKF un Liepājas pilsētas pašvaldības
piesaistīts finansējums 2016.gadā 4 800 euro apmērā. Pašu ieņēmumi no pārdotajiem
pakalpojumiem sasnieguši 285 345 euro, kas tiek izlietoti ēku infrastruktūras uzturēšanai,
remontam, pamatlīdzekļu iegādei, darbinieku atalgojuma izmaksām un kultūras pasākumu
organizēšanai.
2016.gadā Liepājas Latviešu biedrības namā norisinājušies 247 pasākumi, kas ir par 5%
vairāk kā 2015.gadā. Apmeklētāju skaits uz pasākumiem Liepājas Latviešu biedrības namā
kopā bija 116 200 cilvēku.
Liepājas Latviešu biedrības namā 2016.gadā norisinājušies 19 pašu organizēti pasākumi svētku balles, ziedu un dekoratīvo dzīvnieku izstādes, mākslas izstādes, koncerti un nacionāli
patriotiskie piemiņas pasākumi.
Kungu kvartālā norisinājies septiņu pasākumu cikls “Nāc un izgaršo Kurzemi”, ko kopumā
apmeklēja 4 500 cilvēku.
Koncertzāle Lielais Dzintars
SIA “Lielais Dzintars” ir Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.
2016.gads ir pirmais pilnais gads, ko savā darbībā aizvadījusi Liepājas koncertzāle “Lielais
Dzintars”. Tā ir skaidri iezīmējusi sevi Latvijas un arī pasaules kultūras notikumu kartē kā
nozīmīga iestāde ar bagātu kultūras dzīves saturu. Gada ietvaros koncertzālē norisinājušies
193 pasākumi, no kuriem 43 ir SIA “Lielais Dzintars” producēti un 150 ārēju producentu un
organizatoru realizēti pasākumi. Kultūras pasākumu (koncerti, izrādes) apmeklētājus skaits
2016.gadā bijis 64 681, bet pieskaitot bezmaksas izstāžu, ekskursiju, korporatīvu pasākumu
u.c. notikumu apmeklētājus, kopējais koncertzāles apmeklētāju skaits sasniedz 220 760.
Nozīmīgākie 2016.gadā realizētie pasākumi un notikumi:
• mākslas telpas “Civita Nova atklāšana” 2016.gada janvārī (laikmetīgās mākslas
popularizēšana un pieejamības nodrošināšana);
• radošo industriju konference “Subject: Creativity”;
• 24. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls;
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• pirmā Liepājas teātra mazās formas izrāde, kas veidota īpaši Lielā Dzintara
Eksperimentālajai skatuvei – “Cilvēks, kas vairās no lifta”;
• “Baltic Sea Philharmonic” orķestra rezidence Liepājas koncertzālē;
• koncerts LNSO - Mālera sestā. Pēc 10 gadu pārtraukuma Latvijas Nacionālais
Simfoniskais orķestris viesojas Liepājā;
• festivāls “Liepājas vasara 2016”;
• “Liepājas mākslas forums 2016”. Dažādu žanru notikumi un pirmais operas uzvedums
Liepājā pēc 10 gadu pārtraukuma;
• Kristīnes Opolais solokoncerts ar Latvijas Nacionālo Simfonisko orķestri;
• Viestura Kairiša kinofilmas “Melānijas hronika” reģionālā pirmizrāde;
• koncertzāles “Lielais Dzintars 1 gada jubilejas koncerts - Ksenija Sidorova (akordeons) un
Liepājas Simfoniskais orķestris;
• Ministru kabineta balvas 2016 pasniegšanas ceremonija;
• Ministru kabineta izbraukuma sēde.
Koncertzāles “Lielais Dzintars” sasniegumi un iegūtie apbalvojumi 2016.gadā:
• “Architizer A+ Awards 2016” (Ņujorka, ASV) publikas balsojuma balva starptautiskā
arhitektūras konkursā kategorijā “Kultūras centrs/teātris”;
• “Starptautiskā arhitektūras balva 2016” (Čikāga, ASV) kategorijā “Labākais jaunais
arhitektūras projekts”;
• “European Concrete Award 2016” - Eiropas betona ražotāju asociācijas balvas 2.vieta;
• “American Architecture Prize 2016” kategorijā “daudzfunkcionāla arhitektūra”;
• “Latvijas arhitektūras gada balva” Sudraba ananas, otrs augstākais apbalvojums Latvijas
arhitektūrā;
• Radošās izcilības festivāla “Adwards 2016” sudraba medaļa kategorijā “Printart & Design”
Liepājas Mākslas foruma promo foto sesijai;
• Latvijas dizaineru savienības pirmā balva kategorijā “Saziņas dizains” Lielā Dzintara
2016.gada dizaina kalendāram;
• Kurzemes tūrisma asociācijas gada balva “Lielais Jēkabs 2016” nominācijā “Dižā
Kurzemes izstāžu telpa 2016”;
• Liepājas kultūras balva 2016 par Mākslas telpas Civita Nova izveidi.

7.3. Sociālā drošība
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests nodrošina:
• sociālo palīdzību;
• sociālos pakalpojumus;
• profesionālu sociālo darbu.
Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt
vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas,
sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus, kā arī attīstīt
un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā
darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
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Sociālā dienesta klienti – Liepājas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas,
kuras nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās mainīt
pašreizējo situāciju.
Sociālie pabalsti
2016.gadā dažāda veida pabalstus saņēmuši 7 439 liepājnieki un sociālajiem pabalstiem
izlietoti 1 969 816 euro.
Gada laikā dažādus pabalstus saņēmušo personu skaits samazinājies par 340 personām jeb
par 4,4%.
2016.gadā sociālajos pabalstos izmaksātā summa samazinājusies par 127 532 euro jeb par
6,1%.
2016.gada 24.martā tika pieņemti saistošie noteikumi “Par pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju
uzstādīšanai vai nomaiņai”, kur tika iekļauta viena jauna iedzīvotāju kategorija- trūcīgs
pensionārs, kurš dzīvo viens. Šo pabalstu reizi četros gados mantiskā veidā var saņemt 12
iedzīvotāju kategorijas.
2016.gada 8.decembrī pieņemti saistošie noteikumi par jaunu pabalstu - pabalsts personu
apliecinošu dokumentu noformēšanai. Pabalsts piešķirams trūcīgām personām un personām,
kuras nonākušas krīzes situācijā.
Sociālie pakalpojumi
Aprūpe mājās pakalpojumu 2016.gadā saņēmušas 588 personas.
No 2014.gada 1.janvāra Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā ir ieviests sociālās
rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar invaliditāti. Pakalpojumu reizi gadā par kopējo summu
līdz 250 euro apmaksā no pašvaldības budžeta. Pakalpojums ir ieviests ar mērķi, lai katrs
bērns saņemtu tieši viņa veselības stāvokļa uzlabošanai piemērotāko rehabilitācijas veidu, kā,
piemēram, kanisterapiju, nodarbības pie logopēda, masāžas utt. 2016.gadā šim pakalpojumam
izlietoti 12 670 euro.
No 2015.gada maija tika ieviests jauns pakalpojums- ģimenes asistents, kas strādā ar
ģimenēm, kur ir augsts risks, ka bērni būtu no ģimenes jāšķir (piemēram, vecāks ar garīga
rakstura traucējumiem vai mātei trūkst būtiskas bērna aprūpes prasmes). Ģimenes asistents
nodrošinās ģimenēm ar bērniem atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu
aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās
rehabilitācijas plānu. 2016.gadā šim pakalpojumam izlietoti 35 586 euro.
2016.gadā saistošajos noteikumos “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem
pakalpojumiem” iekļauts jauns sociālais pakalpojums- sociālās rehabilitācijas pakalpojums lauku
vidē personām ar invaliditāti, ko pēc iepirkuma nodrošina Liepājas Neredzīgo biedrība Ziemupē
(Pakalpojums kā projekts tika uzsākts jau 2015.gadā.). 2016.gadā pakalpojumu saņēmušas
127 personas ar invaliditāti.
Kopš 2016.gada ieviests jauns sociālais pakalpojums - sociālās rehabilitācijas pakalpojums
dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām. Bērns saņem valsts apmaksātu
psihologu, ja tas bijis par maz, pašvaldība piešķir pakalpojumu papildus vēl par 150 euro. 2016.
gadā izlietoti 2 505 euro.
Kopš 2015.gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstucionalizācijas (turpmāk tekstā - DI)
process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz
sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo
personu skaitu. DI Kurzemē tiek īstenots ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas
reģiona (KPR) projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kur piedalās arī Liepājas pašvaldība.
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Galvenais 2016.gada uzdevums deinstucionalizācijas ietvaros Kurzemē bija izvērtēt
mērķgrupu vajadzības un vēlmes, un tā rezultātā izstrādāt katram individuālu atbalsta
plānu. Liepājā dalībai šajā procesā tika pieteiktas 54 pieaugušas personas ar garīga rakstura
traucējumiem, kuras dzīvo pilsētā, un 89 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī 27 bērni,
kuri dzīvo Liepājas Bērnunamā.
Labklājības ministrija 2016.gadā organizēja mācības 40 sociālajiem darbiniekiem par
“Atbalsta intensitātes skala” metodiku, ko izstrādājusi un piedāvā ASV organizācija “Personu
ar intelektuālajiem un attīstības traucējumiem Amerikas apvienība”. Apmācību nolūks ir
profesionāli sagatavot darbiniekus reģionos, lai viņi pēc vienotas metodikas izvērtētu personu
ar garīga rakstura traucējumiem vajadzības un atbilstoši tām sastādītu individuālus atbalsta
plānus patstāvīgai dzīvei sabiedrībā. Mācības piedalījās arī divi Liepājas sociālie darbinieki.
2016.gadā pirmā ģimene, kurā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem un nepieciešama
īpašā kopšana, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu.

7.4.Veselības aprūpe
Liepājā stacionāro un ambulatoro medicīnisko aprūpi nodrošina 12 veselības aprūpes
iestādes. Trīs no veselības aprūpes iestādēm ir pašvaldības kapitālsabiedrības:
• SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”;
• SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs;
• SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs”.
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
Investīcijas jaunā medicīniskā aparatūrā, aprīkojumā un jaunās tehnoloģijās:
• mobilās ultrasonogrāfijas iekārta diagnostikas kapacitātes uzlabošanai;
• neinvazīvas hemodinamiskās monitorēšanas sistēma kardioloģijas pacientu terapijas
uzlabošanai;
• medicīnas aprīkojums stacionārās rehablitācijas nodaļas vajadzībām:
✔ ceļu locītavas un gūžu locītavas pasīvo kustību izstrādes iekārta;
✔ plecu locītavas pasīvo kustību apjoma mobilizācijas mašīna;
✔ pasīvi-aktīvs kustību atjaunošanas trenažieris;
• cistofibroskops;
• uretero-renoskops;
• instrumenti laproskopijas un artroskopjas operācijām;
• videolaringoskops;
• oftalmoloģijas iekārta- datorizēts perimetrs, lai paplašinātu oftalmoloģijas pakalpojumu
klāstu gan stacionāriem, gan ambulatoriem pacientiem.
Palielinoties stacionāro pacientu skaitam, iegādāti papildus pacientu vitālo funkciju
novērošanas monitori ar centrālās novērošanas staciju stacionāra nodaļās. Pārskata periodā
investīcijas veiktas arī informāciju tehnoloģiju kapacitātes uzlabošanai, sakarā ar medikamentu
un medicīnas palīgmateriālu norakstīšanas sistēmas ieviešanu, iegādāti:
• skārienjūtīgie ekrāni;
• datortehnika;
• programmnodrošinājums.
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Saimnieciskā nodrošinājuma vajadzībām nomainīta profesionālā veļas mazgāšanas iekārta
esošās (fiziski un morāli nolietotās) iekārtas vietā, lai saglabātu nepieciešamo veļas mazgāšanas
kapacitāti.
SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”
Iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai piesaistīti pieci Latvijas Amerikas
acu centra speciālisti, kuri konsultē Liepājas pilsētas un novada iedzīvotājus. Tiek piesaistīti
speciālisti no Rīgas (“Veselības centrs 4” speciālisti):
• flebologs;
• urologs;
• dermatologs;
• proktologs;
• neiroķirurgs;
• endokrinologs;
• kardiologs;
• nefrologs;
• ginekologs;
• 3 psihologi-psihoterapeiti;
• 2 podologi;
• vecmāte grūtnieču aprūpei.
Noslēgts līgums ar Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļu par internista neirologa
pakalpojumiem.
Pārskata periodā turpinās 1895.gada celtās ēkas un palīgēku kapitālie un tekošie remonti:
• veikti ēkas iekšējie remonta darbi;
• veikti remonta darbi ēkas pagrabā, lai daļēji veidotu hidroizolāciju, kas negatīvi ietekmē
ēkas pamatus;
• veikts kapitālais remonts 12 kabinetiem;
• daļēji veikti elektroinstalācijas darbi;
• ierīkota jauna ugunsdrošības sistēma;
• veikta tehniskā izpēte ēkas vecā korpusa būvkonstrukciju daļām, un veikts ēkas plaisu
monitorings;
• veikta ēkas bēniņu siltināšana;
• ierīkota jauna ugunsdrošības sistēma.
Decembrī veikts iepirkums jaunas rentgendiagnostiskās iekārtas VILLA SM MOVIPLAN
IC iegādei, kas darbu uzsāks 2017.gada maijā.
SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs”
2016.gadā privātpraksi Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrā uzsākuši divi
ārsti-pediatrs un otorinolaringologs, kā arī divi masieri un fizioterapeite.
Pārskata gadā ir ieviests un uzsākts darbs ar sistēmu “SmartMedical”, iegādāta jauna
datortehnika. Sistēmas kvalitatīva, intensīva darba nodrošināšanai iegādāts jauns kases aparāts
CHD 3050, izveidots savienojums ar sistēmu “SmartMedical”. Izveidota jauna mājas lapa.
Pārskata gadā veiktie remontdarbi:
• 3. stāva tualetes telpas remonts, atbilstoši vides pieejamības prasībām;
• veikts remonts atsevišķos kabinetos;
• iegādātas mēbeles.
• veikts ēkas fasādes kolonnu, pilastru remonts un to nostiprināšana;
• veikta siltummezgla rekonstrukcija.
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Izstrādāts projekts “Ugunsdrošības automātiskā signalizācija”, nomainīta 3. stāva automātiskā
ugunsgrēka signalizācijas sistēma atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem.
Gada beigās veikts iepirkums: “Jaunas digitilizācijas sistēmas ar diviem detektoriem piegāde
un uzstādīšana SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” rentgendiagnostikas
iekārtai Villa SM Moviplan””

7.5. Sporta nozare
Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde koordinē bērnu un jauniešu sacensību organizēšanu,
pieaugušo pilsētas čempionātu rīkošanu dažādos sporta veidos, masu sporta pasākumu
organizēšanu, sacensību kalendāra apkopošanu un izplatīšanu. Sporta pārvalde savu iespēju
robežās nodrošina sporta bāžu darbību un attīstību.
2016.gads Liepājas sporta dzīvē ir bijis ļoti nozīmīgs, piedaloties starptautiskās sadarbības
konkursā un pierādot Liepājas konkurētspēju ilgtspējīgas sporta attīstības plānošanā,
demonstrējot sporta infrastruktūras sakārtotību un veiktos ieguldījumus sporta bāžu uzlabošanā,
Liepājas pilsēta izcīnīja tiesības nest goda nosaukumu “Eiropas sporta pilsēta 2016”. Liela
daļa 2016.gadā organizēto pasākumu popularizēja un kultivēja šī goda nosaukuma nozīmību.
Pateicoties Liepājas pilsētas dalībai “URBACT Vital Cities” projektā, 2016.gadā ir uzsāktas
jaunas iniciatīvas, lai Liepājas iedzīvotājiem nodrošinātu bezmaksas sportiskās aktivitātes, lai
nodrošinātu Liepājas pludmales, pilsētas parku un Karostai piegulošo teritoriju izmantošanu
aktīva dzīves veida praktizēšanai.
2016.gadā sporta nozarei piešķirtie budžeta līdzekļi tika sadalīti atbilstoši sporta programmām:
• dotācijas lielajiem projektiem (ETA turnīrs tenisā, rallijs “Kurzeme”, “Šaha rokāde”,
pasākuma “Sporta laureāts” u.c.);
• dotācijas masu sporta projektiem (masu sporta pasākumu organizēšana);
• dotācijas dalībai Pasaules un Eiropas čempionātos (sportisti, kuri gatavojas dalībai
Pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī sportistiem, kuri iekļauti “Elites sportistu
programmā”);
• dotācijas Liepājas sporta spēļu komandām (Futbola Klubs “Liepāja”, Biedrība “Basketbola
klubs “Liepājas Lauvas””, Biedrība “Florbola Klubs Kurši”, Hokeja klubs “Liepāja”,
vindsērfinga klubs “Rietumkrasts” u.c.);
• dotācijas cilvēku ar īpašām vajadzībām un senioru sportam u.c. programmās.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOP 10 lielākie sporta pasākumi pēc dalībnieku skaita:
Olimpiskā diena 2016;
Liepājas pusmaratons 2016;
Skolu jaunatnes sacensību “ZZ Čempionāts” Kurzemes reģiona kvalifikācija;
Starptautiskas bērnu futbola sacensības “Spring Cup Liepāja 2016”;
Starptautiskas bērnu futbola sacensības “Dobrecova Cup 2016”;
Šķēršļu un izturības sacensības “Karostas mezgls”;
Starptautiskas sporta deju sacensības “Dzintarlāse – 2016”;
Eiropas Jaunatnes basketbola līgas sacensības 2016;
Gunāra Krūmiņa piemiņas kausa izcīņa basketbolā 2016;
Nakts turnīrs futbolā amatieriem 2016.
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•
•
•
•
•

TOP 5 starptautiskie sporta pasākumi:
Eiropas rallija čempionāts “Rally Liepāja”;
Eiropas čempionāts bridžā jauniešiem pāros;
Starptautiskas bērnu futbola sacensības “Spring Cup Liepāja 2016”;
Starptautiskas bērnu futbola sacensības “Dobrecova Cup 2016”;
Starptautiskas sporta deju sacensības “Dzintarlāse - 2016”.

2016.gadā tika aizvadīta sporta sērijas “Izrāviens” otrā sezona. 2016.gada sezonā bija iekļautas
četras unikālas, aizraujošas un piedzīvojumiem pilnas sacensības, kurās ikvienam interesentam
un skriešanas entuziastam bija iespēja pārbaudīt savu spēju robežas, satikt domubiedrus un
cīnīties par balvām - “Jēkaba krosā”, “Liepājas pusmaratonā”, “Karostas mezglā” un “Liepājas
stundā”.
2016.gada sasniegumi sportā

Ekstrēmie sporta veidi:
• Toms Dreiblats – 2.vieta pasaules reitingā 2016.gadā (Skeitbords);
• Toms Zubarevs – 1.vieta pasaules reitingā 2016.gads U17 grupā (Skeitbords);
• Mare Ērika Belta –
✔ 1.vieta kopvērtējumā Eiropas čempionātā U14 grupā (Skeitbords);
✔ 1.vieta Pasaules čempionātā U14 grupā (Skeitbords);
✔ 1.vieta pasaules reitingā (Skeitbords);
• Patriks Vīksna – 3.vieta Fise World series Francijā un Horvātijā (BMX);
• Jānis Preiss – 3.vieta Eiropas čempionātā (vindsērfings).
Tehniskie sporta veidi:
• Mārtiņš Morozs – 2.vieta Pasaules čempionātā World Circuit Endurance Pneumatics class
PR2 (ūdens moto sports);
• Niklāvs Parolis - 2.vieta Eiropas čempionātā JT 250 klasē (ūdens moto sports).
Cīņas sporta veidi:
• Artjoms Galaktionovs – 1.vieta Eiropas kausā kadetiem Polijā, Somijā, Kiprā (džudo);
• Ņikita Duinovs –
✔ 2.vieta Pasaules čempionātā junioriem (sambo);
✔ 3.vieta Eiropas čempionātā (sambo).
Senioru sports:
• Ivars Lapiņš –
✔ 1.vieta Eiropas čempionātā vieglatlētikā senioriem 30 km soļošana Latvijas komandā;
✔ 2.vieta Eiropas čempionātā vieglatlētikā senioriem 10 km soļošana Latvijas komandā;
• Ildze Blumbaha –
✔ 1.vieta Pasaules čempionātā smaiļošanā (trīs godalgas dažādās distancēs);
✔ 2.vieta Pasaules čempionātā smaiļošanā 2000 m četriniekos sievietēm;
✔ 3.vieta 200 m četriniekos sievietēm;
✔ 1.vieta Pasaules čempionātā smaiļošanas maratonā divniekos 14 km komandu MIX;
✔ 2.vieta Pasaules čempionātā smaiļošanas maratonā vieniniekos 19 km;
• Pēteris Valdmanis – 2.vieta European Masters Athletics Championship augstlēkšanā (40+);
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Gada sasniegumi sportā:
• Matīss Miknis – 3.vieta Eiropas Čempionātā bobslejā;
• Sabīne Lipe – U-17 Pasaules čempionāta un U-18 Baltijas kausa vērtīgākā spēlētāja.
2016.gadā sporta centrā „Ezerkrasts” Dunikas ielā 9/11 veikti sekojoši būvdarbi – telpu
atjaunošana (1.kārta), ēkas 2.stāva mācību telpas un mazās zāles atjaunošana (3.kārta). Veikti
Kompleksās sporta skolas telpu grupas atjaunošanas darbi sporta bāzē Rīgas ielā 8. Būvdarbi
pabeigti 2016.gadā, būvobjektu izmaksas salīdzinātas un pievienotas ēkas vērtībai. 2016.gadā
uzsākta slēgto tenisa kortu teritorijas plānošana un projekta izstrāde.
Projekta “Vieglatlētikas manēžas būvniecība pie Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas
5.vidusskolas kā skolas sporta bāze izglītības programmas realizācijai” ietvaros 2016.gadā
noslēgts līgums par vieglatlētikas manēžas būvniecību ar A/S “UPB”.

7.6. Komunālā saimniecība
Liepājas pilsētas komunālo saimniecību un administratīvās teritoriju labiekārtošanu un
uzturēšanu pārzina un koordinē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”.
Komunālās pārvaldes kompetencē ir šādas jomas:
• ielu/ceļu kopšana un uzturēšana;
• ceļu satiksmes zīmju stāvoklis;
• luksoforu darbība;
• lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un citu hidrotehnisko būvju uzturēšana;
• pilsētas apgaismojums;
• zaļo zonu – parku, skvēru, pilsētas mežu, kā arī pludmales kopšana un uzturēšana;
• mežu apsaimniekošana;
• ziemas dienesta darbs (ielu kaisīšana, sniega un apledojuma tīrīšana ziemas sezonā);
• būvprojektu izstrādes organizēšana un saskaņošana;
• u.c.
Ielas, ceļi, stāvlaukumi
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paveiktie darbi
Asfaltbetona segumu uzturēšana/
atjaunošana
Grants seguma ielu uzturēšana t.sk.
atputekļošana
Iekšpagalmu piebraucamo ceļu
uzturēšana/atjaunošana
Ietvju seguma uzturēšana/atjaunošana
Dabīgā akmens bruģa segumu
uzturēšana/atjaunošana
Ziemas dienests (sniega tīrīšana,
izvešana, virsmu kaisīšana ar pretslīdes
materiāliem)
Ielu brauktuvju mehanizētā tīrīšana

Daudzums

Izmaksas
EUR

Darbu kopējais apjoms

788 133

Darbu kopējais apjoms

120 232

Darbu kopējais apjoms

551 197

Darbu kopējais apjoms

128 766

Darbu kopējais apjoms

73 513

Darbu kopējais apjoms

666 968

77 505 600 m2

219 449
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8.
9.

Ielām piegulošo zaļo zonu pļaušana
vasarā
Veloceļu mehanizētā tīrīšana,
zaļās zonas, jauno koku kopšana,
atkritumu savākšana, transportēšana

444 ha

73 142

Veloceļi - 125 232 m2
Ietves - 23 100 m2
Zaļā zona - 191 890 m2

410 600
3 032 000

KOPĀ:

Satiksmes drošības infrastruktūras uzturēšana un luksoforu darbības nodrošināšana
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paveiktie darbi
Luksoforu ikdienas uzturēšanas darbi, t.sk.
iekārtu nomaiņa/atjaunošana
Ielu norobežojošo margu uzturēšana/remonts
Ceļu satiksmes zīmju uzturēšana/jaunu
uzstādīšana
Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana
Videonovērošanas sistēmu uzturēšana/
atjaunošana
Ielu norobežojošo margu un sabiedriskā
transporta pieturvietu paviljonu remonts
(apdrošināšanas gadījumi)

Daudzums
Darbu kopējais apjoms

54 163

Darbu kopējais apjoms

21 480

Darbu kopējais apjoms

67 378

Darbu kopējais apjoms

51 658

Darbu kopējais apjoms

35 449

63 gadījumi

19 959

KOPĀ:

Hidrotehniskās būves
N.p.k.
1.
2.

Paveiktie darbi
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšana/
atjaunošana t.sk. sūkņu staciju un attīrīšanas
iekārtu uzturēšanas
Strūklaku apsaimniekošana

Daudzums
Darbu kopējais apjoms
5 strūklakas +
Dzintaru pulkstenis
KOPĀ:

Pilsētas apgaismojuma uzturēšana/attīstība
N.p.k.
1.
2.

Izmaksas
EUR

Paveiktie darbi
Ielu apgaismojuma uzturēšana t.sk. apgaismojumu līniju atjaunošana/
gaismekļu un iekārtu nomaiņa
Maksa par patērēto elektroenerģiju ielu un komunālo objektu
apgaismošanai
KOPĀ:
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Pilsētas teritoriju labiekārtošana
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Paveiktie darbi

Daudzums

Pašvaldības zaļo platību (parki, skvēri, laukumi,
Darbu kopējais apjoms
zaļās zonas) ikdienas uzturēšana t.sk
Pilsētas dobju (ziemciešu un vasaras puķu do3264 m2
bes) apstādīšana un uzturēšana
Dekoratīvo puķu podu, ziedu piramīdu ap70 gab.
stādīšana un uzturēšana
Koku vainagu kopšana, veidošana un traucējošo
1360 gab.
zaru izzāģēšana
Nevēlamo, t.i., slimo/bīstamo/bojāto koku
135 gab.
izņemšana
Celmu frēzēšana pilsētas ielās un parkos
85 gab.
Apstādījumu paplašināšana, īstenojot “Apstādī- 2 jaunas dobes Dienvidrijumu koncepciju 2016. –2019.gadam”.
etumu rajonā un Karostā;
68 puķu kastes uz ceļu
satiksmes joslām,
Uz apgaismojuma balstiem stiprināmo puķu
57 puķu trauki uz apgaistrauku izvietošana un uzturēšana
mojuma balstiem
Stādīto koku kopšana pilsētas teritorijā(laistīša1352 gab.
na, apdobju ravēšana, ieskaitot atjaunošanu)
Rotaļu un vingrošanas laukumu uzturēšana
26 gab.
Pludmales labiekārtošana un inventāra uzDarbu kopējais apjoms
turēšana/remonts vasaras sezonā t.sk. atkritumu
sezonā
savākšana pludmalē
Sabiedriskā transporta pieturvietu ikdienas
249 gab.
uzturēšana
Jaunu autobusa pieturvietu nojumju uzstādīšana
4 gab.
KOPĀ:

Mežu apsaimniekošana
Nr.p.k.

Paveiktie darbi

Daudzums

Uzstādīts masīvkoka galds atpūtas vietā Lībiešu
ielā 18A

1 gab.
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Izmaksas
EUR
1 050 394
31 917
23 861
35 037
6 411
6 214
24 565
24 544
20 514
42 984
103 808
99 619
13 287
1 483 155

Izmaksas
EUR
448
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Būvprojektu izstrādes organizēšana/saskaņošana
N.p.k.

1.

2.

3.
4.

Paveiktie darbi

Daudzums

66 gab.;
no tiem:
pabeigti - 50 gab.;
uzsākti un 2017.g.
turpinās - 8 gab.
52 gab.;
Ceļu, laukumu un ar tiem saistīto inženiertīklu
no tiem:
projektu, satiksmes organizācija pētījumu, tehnispabeigti - 37 gab.;
ko apsekošanu, ekspertīžu, topogrāfisko uzmērījuuzsākti un 2017.g.
mu organizēšana un vadīšana
turpinās - 3 gab.
Pašvaldības teritorijās izstrādāto projektu sas320
kaņošana
Pašvaldības teritorijās notiekošo rakšanas darbu
222
saskaņošana
KOPĀ:
Ēku projektu, tehnisko apsekošanu, ekspertīžu,
topogrāfisko uzmērījumu organizēšana un
vadīšana

Izmaksas
EUR

195 882

258 740

454 622

Komunikācija ar sabiedrību
Ar mērķi sekmēt sakārtotākas, tīrākas un drošākas pilsētas veidošanos, nodrošinot nepārtrauktu
ātru iedzīvotāju informācijas apriti starp pilsētas apsaimniekošanas un operatīvajiem dienestiem
pārvalde aicina izmantot šādus saziņas kanālus:
1) diennakts mobilo telefonu: 22011963;
2) epastu: info@kpliepaja.lv;
3) sociālā tīkla kontu: twitter.com/kpliepaja.
Iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar Komunālo pārvaldi saistībā ar dažādiem pilsētas
infrastruktūras ekspluatācijas un saimnieciskiem jautājumiem, kas ir pārvaldes kompetencē:
• pilsētas apgaismojums;
• ielu/ceļu kopšana un uzturēšana;
• lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšana;
• zaļo zonu – parku, skvēru, pilsētas mežu, kā arī pludmales kopšana un uzturēšana;
• ceļu satiksmes zīmju stāvoklis;
• luksoforu darbība;
• ielu kaisīšana, sniega un apledojuma tīrīšana ziemas sezonā;
• u.c.
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7.7.Ūdenssaimniecība
Liepājas pilsētā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniedz pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA “Liepājas ūdens”.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai SIA “Liepājas ūdens” 20 gadu periodā
piesaistījis dažādu fondu līdzekļus. Realizēti projekti, ieguldot pilsētas ūdenssaimniecībā ap
75 milj. euro.
SIA “Liepājas ūdens” realizētie projekti:
• “Liepājas vides projekts”;
• “Ūdens bioloģiskās atdzelžošanas un dezinfekcijas iekārtas”;
• “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Liepājas pilsētā”;
• “Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” komponente “Ūdenssaimniecības attīstība
Liepājā”;
• “2005.gada janvāra vētras seku likvidācija 1. un 2. kārta - Baltijas jūras kāpu zonas
nostiprināšana, lai novērstu turpmāko kāpas eroziju jūras un viļņu ietekmē pie NAI”;
• “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2.kārta”;
• “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3.kārta”;
• “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 4.kārta”;
• “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5.kārta”.
Pilsētā vēl ir atsevišķi nelieli rajoni, ielas un ielu posmi, kur būtu nepieciešams izbūvēt
ielu cauruļvadus un dot iespēju iedzīvotājiem uzlabot dzīves apstākļus. Tādēļ 2016.gadā SIA
“Liepājas ūdens” sagatavoja un Centrālajai līgumu un finanšu aģentūrai iesniedza jauno projektu
“Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta”, kuram paredzēts piesaistīt ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu. Būvdarbus plānots uzsākt 2017.gada otrajā ceturksnī un pabeigt 2018.gadā.
Šī projekta realizācija tieši ietekmēs un palielinās kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājumu
Liepājas pilsētā.
Dzīvojamās mājas, kam ir iespēja pievienoties pie centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem
Dzīvojamās mājas, kam ir iespēja pievienoties centralizētajiem
ūdensapgādes tīkliem
Dzīvojamās mājas, kam ir iespēja pievienoties centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem

2015

2016

4 688

4 712

4 590

4 618

Uzņēmums 2016.gada sākumā veica vairāk nekā 200 privātīpašumu apsekošanu, lai
precizētu pieslēgumu esamību/iespējas/problēmas, īpašnieku vēlmi un iespējas pievienot savu
īpašumu centralizētajiem tīkliem. 2016.gadā vairāk kā 50 īpašumos tika izbūvēti pieslēgumi
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Jau ir izstrādāts plāns 2017.gadam.
Tiek meklēti un atrasti abpusēji labākie risinājumi un panāktas vienošanās ar iedzīvotājiem par
pieslēgumu izbūvi.
Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garums
Kopumā Liepājas pilsētas ūdensapgādes tīkla pārklājums 2016.gadā ir sasniedzis 99,59% un
tas ir viens no labākajiem rādītājiem Latvijā.
Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums 2016.gadā Liepājā sasniedza 98,88%.
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kanalizācijas tīkla kopgarums

18. attēls. Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu kopgarums. Avots: SIA “Liepājas ūdens”
18.attēls. Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu kopgarums. Avots: SIA “Liepājas ūdens”
10 gadu laikā ūdensapgādes tīklu kopgarums pilsētā palielinājies par 39,5 km un kanalizācijas
tīklu kopgarums
par 13,2 km.
10 gadu palielinājies
laikā ūdensapgādes
tīklu kopgarums pilsētā palielinājies par 39,5 km un
2016.gads bija pirmais gads pēc vairāk kā desmit gadu perioda, kad pakalpojumu realizācijas
kanalizācijas tīklu kopgarums palielinājies par 13,2 km.
apjomi ūdensapgādē un kanalizācijā ir palielinājušies attiecībā pret iepriekšējo gadu. Apjomu
2016.
gads bijagan
pirmais
gads pēcgan
vairāk
kā desmit
gadu perioda, kad pakalpojumu
pieaugums
ir vērojams
iedzīvotājiem,
rūpniecības
uzņēmumiem.
realizācijas apjomi ūdensapgādē un kanalizācijā ir palielinājušies attiecībā pret iepriekšējo
gadu. Apjomu pieaugums ir vērojams gan iedzīvotājiem, gan rūpniecības uzņēmumiem.
Ūdensapgāde
Kopējā dzeramā ūdens realizācija:
2016.gadā - 2 649 519 m3,
				
2015.gadā - 2 600 4475 m3
Ūdensapgāde
Kanalizācija
Kopējā dzeramā ūdens realizācija:
2016. gadā - 2 649 5193 m3,
Kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācija
2016.gadā
- 2-978
725m
2015. gadā
2 600
4475, m3
2015.gadā - 2 947 6235 m3
Kanalizācija 					
Pakalpojumu
kvalitāte
Kopējā kanalizācijas
pakalpojumu realizācija
2016. gadā - 2 978 725m3 ,
2015. gadā - 2 947 6235 m3
Ūdensapgāde
Pakalpojumu kvalitāte
Dzeramā ūdens kvalitāti kontrolē uzņēmuma Centrālā testēšanas laboratorija (CTL), kas
Ūdensapgāde
jau
kopš 1998.gada ir akreditēta. Liepājas pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīklos padotā
ūdens kvalitāti
kontrolē iruzņēmuma
testēšanas laboratorija
(CTL), kas
dzeramāDzeramā
ūdens kvalitāte
kopš 2000.gada
atbilstoša Centrālā
LR MK Noteikumiem
Nr. 235 „Dzeramā
jau kopš
1998.nekaitīguma
gada ir akreditēta.
Liepājas
pilsētasmonitoringa
centralizētāsunūdensapgādes
tīklos padotā
ūdens
obligātās
un kvalitātes
prasības,
kontroles kārtība”
un ir
saskaņā
ar ūdens
ES Direktīvas
dzeramā
ūdensLR
kvalitāti”.
dzeramā
kvalitāte98/83/EK
kopš 2000.“Par
gada
ir atbilstoša
MK Noteikumiem Nr. 235 „Dzeramā
2016.gadā
CTL
saskaņā
ar
dzeramā
ūdens
kvalitātes
monitoringa
prasībām
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa
un kontroles
kārtība”veica
un ir
1142
paraugu
analīzes.
Visos
gadījumos
dzeramā
ūdens
kvalitāte
tika
atzīta
par
atbilstošu
saskaņā ar ES Direktīvas 98/83/EK “Par dzeramā ūdens kvalitāti”.
prasībām.
2016. gadā CTL saskaņā ar dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa prasībām veica 1142
Lai dzeramā ūdens kvalitāte ceļā līdz patērētājam nepasliktinātos centralizētās ūdensapgādes
paraugu analīzes.
Visos gadījumos
ūdens kvalitāte
tika un
atzīta
par atbilstošu
prasībām.
cauruļvados,
SIA “Liepājas
ūdens” dzeramā
veic cauruļvadu
skalošanu
2016.gadā
tika izskaloti
Laikm.
dzeramā ūdens kvalitāte ceļā līdz patērētājam nepasliktinātos centralizētās ūdensapgādes
4,8
cauruļvados, SIA “Liepājas ūdens” veic cauruļvadu skalošanu un 2016. gadā tika izskaloti 4,8
km.
Kanalizācija
2016. gadā NAI tika attīrīti 6 045 187 m3 Liepājas pilsētas notekūdeņu. Salīdzinot ar 2015.
gadu, samazinājums ir apmēram 500 000 m3. Kopējais attīrīto notekūdeņu apjoms samazinājies,
jo ir samazinājusies lietus notekūdeņu pieplūde centralizētājā kanalizācijas sistēmā no 56%
2015. gadā
uz 51%PILSĒTAS
2016. gadā.
Tas ir ļoti 2016.
pozitīvs
fakts.
LIEPĀJAS
PAŠVALDĪBAS
GADA
PUBLISKAIS PĀRSKATS
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Kanalizācija
2016.gadā NAI tika attīrīti 6 045 187 m3 Liepājas pilsētas notekūdeņu. Salīdzinot ar
2015.gadu, samazinājums ir apmēram 500 000 m3. Kopējais attīrīto notekūdeņu apjoms
samazinājies, jo ir samazinājusies lietus notekūdeņu pieplūde centralizētājā kanalizācijas
sistēmā no 56% 2015.gadā uz 51% 2016.gadā. Tas ir ļoti pozitīvs fakts.
NAI darbojās stabili un efektīvi, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes atbilstību
Latvijas Republikas normatīvo aktu un Eiropas Savienības direktīvu prasībām.
Jauni normatīvie akti
Atskatoties uz 2016.gadā paveikto, jāmin apjomīgie un laikietilpīgie normatīvo aktu
izstrādes darbi, ko SIA “Liepājas ūdens” speciālisti dažādās darba grupās veica kopā ar Latvijas
Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju, VARAM un Pašvaldību savienību.
2016.gadā ir pieņemti un stājušies spēkā vairāki normatīvie akti, kas tieši vērsti uz
ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanu:
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, MK noteikumi Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”.
SIA “Liepājas ūdens” paveiktais darbs un iegūtā pieredze ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšanā, infrastruktūras ekspluatācijā un attīstībā, tehnoloģiju uzturēšanā
un pilnveidošanā, kā arī investīciju piesaistē, Latvijas mērogā bieži tiek minēts kā labas prakses
piemērs.
SIA “Liepājas ūdens” liepājniekiem piedāvā tīru un garšīgu ūdeni, ko pilnīgi droši visi varam
dzert tieši no krāna!

7.8. Sabiedriskais transports
Liepājas pilsētā sabiedriskā transporta organizēšanu izpilda Liepājas pilsētas pašvaldības
aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”.
Līdz ar aģentūras izveidi tika mainīts Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojuma
organizēšanas princips. Aģentūra veic maršrutu un kustības saraksta plānošanu, slēdz līgumus
ar pārvadātājiem par konkrētu maršrutu izpildi saskaņā ar kustības sarakstu un pasažieriem
piedāvā iegādāties vienotu brauciena biļeti visā pilsētas sabiedriskajā transportā. Ar gūtajiem
ieņēmumiem no braukšanas biļešu tirdzniecības aģentūra norēķinās ar pārvadātājiem par
maršrutos nobrauktajiem kilometriem.
2016.gadā sagatavotas un apstiprinātas izmaiņas pilsētas maršruta tīklā, pamatojoties uz
iedzīvotāju izteiktajiem priekšlikumiem, kā rezultātā tika mainīts viens maršruts un mainīti
kustību saraksti vairāk maršrutiem, ņemot vērā pasažieru braukšanas paradumus.
Iepirkuma “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar
autobusiem Liepājas maršruta tīklā” rezultātā, kura uzvarētājs “Liepājas autobusu parks”
nodrošina pasažierus ar pilnīgi jauniem lielas un mazas ietilpības autobusiem, par 82% ir
uzlabojusies reisu izpilde tieši mazas ietilpības autobusu pārvadājumos.
Reisu izpilde tiek nodrošināta 99,89% apmērā lielas ietilpības autobusu pārvadājumos un
99,79% apmērā ar tramvaju.
2016.gadā Liepājas sabiedriskajā transportā pārvadāti vairāk kā 13 milj. pasažieru, no kuriem
lielākā daļa (85%) izvēlas autobusu pārvadājumu veidu.
Salīdzinot pārdoto abonementa biļešu skaitu 2016.gadā, redzams, ka nedaudz ir samazinājies
realizēto abonementa biļešu skaits.
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2016.gadā sodīti 9 725 pasažieri, kas izmantojuši sabiedrisko transportu bez derīgas
braukšanas biļetes. Salīdzinot ar 2015.gadu sodīto pasažieru skaits samazinājies par 5,5%.
Pasažieru pārvadājumus ar tramvaju pilsētā nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība
SIA “Liepājas tramvajs”.
Līdz 2016.gadam SIA „Liepājas tramvajs” projektu ietvaros tika izbūvēts jauns tramvaja
līnijas posms uz Ezerkrasta rajonu - tramvaja līnija tika pagarināta par 3,5 km (vienvirziena
sliežu ceļš), kā arī veikta esošās tramvaja līnijas rekonstrukcija 8 km garumā, ieskaitot jauno
komunikāciju izbūvi un pieturu izveidi.
Lai tramvajs kļūtu par vēl pieprasītāku transporta veidu, ir nepieciešams atjaunot vagonu
parku un rekonstruēt tramvaja sliežu ceļu atlikušajos posmos.
Īstenojot SIA „Liepājas tramvajs” plānoto infrastruktūras attīstības projektu, tiks palielināta
tramvaju satiksmes pievilcība kā ērtam un drošam pārvietošanās līdzeklim pilsētā. Šim nolūkam
uzņēmums plāno piesaistīt ERAF līdzfinansējumu 15 milj. euro apmērā, tai skaitā aptuveni
7,5 milj. euro Lielās ielas un Tramvaju tilta rekonstrukcijai, un 7,5 milj. euro sešu jaunu zemās
grīdas tramvaju vagonu iegādei.
2016.gadā tika pabeigts darbs pie Lielās ielas un Tramvaju tilta rekonstrukcijas (tai skaitā
- sliežu ceļš, kontakttīkli, pazemes komunikācijas un piegulošā teritorija) tehniskā projekta
izstrādes un apstiprināšanas. Turpinājās Izmaksu ieguvumu analīzes un attīstības plāna izstrāde,
kas nepieciešams finansējuma saņemšanai no CFLA minēto projekta aktivitāšu nodrošināšanai.
Paralēli tika izstrādāta publiskā iepirkuma dokumentācija Lielās ielas un Tramvaja tilta būvdarbu
un būvuzraudzības iepirkumam.
Attiecībā uz jaunu tramvaju vagonu iepirkumu, 2016.gadā veikta izpēte par potenciālajiem
jaunu tramvaju vagonu piegādātājiem, vagonu tehniskajiem datiem, iespējamām cenām,
garantijām un uzturēšanas izmaksām. Vienlaicīgi notika izpēte un konsultācijas par tramvaju
līnijas, depo un remonta zonas pielāgošanu jauno vagonu vajadzībām un tehniskajām prasībām.
Izpētes aktivitāšu ietvaros uzņēmuma darbinieki apmeklēja vairākus tramvaju ražošanas
uzņēmumus (PESA un SOLARIS Polijā, ELEKTRON Ukrainā un ŠKODA Čehijā), kā arī
INNOTRANS izstādi Berlīnē, kurā bija pārstāvēta lielākā daļa Eiropas tramvaju ražotāju.
Paralēli tika apmeklēti vairāki tramvaju ekspluatācijas uzņēmumi (Ļvovā, Poznaņā, Bidgoščā,
Toruņā, Bratislavā), lai gūtu pieredzi par zemās grīdas tramvaju ekspluatācijas niansēm.
Lielās ielas un Tramvaju tilta rekonstrukcijas darbus, kā arī jauno tramvaju vagonu iepirkuma
procedūru ir plānots uzsākt 2017.gada vidū un pabeigt līdz 2020.gadam.
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SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS

A/S
CFLA
CTL
CSN
DI
ESF
ELFLA
ERAF
ES
EUR
Ha
IIN
ISO
KF
KVS
Km
KPR
NAI
LBJC
LCZB
LIAA
LIP
LiepU
LNSO
LOC
LR
LSEZ
LVAF
LSO
MK
NVO
PA
PII
PIKC
SAMD
SIA
UR
VARAM
VKKF
VSK

Akciju sabiedrība
Centrālā finanšu līgumu aģentūra
Centrālā testēšanas laboratorija
Ceļu satiksmes negadījums
Deinstucionalizācija
Eiropas Sociālais fonds
Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai
Eiropas reģionālās attīstības fonds
Eiropas Savienība
Eiro jeb eira ir kopējā valūta Eiropas Savienības valstīm,
kas veido Monetāro savienību
hektāri
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Starptautiskā standartizācijas organizācija
Kohēzijas fonds
Kvalitātes vadības sistēma
kilometri
Kurzemes plānošanas reģions
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs
Liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka
Latvijas investīciju attīstības aģentūra
Liepājas izglītības pārvalde
Liepājas Universitāte
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris
Liepājas olimpiskais centrs
Latvijas Republika
Liepājas Speciālās ekonomiskā zona
Latvijas vides aizsardzības fonds
Liepājas simfoniskais orķestris
Ministru kabinets
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības aģentūra
Pirmskolas izglītības iestāde
Profesionālās izglītības kompetences centrs
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Uzņēmumu reģistrs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts kultūrkapitāla fonds
Vidusskola
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PIELIKUMI

Liepājas pilsētas Domes lēmums par Liepājas
pilsētas pašvaldības 2016.gada pārskatu
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PIELIKUMI

Revidenta atzinums par pašvaldības
2016.gada saimniecisko gadu
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PIELIKUMI

Revidenta atzinums par pašvaldības
2016.gada saimniecisko gadu
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