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Domes priekšsēdētāja uzruna 
 

2012.gads Liepājai ir bijis 
nozīmīgu pārmaiņu gads. Tieši 
šajā gadā liepājniekiem bija 
iespēja ieraudzīt tik daudzus 
jaunus un vērienīgus objektus, pie 
kuriem darbi bija aizsākti pirms 
vairākiem gadiem. Ir pabeigta 
Zirņu un Ganību ielu 
rekonstrukcija, kas būtiski 
mainījusi transporta plūsmu visā 
pilsētā. Tāpat jaunus un skaistus 
vaibstus ir ieguvusi gan Liepājas 
muzeja vēsturiskā ēka, gan arī 
Liepājas reģionālā slimnīca.  

Nebijušas pārmaiņas 
piedzīvo arī viss Ezerkrasta 

mikrorajons, kur top pilnīgi jauna tramvaja līnija. Esam pirmā un vienīgā pilsēta Latvijā, kur pēc 
neatkarības atjaunošanas tiek izbūvēta jauna tramvaja līnija!  

Liepājas ielas kļūst arvien gaišākas, jo jau vairāk nekā 120 kilometri Liepājas ielu ir tikuši 
pie jauna apgaismojuma tīkla – daudz efektīvāka un ekonomiskāka. Turklāt ne tikai maģistrālās 
ielas, bet arī mikrorajoni un daudzdzīvokļu namu iekšpagalmi, kuru labiekārtošanai un 
sakopšanai esam plānojuši turpmāk atvēlēt daudz lielāku vērību. 

Kad gada sākumā liepājniekiem jautājām, kas ir tās jomas, kas viņiem ir vissvarīgākās, kam 
jāpievērš vislielākā vērība pašvaldībā, tad iezīmējās trīs galvenās vajadzības: ostas attīstība, 
lidostas attīstība un jaunu darba vietu sekmēšana.  

Ja runājam par ostas attīstību, tad pērn esam sasnieguši nebijušu rekordu – 7,2 miljoni 
pārkrauto tonnu (2011.gadā – 4,8 miljoni tonnu). Daudz vai maz ir šie nedaudz vairāk par 7 
miljoniem tonnu? Paskatīsimies uz to no nedaudz cita skatu punkta: viens ostā pārkrautais kuģis 
vien spēj uzņemt gandrīz 50 tūkstošus tonnu kviešu. Ja tādu kravu uz ostu vestu ar „Kamaz” 
kravas automašīnām, tad būtu nepieciešami 2 tūkstoši šādu automašīnu Un tas ir tikai viens šāds 
kuģis, bet viens pats ostas uzņēmums gada laikā var apkalpot 40 šāda veida kuģus. Tādi ir ostas 
apmēri! 

Pārmaiņas pamazām sāk iezīmēties arī saistībā ar lidostas rekonstrukciju, jo šogad esam 
nonākuši pie lidostas tehniskā projekta izstrādes.  

Tāpat, lai arī ļoti pakāpeniski, tomēr bezdarba līkne turpina samazināties. Un te atzinīgus 
vārdus ir pelnījuši Liepājas uzņēmēji. Viņi ir tie, kas „notur asinsriti šajā organismā”, jo tieši no 
uzņēmumu veiksmēm vai neveiksmēm ir atkarīga tūkstošiem liepājnieku ģimeņu dzīve un 
labklājība. Tikai kopā – gan mazie ražotāji, gan lielie rūpniecības flagmaņi – esam panākuši, ka 
Liepāja arī pērn visā Latvijā ir bijusi viens no aktīvākajiem rūpniecības centriem. Mūsu ražošanas 

Uldis Sesks 
Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētājs 
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apjomi ir bijuši ne vien lielāki kā tie bija pirms krīzes, bet tie ir augstākie kopš Latvijas 
neatkarības atjaunošanas.  

Tiesa, pašvaldības darbā ir bijušas arī kļūdas un pārpratumi, par ko nereti esam saņēmuši 
liepājnieku pārmetumus un aizrādījumus. Taču tas, ka var būt labāk, nenozīmē, ka ir slikti. Tas 
drīzāk nozīmē, ka liepājniekiem ir svarīgi, kāda attīstīsies viņu pilsēta, cik ērti, droši un patīkami 
būs tajā dzīvot. Un tas nav mazsvarīgi, jo tikai kopīgiem spēkiem varēsim veidot Liepāju tādu, lai 
pašiem prieks te dzīvot un lepnums ciemiņiem rādīt.  

 

Uldis Sesks, Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētājs 
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1. Pamatinformācija 

1.1.Liepājas pilsētas Domes sastāvs 
 

Liepājas pilsētas Dome ievēlēta 2009.gada 6.jūnija pašvaldību vēlēšanās. Liepājas pilsētas 
Domē ir 15 deputāti: 

 

Uldis SESKS Domes priekšsēdētājs 

Silva GOLDE Domes priekšsēdētāja vietniece 

Gunārs ANSIŅŠ Domes priekšsēdētāja vietnieks 

Sergejs DIKTERJOVS Domes deputāts 

Ivars KESENFELDS Domes deputāts 

Elita KOSAKA Domes deputāte 

Guntars KRIEVIŅŠ Domes deputāts 

Ivars ĶERVIS Domes deputāts 

Stēns LORENSS Domes deputāts 

Romans MILOSLAVSKIS Domes deputāts 

Irēna OPŠTEINE Domes deputāte 

Valdis SKUJIŅŠ Domes deputāts 

Helvijs VALCIS  Domes deputāts 

Jānis VILNĪTIS Domes deputāts 

Naums VOROBEIČIKS Domes deputāts 

 
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai, ar Liepājas pilsētas Domes 

2009.gada 1.jūlija lēmumu Nr.244 „Par Liepājas pilsētas Domes pastāvīgo komiteju locekļu 
ievēlēšanu” izveidotas šādas pastāvīgās komitejas: 

� Finanšu komiteja (priekšsēdētājs Uldis Sesks); 
� Pilsētas attīstības komiteja (priekšsēdētājs Guntars Krieviņš); 
� Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja (priekšsēdētājs Helvijs Valcis); 
� Izglītības, kultūras un sporta komiteja (priekšsēdētāja Silva Golde). 
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1.2.Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības 
 

LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto patstāvīgo funkciju veikšanai Liepājas pilsētas 
pašvaldībā ir izveidotas šādas iestādes un aģentūras: 

� Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde; 
� Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde; 
� Kultūras pārvalde; 
� Liepājas Kapsētu pārvalde; 
� Liepājas pilsētas Būvvalde; 
� Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests; 
� Liepājas pilsētas Bāriņtiesa; 
� Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; 
� Liepājas Bērnu un Jaunatnes centrs; 
� Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka; 
� Liepājas pilsētas Tautas mākslas un kultūras centrs; 
� Liepājas muzejs; 
� Pašvaldības policija; 
� Liepājas pašvaldības aģentūra „Nodarbinātības projekti”; 
� Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports". 

 
 Liepājas pilsētas dome ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja 18 kapitālsabiedrībās. 

Pašvaldības 100% kapitālsabiedrības: 
� SIA „Komunālā pārvalde”;  
� SIA „Liepājas ūdens”; 
� SIA „Liepājas autostāvvietas”; 
� SIA „Aviasabiedrība „Liepāja””; 
� SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”; 
� SIA „Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs”; 
� SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs; 
� SIA „Liepājas leļļu teātris”; 
� SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”; 
� SIA „Liepājas tramvajs”; 
� SIA „Liepājas teātris”; 
� SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” 

 
Pašvaldības kapitāldaļas privātajās kapitālsabiedrībās: 

� SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”; 
� A/S „Liepājas autobusu parks”; 
� SIA „Olimpiskā centra ledus halle „Liepājas metalurgs””; 
� SIA „Liepājas RAS”; 
� SIA „Liepājas enerģija”; 
� SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”. 
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2. Liepājas pilsētas pašvaldības raksturojums 

2.1. Iedzīvotāji 
2012.gada septembra beigās Liepājas 

iedzīvotāju skaits ir bijis 74 787 jeb 3.7% no kopējā 
iedzīvotāju skaita valstī. Salīdzinot 2012.gada 
sākumu, iedzīvotāju skaits samazinājies par 585 
iedzīvotājiem. Iedzīvotāju skaits dažādu faktoru 
ietekmē samazinās ne tikai Liepājā, bet visā valstī 
kopumā. Pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes 
informācijas par 2011.gada Tautas skaitīšanas 
rezultātiem, 2011.gada martā Liepājā dzīvoja 76731 
iedzīvotājs. 

 No 90.gadu beigām līdz 2008.gadam iedzīvotāju skaita samazināšanās tempi bija kļuvuši 
lēnāki, bet sākot ar 2009.gadu iedzīvotāju skaits samazinās straujāk. 2008.gadā iedzīvotāju skaits 
samazinājās par 1.3%, 2009.gadā par 2.2%, 2010.gadā par 2.5%, bet 2011.gadā par 2.0%. 

. 

83 041 82 421 81 748
80 678

78 913
76 910 75 372

74 787

Iedzīvotāju skaits Liepājā perioda beigās

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde; Latvijas statistikas ikmēneša biļetens
Iedzīvotāju skaits pārrēķināts pēc 2011.gada tautas skaitīšanas datiem  

Iedzīvotāju skaita samazinājumu Liepājā noteica gan negatīvais dabiskais pieaugums 
(mirušo skaita pārsvars pār dzimušo skaitu), gan negatīvā migrācija (izbraukušo iedzīvotāju 
skaita pārsvars pār iebraukušo skaitu). 

 2012.gadā Liepājā piedzimuši 715 bērni, kas ir par 4 bērniem jeb par 0.6% mazāk nekā 
2011.gadā. 2012.gada jaundzimušo skaits ir mazākais pēdējo desmit gadu laikā. 
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No 2000.gada līdz 2007.gadam (ieskaitot) iedzīvotāju skaita samazinājumā noteicošā loma 
bija negatīvajam dabiskajam pieaugumam, bet 2008.gadā ievērojami palielinājies migrācijas 
saldo īpatsvars iedzīvotāju skaita samazinājumā. Arī 2012.gada 9 mēnešos iedzīvotāju skaita 
samazinājumā noteicošā loma bija migrācijas saldo īpatsvaram – 61.0% (2011.gadā 79.3%) 

Tāpat kā iepriekšējos trīs gados, arī 2011.gadā iedzīvotāju skaita samazinājumu būtiski 
ietekmējis no Liepājas izbraukušo iedzīvotāju pārsvars pār uz dzīvi Liepājā iebraukušo 
iedzīvotāju skaitu. Migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājās par 1234 iedzīvotājiem. 
2012.gada 9 mēnešos iedzīvotāju skaits migrācijas rezultātā samazinājās par 357 iedzīvotājiem.  

Liepājā, tāpat kā pārējā Latvijas teritorijā, ir jaukts etniskais sastāvs. 2012.gada sākumā 
latviešu īpatsvars Liepājā bija 54.8%. 2000.gadā latviešu īpatsvars bija 49.4%. Kopš 2000.gada 
latviešu īpatsvars Liepājā palielinājies par 5.4 procentpunktiem. Krievu tautības iedzīvotāju 
īpatsvars 2012.gada sākumā bija 30.8%. Ievērojami mazāks ir citu tautību iedzīvotāju īpatsvars – 
ukraiņi 5.0%, baltkrievi 3.4%, lietuvieši 3.1%, poļi 1.1% un pārējās tautības 1.8%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

latvieši 
54,8%

krievi
30,8%

lietuvieši
3,1%baltkrievi

3,4%
ukraiņi
5,0%

poļi
1,1%

pārējie
1,8%

Liepājas iedzīvotāju nacionālais sastāvs 01.01.2012. 

Avots: LR CSP datu bāzes:www.csb.gov.lv
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2.2. Ekonomiskais raksturojums 

2.2.1. Nodarbinātība 
 Ne visi Liepājas iedzīvotāji darbspējas vecumā 

ir ekonomiski aktīvi – par ekonomiski aktīviem tiek 
uzskatīti gan strādājošie, gan bezdarbnieki darbspējas 
vecumā, kas aktīvi meklē darbu. 2012.gada decembrī 
37.1 tūkst. liepājnieku bija ekonomiski aktīvi, no 
tiem 77.4% strādājošie, 9.6% reģistrētie bezdarbnieki 
un 13.0% pārējie ekonomiski aktīvie iedzīvotāji jeb 
nereģistrētie darba meklētāji un individuālajā darbā 
nodarbinātie. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Strādājošo skaits 34 300 34 150 35 586 34 400 26731 26853 28003 28725

Reģistrēto bezdarbnieku skaits 3 164 2 682 1 884 3318 7457 6407 4868 3561

Pārējie ekonomiski aktīvie iedzīvotāji 
(nereģistrētie darba meklētāji un 
individuālajā darbā nodarbinātie)

3 627 4 430 3 230 2 382 5 512 5 440 5 329 4 808 

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju struktūra Liepājā (perioda beigās) 

Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrasStatistikas daļa; Nodarbinātības valsts aģentūra: www.nva.lv  

2012.gada decembra beigās pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem Liepājā 
bija 28 725 darba ņēmēji (deklarētā dzīvesvieta Liepāja), kas ir par 2.6% vairāk nekā 2011.gada 
beigās. 

2012.gada decembrī Liepājā reģistrētajos uzņēmumos, pēc LR Valsts ieņēmumu dienesta 
Nodokļu pārvaldes Liepājas klientu apkalpošanas centra sniegtās informācijas, bija 29.7 tūkst. 
darba vietas.  

Izvērtējot darba vietu sadalījumu tautsaimniecības nozaru griezumā, redzams, ka visvairāk 
darba vietas Liepājā nodrošina: 

� ieguves un apstrādes rūpniecības nozare - 27.3% no kopējā darba vietu skaita Liepājā 
reģistrētajos uzņēmumos;  

� vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remonta nozare – 
12.5% no kopējā darba vietu skaita Liepājā reģistrētajos uzņēmumos; 

� izglītības nozare -11.5% no kopējā darba vietu skaita Liepājā reģistrētajos uzņēmumos; 
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� būvniecības nozare – 8.0% no kopējā darba vietu skaita Liepājā reģistrētajos 
uzņēmumos; 

� transporta uz uzglabāšanas nozare –7.9% no kopējā darba vietu skaita Liepājā 
reģistrētajos uzņēmumos. 

 

 

Zivsaimniecība, 
mežsaimniecība 

1%

Rūpniecība
27%

Elektroenerģijas apgāde, 
siltumapgāde 

1%

Ūdens apgāde, atkritumu 
apsaimniekošana 

1%

Būvniecība
8%

Tirdzniecība, auto un
moto remonts

12%

Transports un 
uzglabāšana

8%

Izmitināšana un ēdināšanas 
pakalpojumi

5%

Operācijas ar nekustamo 
īpašumu

3%

Valsts pār valde
6%

Izglītība
12%

Veselība un sociālā 
aprūpe

5%

Citi pakalpojumi 
11%

Darba vietas pa nozarēm 2012.g. decembrī (%)

Avots: VID NP Liepā jas Klientu apkalpošanas centrs
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2.2.2. Iedzīvotāju ieņēmumi 
2012.gadā vidējā bruto darba samaksa Liepājā bija Ls 395, kas ir 93.8% no Latvijas vidējās 

bruto darba samaksas. Salīdzinājumā ar 2011.gadu, 2012.gada vidējā darba samaksa Liepājā 
palielinājusies par Ls 25 jeb par 6.9%. 

Salīdzinot republikas lielāko pilsētu 2012.gada vidējo bruto darba samaksu ar 2011.gada 
vidējo bruto darba samaksu, redzams, ka visstraujāk darba samaksa palielinājusies Liepājā (par 
3.7%) un Rīgā (par 3.7%), vislēnāk Rēzeknē (par 2.5%) un Ventspilī (par 3.2%).  

Neskatoties uz to, ka Liepājā 2012.gadā bijis straujākais vidējās bruto darba samaksas 
pieaugums, pilsētā saglabājas trešā zemākā bruto darba samaksa starp 7 republikas nozīmes 
pilsētām. 

 

Latvija Rīga Daugavpils Jelgava Jūrmala Liepāja Rēzekne Ventspils

2011 407 453 353 418 457 370 360 472

2012 421 469 367 433 482 395 369 487

Vidējā darba alga (Ls)

Avots: Valsts sociā lās apdrošināšanas aģentūras Statistikas daļa



LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

12 

 

2.2.3. Bezdarbs 

2012.gada 31. decembra Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka bezdarba līmenis 
Liepājā samazinājies līdz 9.6%, kas ir par 3.1 procentpunktu mazāk nekā 2011.gada beigās. 

 

Gada laikā bezdarba līmenis samazinājies Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Valmierā un 
Ventspilī. Pārējās pilsētās bezdarba līmenis ir pieaudzis. Visaugstākais bezdarba līmenis 
saglabājies Rēzeknē (19.8%), bet zemākais bezdarba līmenis ir Rīgā (7.8%). 2012.gada decembra 
beigās Liepājā reģistrēto bezdarbnieku skaits ir bijis 3 561. Gada laikā reģistrēto bezdarbnieku 
skaits samazinājies par 1 307 cilvēkiem jeb par 26.8%. 

Neskatoties uz to, ka bezdarba līmenis gan valstī kopumā, gan Liepājā samazinās, joprojām 
aktuāla ir ilgstošā bezdarba (bezdarbnieka statuss ilgāk par gadu) problēma. 2012.gada beigās 
valstī vidēji ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars bija 44.2%, Liepājā 42.2%. Viszemākais ilgstošo 
bezdarbnieku īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā bija 2008.gadā – 6%.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reģistrēto bezdarbnieku skaits: 3 164 2 682 1 884 3 318 7 457 6 407 4 868 3 561 

tai skaitā ilgstošie bezdarbnieki (ilgāk par gadu) 735 325 156 211 1166 2775 2183 1504

tai skaitā jaunieši (15-24 gadi) 456 449 245 431 1085 914 583 398

23% 

12% 8% 
6% 

16% 

43%
45% 

42% 

14% 17% 13%
13%

15% 14%
12% 11%

Liepājā reģistrēto bezdarbnieku skaits

Avots: Nodarbinā tības valsts aģentūras da tu bāzes internetā  www.nva.lv

 

7,7
6,5

4,6

8,3

18,8

16,6

12,7 

9,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bezdarba līmenis Liepājā (%)

Avots: Nodarbinā tības valsts aģentūras datu bāzes internetā  www.nva.lv. 
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Pastāvot ilgstošam bezdarbam, darba ņēmēji zaudē darba iemaņas un kvalifikāciju. Ilgāks 
posms bez darba savā vai citā specialitātē samazina cilvēka darbspējas un viņa darba kvalitāti. 
Šādus darbiniekus darba devēji nevēlas pieņemt darbā un var iestāties „apburtais loks”, kad 
cilvēkiem aizvien grūtāk iekļauties darba tirgū. 

Otra aktuālā bezdarba problēma ir jauniešu 15-24 gadu vecumā lielais īpatsvars kopējā 
bezdarbnieku skaitā. 2012.gada beigās jauniešu īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā bija 11.2% 
(2011.gada beigās 12.0%). 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas 2012.gada 31.decembrī no Liepājas 
pilsētā reģistrēto bezdarbnieku skaita: 

� ilgstošie bezdarbnieki 1 504 jeb 42.2% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita  
� sievietes 2 129 jeb 59.8% no reģistrēto bezdarbnieku skaita; 
� jaunieši vecumā no 15-25 gadiem 398 jeb 11.2%; 
� bezdarbnieki pirmspensijas vecumā 483 jeb 13.6% no reģistrēto bezdarbnieku skaita; 
� ar augstāko izglītību 517 bezdarbnieki jeb 14.5% ; 
� ar profesionālo izglītību 1 317 bezdarbnieki jeb 36.7%; 
� ar vispārējo vidējo izglītību 939 bezdarbnieki jeb 36.4%; 

2012.gada 31.decembrī, pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegtās informācijas, 
bezdarbnieka pabalstu saņēma 880 bezdarbnieki, kas ir 24.7% no 31.12.2012. reģistrēto 
bezdarbnieku skaita. 

 

2.2.4. Uzņēmumi 

Līdz 2012.gada beigām Liepājā reģistrēti 8445 uzņēmumi (3% no Latvijā reģistrēto 
uzņēmumu kopskaita). 2012.gadā Liepājā reģistrēti 397 jauni uzņēmumi – sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību un individuālie komersanti, akciju sabiedrība, ārvalstu komersantu filiāles. 
Salīdzinot ar 2011.gadu jaunreģistrēto uzņēmumu skaits samazinājās par 7.0%. Likvidēto 
uzņēmumu skaits 2012.gadā bija 169, kas ir par 12.9% mazāk nekā 2011.gadā. No 397 
reģistrētajiem uzņēmumiem 36 individuālie komersanti un 354 sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību. Reģistrēt uzņēmumu ar pamatkapitālu mazāku par Ls 2000 izmantojuši 258 uzņēmumi, 
kas ir 72.9% no reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. 131 jaunreģistrētais uzņēmums 
ir Ls 1 pamatkapitālu, kas ir 37.0% no reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. 

Pēc VID NP Liepājas Klientu apkalpošanas centra sniegtās informācijas 2012.gada 
decembrī 253 jaunajiem uzņēmumiem ir darba ņēmēji. Kopā jaunajos uzņēmumos decembrī bija 
nodarbināti 830 darba ņēmēji. 
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Uzņēmumi ar lielāko neto apgrozījumu 2011.gadā 
N.
p.
k. 

Uzņēmuma nosaukums Apgrozījums 
(LVL) pret 2010.g pret 2009.g pret 2008.g 

1 "LIEPĀJAS METALURGS" AS 206 144 121 7% 30% -19% 
2 "TOLMETS" SIA 110 551 427 8% 86% -8% 
3 "UPB" AS 40 627 335 37% 25% -14% 
4 "LAUMA FABRICS" SIA 22 092 554 15% 38% 1% 
5 V.Biļuka komercfirma "EVIJA" SIA 21 251 876 -12% 3% -4% 
6 "LPB" AS 17 121 034 12% 14% 0% 
7 "LIEPĀJAS OSTA LM" LSEZ SIA 14 511 511 14% -10% -8% 
8  "LIEPĀJAS ENERĢIJA" SIA 12 606 223  -1% 12% 6% 
9 "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" SIA 9 448 124 -6% -5% -15% 
10  "AE Partner" SIA 9 120514 53% 2.06 reizes 61% 
11 "MALKA" SIA 8 997 767 2.51 reizes 10.51 reizes 2.15 reizes 
12 "Jensen Metal" LSEZ SIA 8 778 100 49% 2.67 reizes 2.26 reizes 
13 "LASKANA" LSEZ SIA  8 578 426 -12% 25% -4% 
14  "GI Termināls" LSEZ SIA 8 062 559 92673.09 

reizes 
nav datu nav datu 

15 "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" LSEZ SIA 7 749 359  53% 2.00 reizes 5.69 reizes 
16 "GALAKSIS N" SIA 7 441 247 37% 2.61 reizes 78% 
17 "LASKANA-LOGISTIC" SIA 7134 030 90% 26.13 reizes 19.93 

reizes 
18 "Aile Grupa" SIA 7027215 38% -22% -40% 
19 "Libava Trans Holding" SIA 6 919 397 13% 21% -45% 
20 "NPK TERMINĀLIS" SIA 6 666 487 6.15 reizes 3.67 reizes 24.94 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reģistrēto uzņēmumu skaits 305 383 414 312 259 340 427 397 

Likvidēto uzņēmumu skaits 334 152 213 152 197 364 194 169

Liepājā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits

Avots: SIA "Lursoft" datu bāzes: http://www.lursoft..lv
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2.2.5. Rūpniecība 
2012.gadā Liepājā apstrādes rūpniecības 

(turpmāk tekstā rūpniecība) produkcija saražota 
427.2 milj. latu apmērā (10.1% no Latvijas 
kopapjoma). Salīdzinot ar 2011.gadu, rūpniecības 
produkcijas izlaides apjoms palielinājies par 97.0 
milj. latu jeb par 29.4%. (2011.gada rūpniecības 
produkcijas izlaides apjomu pieaugums bija 10.7 
milj. latu jeb 3.3%) Savukārt salīdzinājumā ar 
2009.gadu, kad rūpniecības produkcijas izlaides 
apjomus ietekmēja ekonomiskā krīze, rūpniecības 

apjoms 2012.gadā naudas izteiksmē ir bijis par 79.8% lielāks.  
Realizētās produkcijas apjoms 2012.gadā bija 442.2 milj. latu (10.3% no Latvijas 

kopapjoma). Salīdzinot ar 2011.gadu, realizētās rūpniecības produkcijas apjoms palielinājies par 
106.4 milj. Ls jeb par 31.7% (2011.gadā rūpniecības produkcijas realizācijas apjomu pieaugums 
bija 39.4 milj. latu jeb 13.3%). 

2012.gadā Liepājā ir saglabājies augstākais saražotās eksportētās rūpniecības produkcijas 
īpatsvars sasniedzot 90.0%. 2012.gadā eksportam realizētas preces par 398.9 milj. latu, kas ir 
90.0% no Liepājā saražotajām precēm jeb 14.6% no Latvijā saražotajām un vietējā tirgū 
realizētajām precēm. Savukārt, vietējā tirgū realizētas pašražotās preces par 43.3 milj. latu, kas ir 
10.0% no Liepājā saražotajām precēm jeb 2.7% no kopējā Latvijā saražoto preču eksporta.  

 

2005.g. 2006.g. 2007.g.  2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. 

Rūpniecības produkcijas izlaide, milj.Ls 249,6 308,3 362,9 395,4 237,7 319,5 330,2 427,2

Pašražoto preču realizācija kopā, milj.Ls, tai skaitā: 249,3 309,9 365,0 395,7 251,2 296,3 335,7 442,2

eksports, milj.Ls: 200,2 242,4 286,6 323,0 215,9 261,7 293,5 398,9

vietējā tirgū, milj.Ls 49,1 67,5 78,3 72,7 35,3 34,6 42,2 43,3

80%

78%

79%

82%

86%

88%

87%

90%

Liepājas apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un pašražoto preču realizācija, milj.Ls

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde Rūpniecības statistikas daļa 

 
Salīdzinot 2012.gada rūpniecības rādītājus ar iepriekšējo 12 gadu apstrādes rūpniecības 

rādītājiem, redzams, ka 2012.gadā ir sasniegti augstākie apstrādes rūpniecības izlaides un 
realizācijas apjomi.  
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Salīdzinot 2012.gada un 2011.gada apstrādes rūpniecības izlaides un realizācijas apjomu 
pārmaiņas, ka vislielākais apstrādes rūpniecības izlaides apjomu pieaugums bijis Ventspilī - 
29.9%, Liepājā – 29.4% un Jelgavā – 20.6%. Rēzekne ir vienīgā pilsēta, kurā apstrādes 
rūpniecības izlaides apjomi samazinājušies par 1.6%. (Jāatzīmē, ka 2011.gadā Liepājā bijis 
vismazākais rūpniecības produkcijas izlaides apjomu pieaugums starp 6 republikas pilsētām 
(3.3%), jo Jūrmalā bija rūpniecības produkcijas apjomu samazinājums). Arī realizācijas apjomu 
pieaugums Ventspilī un Liepājā bijis vislielākais, attiecīgi 40.1% un 31.7%. 

 

 
 

2.2.6. Investīcijas 

Pēc SIA „Lursoft” datu bāzes informācijas Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā 2012.gada 
beigās ārvalstu investīcijas reģistrētas 45.4 milj. latu apmērā. Gada laikā Liepājā reģistrēto 
uzņēmumu pamatkapitālā ārvalstu investīcijas palielinājušās par 6.4 milj. latu. 

Izvērtējot ieguldītās un samazinātās investīcijas, var secināt, ka 2012.gadā dažādi Liepājas 
uzņēmumi saņēmuši investīcijas 7.6 milj. latu apmērā. Lielākie investīciju apjomi saņemti no: 

� Igaunijas – 3.9 milj. latu;  
� Krievijas – 3.0 milj. latu.  

Savukārt samazināto investīciju apjoms šajā pašā laika periodā ir bijis 1.1 milj. latu. 
Visvairāk ieguldījumus samazinājusi Austrija – 0.6 milj. latu. 

2012.gada beigās visvairāk ārvalstu investīcijas saņemtas no Zviedrijas. Zviedrija 
Liepājas uzņēmumos ieguldījusi tiešās investīcijas 10.7 milj. latu (24% no tiešo investīciju 
kopapjoma). Kipras tiešo ieguldījumu apjoms bijis 8.7 milj. latu (19% no tiešo investīciju 
kopapjoma), tai seko Dānija ar 8.2 miljoniem latu (18%), ceturtā vietā ir Igaunija ar 8.1 
miljoniem latu (18%) un piektajā vietā Krievija ar 4.4 miljonu latu (10.0%) ieguldīto tiešo 
investīciju. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uzkrātās ārvalstu investīcijas, milj.Ls 13,8 16,0 17,6 19,2 31,8 37,7 39,0 45,4

Gada laikā saņemtās ārvalstu investīcijas, milj.Ls -6,9 2,2 1,6 1,6 12,6 5,9 1,3 6,4

Uzkrātās un perioda laikā saņemtās ārvalstu investīcijas 
Liepājā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā, milj.Ls

Informācijas avots: Lursoft datu bāzes internetā www.lursoft.lv
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2.2.7. Liepājas ostas darbība 
Liepājas ostas darbība ir orientēta galvenokārt 

uz eksporta un tranzīta pakalpojumu sniegšanu. 
Ostā darbojas 16 stividoru kompānijas, 19 kuģu 
aģentūras, kravu ekspeditori, muitas brokeri un citi 
ostas pakalpojumu sniedzēji, nodrošinot apmēram 
2000 darbavietas. Liepājas osta nodrošina arī 
pasažieru pārvadājumus 

2012.gadā Liepājas ostā darbojās viena 
prāmju līnija Liepāja – Travemunde (Vācija). 
2005.gadā kursēja 2 prāmju līnijas, kuras 2005.gadā 

arī pārtrauca savu darbību. 2 gadus Liepājas ostā nedarbojās neviena prāmju līnija, bet sākot ar 
2008.gadu savu darbību sāka prāmju līnija, kura darbojas arī pašlaik. 

2012.gadā Liepājas ostas pasažieru pakalpojumus izmantojuši 33 242 pasažieri, kas ir par 
72.4% vairāk nekā 2011.gadā. 

13 698

733

19 951

10 302

19 280

33 242

2005 2008 2009 2010 2011 2012

Pasažieru apgrozība Liepājas ostā (skaits)

Avots: Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
 

 

2012.gadā Liepājas ostā pārkrautas 7.4 miljonus tonnu dažādu veidu kravas, kas ir par 
53.0% vairāk nekā 2011.gadā. 2012.gada kravu apgrozījums ir bijis lielākais atjaunotās ostas 
vēsturē. Iepriekš lielākais kravu apgrozījums, 4.8 miljoni tonnu, tika sasniegts 2011.gadā. 

Lielāko kravu apgrozījuma pieaugumu 2012.gadā nodrošināja beramkravas, un tas saistīts 
ar ostas padziļināšanu un beramkravu terminālu paplašināšanu. 

Pēdējos 2 gados palielinājies saņemto kravu īpatsvars. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ostas kravu apgrozījums, milj.t., tai skaitā: 4,5 4,0 4,0 4,2 4,4 4,4 4,9 7,4 

nosūtītās kravas, milj.t. 3,8 3,4 3,3 3,6 3,8 3,7 3,7 5,7 

saņemtās kravas, milj.t. 0,7 0,6 0,8 0,6 0,5 0,7 1,2 1,7

84% 84% 81% 86% 88% 85% 
76% 

77% 

16% 16% 19% 14% 12% 15% 24% 
23%

Kravu apgrozījums Liepājas ostā, milj.t.

Avots: LR Centrā lā  statistikas pā rvalde; datu bāzes: www.csb.gov.lv
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2.2.8. Tūrisms 
Liepājas pilsētas dome ar tiešu Liepājas 

reģiona tūrisma informācijas biroja starpniecību ir 
veicinājusi Liepājas konkurētspēju Latvijas, kā arī 
Baltijas tūrisma tirgū, veicot darbu tūrisma 
infrastruktūras uzlabošanai un jaunu pakalpojumu 
ieviešanai. 

Liepājas atrašanās vieta - pie Baltijas jūras, 
sakārtotā vide, dažādi kultūrvēsturiskie apskates 
objekti veido labvēlīgu vidi tūrisma attīstībai. 
Tūristus pilsētai piesaista ne tikai konkrēti apskates 

objekti. Tūrisma nozare darbojas kopā ar kultūras un sporta nozari. 
2012.gadā Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju apmeklēja 16 703 apmeklētāji, 

kas ir par 12.7% vairāk nekā 2011.gadā. 49.2% no tūrisma informācijas biroja apmeklētājiem bija 
ārvalstu tūristi. Vislielākais ārvalstu tūristu īpatsvars bijis no Lietuvas (25.3%), Vācijas (16.9%) 
un Krievijas (13.8%). 

Liepājā tūristu apmeklētākie objekti: 
� Liepājas muzejs; 
� Karostas cietums; 
� Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle. 

 
2012.gadā Liepājas tūrisma mītnēs apkalpoti 78.2 tūkstoši tūristu, no tiem 24.4 tūkstoši jeb 

31.2% ārvalstu tūristu. 2012.gadā sasniegts augtākais Liepājas tūrisma mītnēs apkalpoto tūristu 
skaits pēdējo 8 gadu laikā. Salīdzinot ar 2011.gadu, tūristu mītnēs apkalpoto tūristu skaits 
palielinājies par 3.6%, kas ir lielākais tūristu mītnēs apkalpoto tūristu skaita pieaugums starp 
republikas pilsētām.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

visās tūristu mītnēs, tūkst.cilv. 38,7 40,9 54,5 75,1 49,3 50,9 75,5 78,2

ārvalstnieki visās tūristu mītnēs, 
tūkst.cilv. 12,1 10,7 13,9 18,9 13,8 13,3 23,0 24,4

Visās Liepājas tūristu mītnēs apkalpoto cilvēku skaits (tūkstošos)

Avots, LR CSP Tūrisms Latvijā;CSP datu bāzes: www.csb.gov.lv 
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Tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu tūristu īpatsvars laika periodā no 2005.gada līdz 
2012.gadam svārstās robežās no 25-31%. 

Liepājas tūristu mītnēs tūristi vidēji uzturas 1.7 - 2 dienas, kas ir viens no zemākajiem 
rādītājiem starp republikas pilsētām. 

2012.gada septembrī Riteņbraucēju apvienības pārstāvji vērtēja, cik draudzīga 
velosipēdistiem ir Liepājas pašvaldība. Par apliecinājumu, ka Liepāja ir velosipēdistiem 
draudzīga pašvaldība, tika pasniegts atzinības raksts. Liepāja ir pirmā pašvaldība Latvijā, kurā 
pēc Riteņbraucēju apvienības izstrādātajiem kritērijiem tika vērtēti veloceliņi un atzīti par 
velosipēdistiem draudzīgiem. 

 

2.2.9. Pašvaldības projekti 
Liepājas pilsētas attīstības plānošana notiek 

saskaņā ar Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās 
attīstības programmu 2008.-2014.gadam un šīs 
programmas ietvaros apstiprināto Investīciju plānu, 
saskaņā ar kuru pilsētā tiek īstenoti apjomīgi 
infrastruktūras projekti, piesaistot Eiropas 
Savienības finansējumu. 

2007.-2013.gada plānošanas periodā 
vislielākās investīcijas ir tieši pilsētas komunālās 

saimniecības projektiem.  
2012. gadā pašvaldībā ekspluatācijā nodoti objekti trīs projektu ietvaros: 

� Zirņu un Ganību iela – projekta ietvaros veikta Zirņu un Ganību ielas 9 šķērsielu 
rekonstrukcija, izbūvēti 18 krustojumi un rekonstruētas komunikācijas (t.sk. ŪKT, 
LKT, ELT), izbūvēta jauna apgaismojuma sistēma, uzstādīts jauns ceļa aprīkojums 
(autobusa pieturvietas, ceļazīmes, barjeras u.tml.), veikti prettrokšņa pasākumi Zirņu 
ielas iedzīvotājiem - uzstādīti prettrokšņa žogi un nomainīti logi pret trokšņus 
slāpējošiem, u.c.; 

� stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Liepājas reģionālā 
slimnīca” – veikti rekonstrukcijas darbi (1.kārta), izbūvējot jaunu platību (2 stāvu 
piebūve ~ 2215 m2), kas izvietosies ielokā starp slimnīcas galveno korpusu un esošo 
divstāvu korpusu, 1.stāvā - uzņemšanas nodaļa un ambulatorā nodaļa, 2.stāvā 
ķirurģijas tipa profili, operāciju blokam paredzētās telpas, t.sk. 3 operācijas zāles ar 
nepieciešamo aprīkojumu; 

� Liepājas pilsētas kultūras iestāžu rekonstrukcija un energoefektivitātes 
paaugstināšana - Liepājas teātra ēkās, Liepājas latviešu biedrības nama un Muzeja 
ēkās veikti energoefektivitātes un inženierkomunikāciju, u.c. pasākumi. 
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Projekta nosaukums 
Kopējās 
projekta 

izmaksas, Ls 

t.sk. 
Pašvaldības 

finansējums Ls 

Projekta 
sākums 

Projekta 
beigas 

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, 
uzlabojot veselības pakalpojumu kvalitāti un 
paaugstinot izmaksu efektivitāti 

4 907 511 87 989 2009.gads 2012.gads 

Liepājas pilsētas kultūras iestāžu rekonstrukcija 
un energoefektivitātes paaugstināšana 

2 622 566 462 275 2010.gads 2012.gads 

ZIRŅU - GANĪBU ielas rekonstrukcija un 
Dienvidu pieslēguma Zemnieku ielai izbūve 
(Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai) 

17 255 614 5 131 700 2011.gads 2012.gads 

 
Projekti, kuru realizācija īstenojās 2012.gadā un turpinās 2013.gadā:  

� Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un rekonstrukcija - projekts 
paredz 366 Liepājas pilsētas ielu posmu apgaismojuma rekonstrukciju un jaunbūvi 121,9 
km garumā, kā arī 10 Liepājas pilsētas ielu posmu rekonstruēšanu 5,5 km garumā; 

� ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3.kārta – projekts paredz nodrošināt kvalitatīva 
dzeramā ūdens piegādi un veicināt ūdens resursu aizsardzību. Samazināt ar komunāliem 
notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjomu, nodrošināt normatīvajos aktos 
noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem atbilstošu 
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, uzlabot energoresursu izmantošanas 
efektivitāti. Nodrošināt, ka 2015. gadā vismaz 97% Liepājas pilsētas iedzīvotāju ir 
pieejami centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi; 

� Liepājas tramvaja līnijas pagarināšanas un esošās līnijas rekonstrukcija – tiek izbūvēta 
jauna tramvaja līnija no Klaipēdas ielas pa Tukuma un Ventas ielu līdz M.Ķempes ielai; 
renovēti esošie tramvaja sliežu ceļi, nodrošinot pārvietošanās ērtumu un samazinot 
troksni; 

� siltumavota rekonstrukcija Liepājā, Kaiju ielā 33 - ēku, būvkonstrukciju nojaukšana un 
četru esošo tvaika katlu demontāža; divu jaunu ūdenssildāmo šķeldas katlu uzstādīšana 
ar kopējo jaudu 30MW; divu esošo ūdenssildāmo dabasgāzes katlu rekonstrukcija; 
šķeldas noliktavas izbūve; šķeldas siltumavota darbībai tieši nepieciešamo tehnoloģisko 
palīgiekārtu iegāde. Projekta uzdevums: sekmēt fosilā kurināmā aizvietošanu ar 
atjaunojamiem energoresursiem, būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas 
efektivitāti. Plānotais projekta ieguvums: atjaunojamo energoresursu īpatsvara 
pieaugums siltumavotā no 0 uz 59%; 

� Brīvības ielas rekonstrukcija Liepājā - Brīvības ielas seguma rekonstrukcija, 
gājēju/veloceliņa izbūve, luksoforu uzstādīšana, sabiedriskā transporta pieturvietas, 
lietusūdens kanalizācija, ielas apgaismojums, pazemes komunikāciju aizsardzība un 
pārcelšana. Papildus posmi ceļu daļa un komunikācijas - Pulvera iela (posmā no 
Ventspils ielas līdz O.Kalpaka ielai); O.Kalpaka iela (posmā no Pulvera ielas līdz 
Brīvostas ielai); Ventspils iela (posmā no Ziemupes ielas līdz Pulvera ielai), u.c.; 
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� biokoģenerācijas stacijas izveide Liepājā – projekta uzdevums ir izveidot koģenerācijas 
staciju Kaiju ielā 33, Liepājā ar siltuma jaudu 7.85MW un elektrisko jaudu 1.8MW, kurā 
kā kurināmais tiktu izmantots tikai atjaunojamais energoresurss – šķelda. Rezultātā 
plānots uzlabot kurināmā izmantošanas efektivitāti līdztekus modernizējot 
siltumražošanas iekārtas un aizstājot dalītas elektroenerģijas un siltuma ražošanas 
kapacitātes ar koģenerācijas staciju; 

� uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras izveide - Lazaretes iela, Ģ.Baloža iela (no 
Cukura līdz Lazaretes). Ceļu daļa, ietve, velo, apgaismojums, komunikācijas, u.c. 

� daudzfunkcionālais centrs "Lielais dzintars" - līdz 2015.gadam izveidot 
daudzfunkcionālu centru, veicinot kultūrvides sakārtošanu un reģiona pievilcību dzīves 
un darba apstākļiem, kurā ir: daudzfunkcionāla zāle ar 1138 (1000 sēdvietas zālē, 10 
sēdvietas VIP balkonos, 128 koristu sēdvietas) un kamerzāle ar 200 sēdvietām; Liepājas 
simfoniskā orķestra rezidence; telpas izglītības, izstāžu, kongresu u.c. sabiedriskajiem 
pasākumiem; E. Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola. 

 

Projekta nosaukums 
Kopējās 
projekta 

izmaksas, Ls 

t.sk. 
Pašvaldības 

finansējums Ls 

Projekta 
sākums 

Projekta 
beigas 

Brīvības ielas rekonstrukcija Liepājā 9 544 477 3 475 565 2010.gads 2013.gads 

Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas 
modernizācija un rekonstrukcija 16 548 589 1 994 841 2011.gads 2013.gads 

Uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras izveide 2 537 648 333 774 2011.gads 2013.gads 
Liepājas tramvaja līnijas pagarināšanas un esošās 
līnijas rekonstrukcija 11 809 996 4 781 956 2011.gads 2013.gads 

Biokoģenerācijas stacijas izveide Liepājā 6 058 159 

5 215 979 
(Liepājas 
enerģijas 

finansējums) 

2010.gads 2013.gads 

Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3.kārta 16 306 713 1 382 820 2012.gads 2013.gads 
Siltumavota rekonstrukcija Liepājā, Kaiju ielā 33 9 853 743 6 792 140 2011.gads 2013.gads 
Daudzfunkcionālais centrs "Lielais dzintars" 20 000 000 9 537 190 2012.gads 2015.gads 
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3.Liepājas pilsētas pašvaldības finanšu resursi 

3.1. Pamatbudžeta ieņēmumi 
 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 
(Ls) 

2010.gada 
izpilde 

2011.gada 
izpilde 

2012.gada 
izpilde 2012/2011 

Rādītāji       Ls %, 
IEŅĒMUMI           
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 24 307 199 24 305 325 26 192 375 1 887 050 7,76 
Nodokļu ieņēmumi 23 819 491 23 797 251 25 720 394 1 923 143 8,08 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 21 073 407 20 669 517 22 413 497 1 743 980 8,44 
Nekustamā īpašuma nodoklis 2 612 153 2 971 610 3 100 253 128 643 4,33 
Azartspēļu nodoklis 133 931 156 124 206 644 50 520 32,36 
Nenodokļu ieņēmumi 487 708 508 074 471 981 -36 093 -7,10 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 
pārdošanas 

45 871 30 945 17 852 -13 093 -42,31 

Valsts ( pašvaldību) nodevas un kancelejas 
nodevas 

65 729 55 497 53 028 -2 469 -4,45 

Sodi un sankcijas 110 311 103 716 97 300 -6 416 -6,19 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 258 290 294 048 280 411 -13 637 -4,64 
Ieņēmumi no valsts ( pašvaldības) nekustamā 
īpašuma pārdošanas 7 507 23 868 23 390 -478 -2,00 

Transfertu ieņēmumi 15 518 962 23 248 766 20 866 243 -2 382 523 -10,25 
Valsts budžeta transferti 15 294 620 23 066 288 20 677 036 -2 389 252 -10,36 
Pašvaldību budžeta transferti 224 342 182 478 189 207 6 729 3,69 
Budžeta iestāžu ieņēmumi 1 313 687 1 313 877 4 428 567 3 114 690 237,06 
Ieņēmumi kopā 41 139 848 48 867 968 51 487 185 2 619 217 5,36 
Aizdevuma saņemšana 3 305 751 10 501 643 12 078 317 1 576 674 15,01 
Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 7 186 042 10 719 408 17 912 762 7 193 354 67,11 
Ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada 
sākumu un saņemtiem kredītiem 51 631 641 70 089 019 81 478 264 11 389 245 16,25 

Avots: Liepājas pilsētas Domes Finanšu pārvalde 

 
Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta par 103,0% jeb par 

Ls 1 510 948 vairāk nekā plānots. Jāatzīmē, ka 2012.gadā apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika 
grozīts gada laikā, palielinot pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 7 001 671. 

Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā 50,0% no kopējiem ieņēmumiem veido 
nodokļu ieņēmumi, 0,9% - nenodokļu ieņēmumi, 40,5% - transfertu ieņēmumi mērķdotāciju un 
dotāciju veidā no valsts budžeta un ES struktūrfondiem un budžeta iestāžu ieņēmumi - 8,6%. 
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3.1.1.Nodokļu ieņēmumi 
2012.gadā pašvaldības pamatbudžetā 43,53% no kopējiem ieņēmumiem jeb 87,1% no 

nodokļu maksājumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumi iekasēti Ls 22 413 497, kas ir par Ls 1 743 980 vairāk nekā 2011.gadā.   

 

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām maksājumi no kopējiem pamatbudžeta 
ieņēmumiem pašvaldības budžetā sastāda 3,3%. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (arī 
mājokļiem) un parādu maksājumi iekasēti Ls 1 708 332, ieņēmumu plāns izpildīts par 115,6%, 
jeb iekasēts par Ls 204 875 vairāk nekā plānots.  

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumi no kopējiem ieņēmumiem pašvaldības 
pamatbudžetā sastāda 2,7%. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un parādu maksājumi 

Nodokļu
ieņēmumi

50%

Nenodokļu 
ieņēmumi

1%

Transfertu 
ieņēmumi

40%

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi

9%

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2012.gadā

Avots: Liepājas pilsētas Domes Finanšu pārvalde

Iedzīvotā ju 
ienākuma 
nodoklis
87,1%

Nekustamā  
īpašuma nodoklis

12,1%

Azartspēļu 
nodoklis

0,8%

Nodokļu ieņēmumu struktūra 2012.gadā (%)

Avots: Liepā jas pilsētas Domes Finanšu pārvalde
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2012.gadā iekasēti Ls 1 391 921, ieņēmumu plāns izpildīts par 112,6% vai par Ls 155 632 vairāk 
nekā plānots.  

Nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā maksāja 34 758 fiziskās un 828 juridiskās personas. 
2012.gadā veikti sekojoši pasākumi ar nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem: 

� 2012.gadā uzsāktas piedziņas lietas 334 personām, kurām sagatavoti brīdinājumi par 
kopējo summu Ls 110 601,99; 

� 250 lietās pieņemti lēmumi - izpildrīkojumi par nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda 
piedziņu par kopējo summu Ls 79 702,85; 

� 2012.gadā uzsākto piedziņas lietu rezultātā periodā no 2012.gada 1.janvāra līdz 
2012.gada 31.decembrim piedzīts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 
Ls 46 785,77 apmērā (t.sk. pēc brīdinājumiem - Ls 16 226,73). 

2012.gadā pieteikti : 
� 35 kreditoru prasījumi fizisko personu maksātnespējas lietās par summu 

Ls 18 400,27; 
� 9 kreditoru prasījumi juridisko personu maksātnespējas lietās par summu 

Ls 12 710,33; 
� 67 kreditoru pieteikumi fizisko personu mantojumu lietās par summu 

Ls 10 406,70. 
2012.gadā piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par Ls 443 278,23, t.sk.: 

� pēc likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 
6.panta 1.punktu 80% apmērā - kopā Ls 384 141,17. 

� politiski represētām personām, saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 
5.panta otro daļu 50% apmērā - Ls 5 872,77. 

� trūcīgām personām, saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta (11) 
daļu par mājokli 90% apmērā - Ls 4 315,99. 

� maznodrošinātām personām, saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 
5.panta (11) daļu un pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 20.janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām 2012.gadā" par mājokli 70% 
apmērā – Ls 48 948,30, t.sk.: 

� personām, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss 90% apmērā par 
zemi - Ls 53 89,67; 

� personām, kurām piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss 70% 
apmērā par zemi - Ls 25 551,48; 

� personām, kurām piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss 70% 
apmērā par mājokli - Ls 18 007,15. 

 

3.1.2.Nenodokļu ieņēmumi 
Nenodokļu ieņēmumu plāns 2012.gadā izpildīts par 111,5% jeb par Ls 48 824 vairāk nekā 

plānots. No depozītu noguldījumiem bankās Finanšu pārvaldes Norēķinu kase 2012.gadā ir 
nopelnījusi Ls 17 852, kas ir par Ls 6 148 mazāk nekā plānots. 
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Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta) 2012.gadā saņemti Ls 
20 866 243, kas ir par Ls 230 977 vairāk nekā plānots.  

Norēķinos ar citām pašvaldībām par Liepājas pilsētas izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem plāns izpildīts par 121,7% jeb par Ls 33 722 vairāk nekā plānots.  

Budžeta iestāžu ieņēmumu plāns 2012.gadā izpildīts par 97,0%. 

 

3.2.Pamatbudžeta izdevumi 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 
(Ls) 

2010.gada 
izpilde 

2011.gada 
izpilde 

2012.gada 
izpilde 

2012/2011 

Rādītāji Ls Ls Ls Ls %, 
IZDEVUMI     
Izdevumi pēc valdības funkcijām           
Vispārējie valdības dienesti 1 748 681 1 964 557 1 971 565 7 008 0,36 
Sabiedriskā kārtība  936 424 959 342 1 024 165 64 823 6,76 
Ekonomiskā darbība 5 676 802 18 829 364 24 172 923 5 343 559 28,38 
Vides aizsardzība 69 386 1 399 2 694 1 295   
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

854 136 812 466 957 160 144 694 17,81 

Veselība 91 666 58 207 72 771 14 564 25,02 
Brīvais laiks, sports un kultūra 3 742 247 4 067 710 4 508 829 441 119 10,84 
Izglītība 18 296 897 15 937 000 16 403 883 466 883 2,93 
Sociālā aizsardzība 5 654 850 4 784 334 4 168 000 -616 334 -12,88 
Kredīta % un pamatsummas nomaksa 3 841 144 4 761 878 18 140 678 13 378 800 280,96 
Izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu 40 912 233 52 176 257 71 422 668 19 246 411 36,89 

Avots: Liepājas pilsētas Domes Finanšu pārvalde 

 
2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta izdevumi bija Ls 71 422 668, t.sk. valsts finansējums - 

Ls 12 520 668 jeb 17,5% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
izdevumu apjoms palielinājies par Ls 19 246 411 jeb 36,9%.  

No pilsētas pamatbudžeta līdzekļiem 22,4% izlietoti atlīdzībai, 14,5% - izdevumi precēm un 
pakalpojumiem, 11,3% subsīdijām un sociālajiem pabalstiem. Lielākā izdevumu daļa izlietota 
pilsētai svarīgu projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai, piesaistot ES 
struktūrfondu, valsts un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējumu. Šo 
projektu īstenošanai tika piesaistīti arī pašvaldības kredītresursi Ls 12 078 317 apmērā. 

2012.gadā no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uzturētas 14 budžeta 
iestādes. Atlīdzības fonds tika plānots, pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes apstiprināto 
Liepājas pilsētas pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu un Liepājas pilsētas pašvaldības 
darbinieku mēnešalgu skalu. 

Atlīdzībai 2012.gadā izlietoti Ls 12 965 072. Vidējā darba samaksa pašvaldības budžeta 
iestādēs bija Ls 342 mēnesī, kas bija vidēji par 3,6% vairāk kā 2011.gadā.  

Analizējot pašvaldības pamatbudžeta struktūru atbilstoši valdības funkcijām, 2012.gadā 
vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos bija sadaļā "Ekonomiskā darbība" - Ls 24 172 923 
jeb 33,84% , "Izglītība" - Ls 16 403 883 jeb 22,97% un "Vispārējie valdības dienesti" -   
 Ls 20 112 243 jeb 28,16%. 
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Sadaļā "Vispārējie valdības dienesti" Ls 18 140 678 jeb 90% no izdevumiem sastāda 
kredītsaistību dzēšana, kas 2012.gadā pieaugusi par Ls 13 378 700 jeb 3,8 reizes salīdzinājumā ar 
2011.gadu. 
 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pa nozarēm 2012.gadā   

Nozares nosaukums 
Izdevumi 

2011.gadā, 

Ls 

Izdevumi 

2012.gadā, 

Ls 

2012/2011 Īpatsvars 

% , 

2012.g. Ls % 

Vispārējie valdības dienesti 6 726 435 20 112 243 13 385 808 199.00 28.2

Sabiedriskā kārtība 959 342 102 4165 64 823 6.76 1.4
Ekonomiskā darbība  18 829 364 24 172 923 5 343 559 28.38 33.8

Vides aizsardzība 1 399 2 694 1 295 92.57 0.0
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 812 466 957 160 144 694 17.81 1.3
Veselība 58 207 72 771 14 564 25.02 0.1

Kultūra un sports 4 067 710 4 508 829 441 119 10.84 6.3

Izglītība 15 937 000 16 403 883 466 883 2.93 23.0

Sociālā aizsardzība 4 784 334 4 168 000 -616 334 -12.88 5.8

KOPĀ 5 217 6257 71 422 668 19 246 411 36.89 100.0

Avots: Liepājas pilsētas Domes Finanšu pārvalde 

 

Vispārējie valdības dienesti 
Sadaļā "Vispārējie valdības dienesti" iekļauti izdevumi divu budžeta iestāžu - Liepājas 

pilsētas Dome un Liepājas Dzimtsarakstu nodaļa uzturēšanai, biedrību un nodibinājumu projektu 
līdzfinansējumam, mazo un vidējo uzņēmumu līdzfinansējumam, pašvaldības ņemto kredītu 
pamatsummu un procentu atmaksai, ES struktūrfondu projektu vadībai, kā arī norēķiniem ar citu 
pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 2012.gadā izdevumu pieaugums šajā 
nozarē sastāda Ls 13 385 808, kas veidojies projektiem piesaistīto kredītu pamatsummas 
dzēšanai, bet kredīta procentos samaksātā summa 2012.gadā ir samazinājusies par Ls 120 980. 
2012.gadā Ls 15 388 tika izlietoti pašvaldības īpašuma apdrošināšanai. 

Sadaļā "Vispārējie valdības dienesti” Ls 18 140 678 jeb 90% no izdevumiem sastāda 
kredītsaistību dzēšana, kas 2012.gadā pieaugusi par Ls 13 378 700 jeb 3,8 reizes pret 2011.gadu. 
 
Sabiedriskās kārtība  

Nozarē 2012.gadā izdevumu pieaugums pret 2011.gadu sastāda Ls 64 823. Pašvaldības 
policijai tika piešķirts papildu finansējums 3 operatīvā transporta vienību iegādei (Ls 49 949) un 
darbinieku veselības apdrošināšanai. No 2012.gada septembra tika piešķirtas 3 jaunākā 
inspektora štata vienības dežūru nodrošināšanai Liepājas bērnunamā. 

 
Ekonomiskā darbība 

Nozarē tika nodrošināta trīs budžeta iestāžu - PA "Nodarbinātības projekti", "Liepājas 
pilsētas Būvvalde" un PA "Liepājas sabiedriskais transports" uzturēšana, pilsētas infrastruktūras 
objektu uzturēšana un uzlabošana, kā arī atbalstīta tūrisma attīstība pilsētā. Nozarē salīdzinot ar 
2011.gadu izdevumu pieaugums sastāda Ls 5 343 559. Liela izdevumu pieauguma daļa (3,1 milj. 
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latu) saistīta ar PA "Liepājas sabiedriskais transports" darbību, jo aģentūra veic transporta biļešu 
realizāciju un norēķinus ar pasažieru pārvadātājiem par sniegtajiem pakalpojumiem. 

 Turpinājās tādu apjomīgu projektu realizācija kā "Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma 
modernizācija un ielu rekonstrukcija", piesaistot kredītresursus 3,5 milj. latu un valsts 
finansējumu 2,2 milj. latu apmērā, "Zirņu - Ganību ielu rekonstrukcija", piesaistot kredītresursus 
6,6 milj. latu apmērā un "Brīvības ielas rekonstrukcija", apgūstot valsts finansējumu 0,86 milj. 
latu apmērā. 

Līdzekļi Ls 1 224 063 apmērā ieguldīti SIA "Liepājas tramvajs" pamatkapitālā kā 
līdzfinansējums projektam "Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija 
Liepājā". 
 
Vides aizsardzība  

2012.gadā nozarē finansējums izlietots pārrobežu sadarbības projekta "Ilgtspējīga ezeru 
apsaimniekošana Kurzemē un Lietuvā" īstenošanai. 

 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

2012.gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietots par Ls 144 694 
vairāk līdzekļu kā 2011.gadā. Šajā sadaļā tiek finansētas divas pašvaldības budžeta iestādes – 
„Nekustamā īpašuma pārvalde” un „Kapsētu pārvalde”. 2012.gadā tika uzsākts projekts 
"Garnizona kapu paplašināšana", kam tika izlietots finansējums Ls 119 500. 

 
Veselības aprūpe 

Veselības nozares izdevumi palielinājušies par Ls 14 564, jo pašvaldība nodrošināja 
līdzfinansējumu rentgena aparatūras iegādei SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes 
centrs" Ls 22 564. SIA "Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca" projektam "Cilvēkresursu 
piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā", ņemot vērā faktisko nepieciešamību, 
2012.gadā izlietots Ls 27 436. Nodrošināts dežūrārstu dienests darbdienu vakaros un brīvdienās 
SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs" un SIA "Vecliepājas primārās veselības 
aprūpes centrs".  

 
Izglītība 

Izdevumi izglītības nozarē 2012.gadā sastādīja Ls 16 403 883, kas ir par 3.0% jeb Ls 
466883 vairāk kā 2011.gadā. Izglītības nozarē tika finansētas 1 internātpamatskola, 1 speciālā 
internātpamatskola, 19 pirmskolu izglītības iestādes, 3 specializētās pirmsskolas izglītības 
iestādes, 1 sākumskolas, 2 pamatskola, 8 vidusskolas, 1 valsts ģimnāzija, 1 bērnu mūzikas skola, 
2 izglītības interešu iestādes un 3 sporta skolas.  

 

Izglītības nozares finansējums 
2011.gads, Ls 2012.gads, Ls 2012.gads/ 2011.gadu, 

Ls 
Pašvaldības pamatbudžets  7 325 870 7 808 825 +482 955 
Valsts mērķdotācijas 8 611 130 8 595 058 -16 072 
Kopā  15 937 000 16 403 883 +466 883 

 

Izglītības nozarē 2012.gadā papildus izdevumi saistīti ar to, ka tika nodrošināts finansējums 
pilna darba laika slodzei, 2 sagatavošanas stundu apmaksai un kvalitātes piemaksām pirmsskolas 
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izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem. PII "Saulīte" tika izveidota logopēdiskā grupa. 
Papildu izdevumi veidojās arī sakarā ar sētnieku amata vienību skaita palielināšanu - pilnas 
slodzes nodrošināšanai. 

2012.gadā finansēti projekti "Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija" Ls 486 029 
apmērā, t.sk. valsts finansējums Ls 435 533, "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem 
atbalsta sistēmas izveide" Ls 37 731 (valsts finansējums) un Liepājas Kompleksās sporta skolas 
peldbaseina Dunikas ielā 9/11 remonts - Ls 247 632. 

No pašvaldības budžeta līdzekļiem 2012.gadā tika piešķirts līdzfinansējums Liepājas 
mākslas vidusskolas projektam "Radošo industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pierobežu 
reģionos", Liepājas Universitātes projektiem "Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma 
izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai" un "Ārvalstu viespasniedzēju piesaiste", kā arī 
dotācija 5 privāto izglītības iestāžu atbalstam.  

 
Kultūra un sports 

2012.gadā kultūras un sporta nozarei nodrošināti izdevumi Ls 4 508 829 apmērā, kas ir par 
Ls 441 119 jeb 10,8% vairāk kā 2011.gadā.  

Sporta nozarē papildu finansējums tika piešķirts peldēt apmācības programmas īstenošanai 
2.klašu skolēniem, kā arī sporta pasākumiem, t.sk. tādiem lielajiem pasākumiem kā 
"Intercontinental Rally Challenge posma organizēšana Kurzemē" - Ls 35 000, Latvijas III 
Olimpiādes rīkošanai - Ls 247 660 (t.sk. Ls 144 684 valsts finansējums) un Eiropas Čempionāta 
basketbolā organizēšanai - Ls 50 000. 

 Kultūras nozarē 2012.gadā salīdzinot ar 2011.gadu ir izdevumu samazinājums Ls 320 697 
apmērā. Tas saistīts ar projekta "Kultūras iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana" nobeiguma 
posmu. 2012.gadā SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams" palielināti izdevumi Pētera I namiņa 
iegādei un uzturēšanai un koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" rekonstrukcijai. Palielināts finansējums 
arī SIA "Liepājas teātris" jaunu izrāžu iestudēšanai. 

 
Sociālā aizsardzība 

2012.gadā sociālajai aizsardzībai izdevumi samazinājušies par Ls 616 334 jeb 12,9%. Šajā 
nozarē nodrošināts finansējums divām budžeta iestādēm - Liepājas pilsētas Domes Sociālajam 
dienestam un Liepājas pilsētas Bāriņtiesai. Sociālā dienesta pakļautībā darbojas 14 
struktūrvienības, t.sk. Bērnunams, Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, 
Nakts patversme, Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts, divi pensionāru dienas centri, 
četras sociālās dzīvojamās mājas, veco ļaužu dzīvojamā māja, birojs "Aprūpe mājās", grupu 
dzīvokļi un Sociālais dienests (darbs ar klientiem, administrācija, grāmatvedība u.c.)     

Sociālajiem pabalstiem tika izlietoti 53,6% no Sociālā dienesta izdevumiem jeb Ls 
2160970, t.sk. Ls 255948 valsts finansējums GMI un dzīvokļa pabalstu izmaksām atbilstoši 
Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1251 "Noteikumi par valsts budžeta 
līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa 
pabalsts izmaksām”. Garantētā minimālā ienākuma nodrošinājumam 2012.gadā izlietoti līdzekļi 
Ls 243 326 apmērā jeb par 45,5% mazāk kā 2011.gadā, bet dzīvokļu pabalstiem izdevumi 
samazinājušies par 16,1% un līdzekļu izlietojums 2012.gadā sastāda Ls 1 314 678. 
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Sociālajā nozarē arī 2012.gadā piešķirta dotācija Liepājas Neredzīgo biedrības projektu 
realizācijai Ls 13 163 apmērā un uzsākta projekta "Mana sociālā atbildība" īstenošana - Ls 
13773. 

2012.gadā sociālajā nozarē nav izdevumu transporta izdevumu kompensācijai Liepājas 
iedzīvotājiem, kas līdz šim tika pārskaitītas SIA "Liepājas tramvajs" un AS "Liepājas autobusu 
parks" saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes saistošajiem noteikumiem, jo šo funkciju veic PA 
"Liepājas sabiedriskais transports". 

3.3. Speciālais budžets 
Īpašiem mērķiem iezīmēto līdzekļu ieņēmumi plānoti Ls 2 036 870 apmērā, bet faktiskā 

izpilde sastāda Ls 1 899 598 jeb 93,3% no plānotā. Mazāk kā plānots ieņēmumi tika iekasēti 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas budžetā, ņemot vērā privatizācijas procesa apjoma 
samazināšanos un pašvaldības iestāžu budžetos, t.sk. PA "Nodarbinātības projekti" projekta 
"Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanai, Sociālajam dienestam asistentu personām ar 
invaliditāti programmas ieviešanai, Izglītības pārvaldei pedagogu konkurētspējas veicināšanai 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. 

Īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu fonda izdevumi plānoti Ls 2 317 997 un izpildīti Ls      
1 939 192 apmērā, kas sastāda 83,7% no plānotā. Līdzekļu atlikums uz 2013.gada 1.janvāri - Ls 
241 533.  
 Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi izpildīti par 80,4% jeb Ls 128 861 apmērā. Līdzekļu 
atlikums uz 2013.gada 1. janvāri - Ls 26 428. 
 Speciālā budžeta ieņēmumu izlietojumu reglamentē pastāvošā likumdošana, Domes 
nolikumi un lēmumi. 
 
2012.gadā pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumi pēc ieņēmumu veidiem latos: 

2011.g. 
izpilde 

2012.g. % pret 
plānu 

% pret 
2011.g. Plāns Izpilde  

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija  23 642 10 828 9 651 89.13  -59.18  
Dabas resursu nodoklis 78 709 74 415 79 392 106.69  0.87  

Autoceļu fonds 733 377 627 576 627 576 100.00  -14.43  
Ostas nodevas 254 752 265 000 338 613 127.78  32.92  

Dotācija pasažieru pārvadāšanai 256 878 265 386 292 881 110.36  14.02  
Pārējie ieņēmumi 1 066 856 793 665 551 485 69.49  -48.31  
Ziedojumi un dāvinājumi 90 622 160 299 128 861 80.39  42.20  

KOPĀ 2 504 836 2 197 169 2 028 459 92.32  -19.02  

Avots: Liepājas pilsētas Domes Finanšu pārvalde  
 

Speciālā budžeta līdzekļi 2012.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 

Kapitālsabiedrības nosaukums  

Reģistrētā pašvaldības daļa pamatkapitālā 
Pašvaldības 
ieguldījums 

ieguldījums 
uz 

01.01.2012. 

ieguldījums  
2012.gadā 

ieguldījums 
uz 

31.12.2012. 
 

Ls Ls Ls % 
SIA „Komunālā pārvalde” 81 040   81 040 100 
SIA  „Liepājas ūdens” 9 191 919 21 600 9 213 519 100 
SIA ''Liepājas autostāvvietas'' 6 708   6 708 100 
SIA „Aviasabiedrība” „Liepāja”” 714 390   714 390 100 
SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 160 425   160 425 85.59 
A/S „Liepājas autobusu parks” 218 842   218 842 34.85 
SIA ''Liepājas reģionālā slimnīca'' 25 194 036   25 194 036 100 
SIA „Ledus halle „Liepājas Metalurgs”” 100   100 5 
SIA „Liepājas RAS” 426 200   426 200 65.85 
SIA „Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 306 531   306 531 100 
SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 277 459   277 459 100 
SIA „Liepājas leļļu teātris” 12 175   12 175 100 
SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” 40 597   40 597 100 
SIA „Liepājas tramvajs” 470 826 1 224 063 1 694 889 100 
SIA „Liepājas teātris” 48 583   48 583 100 
SIA „Liepājas enerģija” 1 911 000   1 911 000 39 
SIA „Liepājas Latviešu biedrības nams” 919 641 63 300 982 941 100 
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” 11 306 800 300 000 11 606 800 71.53 

      51 287 272 1 608 963 52 896 235  

Avots: Liepājas pilsētas Domes Finanšu pārvalde 



3.5.Pārskats par ilgtermiņa aizņēmumiem 
Saīsināts   (latos) 

Aizdevējs Mērķis 
Līguma 

parakstīšanas 
datums  

Atmaksas 
termiņš 

 % 
likme 

Valūtas 
apzīmē- 

jums 

Aizņēmuma 
līguma 
summa  

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārskata 
perioda 
beigās  

Valsts kase 
Projekts "Seku likvidācija cukura rūpniecības skartajās 
teritorijās" 

30.06.2008 15.12.2012 mainīga EUR 332 702 101 495 0 

Hansa Līzings Autobusa ISUZU TOURQISE iegāde 14.04.2008 30.04.2013 fiksēta LVL 82 246 22 177 5 728 

SEB Unilīzings Muzeja automašīnas iegāde 14.08.2009 20.07.2024 fiksēta EUR 18 926 3 0 

Valsts kase Projekts "Velo maršruta izveide Liepājā" 14.10.2009 20.07.2024 mainīga EUR 284 622 275 047 0 

Valsts 
kase/Ziemeļu 
investīciju banka 

Pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana 30.07.2002 30.04.2022 mainīga EUR 707 027 501 760 433 338 

Valsts kase Projekts "Tūrisma maršruts Liepāja-kā pa notīm" 07.08.2009 20.06.2024 mainīga EUR 219 588 99 219 92 893 

Valsts kase 
Projekts "Kvalitatīva dabaszinātņu apguve Liepājas 
vispārizglītojošās skolās" 

25.11.2009 20.07.2024 mainīga EUR 448 466 289 671 284 049 

Valsts kase Projekts "Brīvības ielas rekonstrukcija" 16.06.2010 20.05.2030 mainīga EUR 6 000 000 4 100 096 2 092 965 

Valsts kase 
"Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās Liepājā" 
1.projekts 

11.10.2010 25.02.2025 mainīga LVL 762 225 255 050 255 050 

Valsts kase "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās" 2.projekts 11.10.2010 20.02.2025 mainīga LVL 670 641 333 350 230 739 

Valsts kase Projekts "Stacijas laukuma rekonstrukcija" 24.11.2010 20.11.2025 mainīga LVL 259 056 133 055 133 055 

Valsts kase Projekts "Zirņu-Ganību ielu rekonstrukcija 21.12.2006 20.11.2021 mainīga LVL 13 448 558 5 125 252 5 508 863 

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

02.06.2011 20.12.2023 fiksēta LVL 3 875 518 2 768 238 2 491 418 

Valsts kase Projekta Liepājas Olimpiskā centra multifunkcionālā sporta halle 23.09.2011 20.06.2026 fiksēta LVL 3 829 404 2 735 244 2 461 704 

Valsts kase 
Projekts "Seku likvidācija cukura rūpniecības skartajās 
teritorijās" 2.kārta 

20.12.2006 20.11.2021 mainīga LVL 753 177 735 031 177 082 

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

30.11.2011 20.06.2028 mainīga LVL 15 711 858 17 976 797 521 

Valsts kase Kohēzijas fonda projekta Liepājas ostas pievedceļi īstenošanai 02.04.2007 20.03.2022 fiksēta LVL 711 306 511 306 461 306 
Valsts kase Projekts "Liepājas pilsētas kultūras iestāžu rekonstrukcija 07.12.2011 20.06.2026 mainīga LVL 606 372 3 700 297 892 

Valsts kase 
Projekta Dzīvojamās mājas Kuldīgas ielā 34 renovācijas 2.kārta 
īstenošanai 

02.04.2007 20.03.2022 fiksēta LVL 614 416 441 936 398 816 
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Valsts kase 
Projekta Liepājas izglītības iestāžu renovācija un pirmskolas 
izglītības iestādes Liepiņa piebūves celtniecības īstenošanai 

02.04.2007 20.03.2022 fiksēta LVL 1 438 251 1 034 251 832 251 

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

03.03.2008 20.12.2022 mainīga LVL 1 339 341 1 116 117 1 004 505 

Valsts kase 
Liepājas pilsētas asfaltbetona seguma ielu renovācijas un 
rekonstrukcijas programma īstenošanai 

03.03.2008 20.12.2022 mainīga LVL 4 000 000 3 666 664 3 333 328 

Valsts kase SIA Liepājas Olimpiskais centrs pamatkapitāla palielināšanai 03.03.2008 20.12.2022 mainīga LVL 2 660 659 2 438 935 1 995 487 

Valsts kase 
ES struktūrfondos plānoto projektu tehniskās dokumentācijas 
sagatavošana 

26.08.2008 20.08.2012 fiksēta LVL 852 770 243 645 0 

Valsts kase Projekts "Mana sociālā atbildība" 24.04.2012 20.04.2017 mainīga LVL 85 307 0 9 822 

Valsts kase 
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts "Pievilcīgas 
investīciju vides veidošana Liepājas un Klaipēdas izaugsmei 
"Invest to Grow" īstenošanai 

22.04.2009 20.03.2024 mainīga LVL 84 103 0 8 430 

Valsts kase Liepājas PII ''Saulīte'' infrastruktūras attīstība 27.07.2012 20.07.2017 mainīga EUR 1 300 593 376 963 357 919 

Valsts kase 
Sociālās dzīvojamās mājas Flotes ielā 14 siltumizturības 
uzlabošanas pasākumi 

30.07.2009 20.06.2024 mainīga EUR 71 586 71 586 60 128 

Valsts kase Liepājas 8.vidusskolas infrastruktūras uzlabošana 14.10.2009 20.09.2024 mainīga EUR 36 813 7 200 0 

Valsts kase 
ERAF projekts Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas 
pilsētas izglītības iestādēs 

16.12.2009 20.09.2014 mainīga EUR 2 032 074 383 875 110 324 

Valsts kase Liepājas infrastruktūras sakārtošana 13.04.2010 20.04.2014 mainīga EUR 198 854 116 972 23 392 
Valsts kase Pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošana 13.04.2010 20.04.2022 mainīga EUR 34 498 28 749 24 437 

Valsts kase 
Projekta dzīvojamās mājas Viršu 9/11 renovācijas 2.kārtas 
īstenošanai 

13.04.2010 20.02.2021 mainīga EUR 379 139 318 819 249 883 

Valsts kase Projekta Liepājas Olimpiskā centra multifunkcionālā sporta halle 13.04.2010 20.02.2021 mainīga EUR 347 983 292 617 229 342 
Valsts kase Pašvaldības iestāžu ēku un būvju renovācijas projektu realizēšana 05.02.2010 20.02.2013 mainīga EUR 592 400 52 904 0 

Valsts kase 
Projekta Liepājas pilsētas asfaltbetona seguma ielu renovāciju un 
rekonstrukciju īstenošana 

05.02.2010 20.02.2021 mainīga EUR 3 072 000 2 417 401 0 

Valsts kase SIA ''Liepājas Olimpiskais centrs'' pamatkapitāla palielināšana 22.03.2012 20.12.2012 mainīga LVL 300 000 0 0 

Valsts kase 
SIA Liepājas tramvajs pamatkapitāla palielināšanai ERAF 
projekta ''Jaunās tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu 
rekonstrukcija Liepājā'' īstenošanai. 

04.07.2012 20.07.2022 mainīga LVL 1 224 063 0 1 095 215 

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

29.11.2012 20.11.2017 mainīga LVL 66 335 0 43 

Kopā x x x x x 69 452 877 31 016 304 25 456 925 

Avots: Liepājas pilsētas Domes Finanšu pārvalde 
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3.6. Pārskats par galvojumiem 
Saīsināts (latos) 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Līguma 

parakstīšanas 
datums  

Atmaksas 
termiņš  

Valūtas 
apzīmē- 

jums 

Galvojuma 
summa  

Galvotā 
aizņēmuma 

summa 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārskata 
perioda 
beigās  

GE Money Bank Liepājas infrastruktūras sakārtošana 
SIA ''Komunālā 
pārvalde'' 

19.08.2002 18.08.2017 LVL 2 219 066 2 219 066 1 275 963 1 054 056 

UniCredit Bank 
Liepājas Dienvidu kapu kapličas 
paplašināšanai, kapličas celtniecībai un 
ielu infrastruktūras renovācijai 

SIA ''Komunālā 
pārvalde'' 

26.05.2004 02.12.2013 LVL 1 200 000 1 200 000 807 600 436 000 

Nordea Bank Finland 
Plc. Latvijas filiāle 

 Apkures sezonas nodrošināšanai 
SIA „Liepājas namu 
apsaimniekotājs” 
(SIA ''Karosta'') 

15.12.2009 28.12.2014 EUR 300 000 300 000 181 323 120 882 

Nordea Bank Finland 
Plc. Latvijas filiāle 

 Apkures sezonas nodrošināšanai 
SIA „Liepājas namu 
apsaimniekotājs” 
(SIA ''Jaunliepāja'') 

15.12.2009 28.12.2014 EUR 260 000 260 000 156 866 104 577 

Valsts kase 
Liepājas pilsētas reģionālās sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas projekts 

SIA ''Liepājas RAS'' 21.03.2001 05.03.2017 USD 1 318 680 1 627 467 546 764 435 384 

Valsts kase/Ziemeļu 
investīciju banka 

Liepājas pilsētas reģionālās sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas projekts 

SIA ''Liepājas RAS'' 21.03.2001 04.01.2022 USD 891 000 1 407 133 714 000 630 563 

SEB Banka Studējošā kredīts Aldis Stonis Privātpersona 24.06.2011 24.06.2023 LVL 4 402 4 402 0 2 400 

Valsts kase 

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

SIA ''Liepājas 
tramvajs'' 

21.12.2012 20.12.2022 LVL 3 000 000 3 000 000 0 0 

Kopā x x x x x 10 320 148 x 3 682 516 2 783 862 

Avots: Liepājas pilsētas Domes Finanšu pārvalde   



3.7. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 Atlikusī 

vērtība 

2011.gada 

beigās 

(Ls) 

Atlikusī 

vērtība 

2012.gada 

beigās 

(Ls) 

Izmaiņas 

2012.gadā 

salīdzinot ar 

2011.gadu 

(Ls) 
Zeme, ēkas un būves 311 469 566 260 551 744 -50 917 822 
t.sk.    
Dzīvojamās ēkas 11 235 819 10 219 333 -1 016 486 
Nedzīvojamās ēkas 14 269 951 20 516 512 6 246 561 
Transporta būves 62 533 889 56 151 052 -6 382 837 
Zeme zem ēkām un būvēm 179 276 605 128 517 763 -50 758 842 
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 4 791 655 4 791 655 0 
Pārējā zeme 29 870 637 29 586 735 -283 902 
Inženierbūves 2 423 312 2 356 118 -67 194 
Pārējais nekustamais īpašums 1 370 040 1 309 415 -60 625 
Turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme 2 850 560 2 957 006 106 446 
Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un būves 2 847 098 4 146 155 1 299 057 

Avots: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Nekustamā īpašuma pārvalde”  
 

Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā ir zeme 4 150,39 ha platībā, no kuriem 708,04 ha 
aizņem mežaudzes. Pašvaldības zemes kopējā vērtība ir Ls 165 853 159.  

2012.gadā tika apstiprināts Liepājas pilsētas teritorijas plānojums, kas nosaka pilsētas 
zemju lietošanu. Tādēļ 2012.gadā tika uzsākts un 2013.gadā turpināsies darbs pie dārzkopības 
kooperatīvu izveides un mazdārziņu zemesgabalu iznomāšanas dārzkopības biedrībām, kā arī to 
teritoriju sakārtošanas.  

2012.gadā ir izremontēti 14 pašvaldības dzīvokļi, kuri bija dzīvošanai nederīgi, tādējādi 
uzlabojot pašvaldības dzīvojamo fondu. Arī 2013.gadā Liepājas pilsētas Domes budžetā ir 
paredzēti naudas līdzekļi pašvaldības dzīvokļu remontam. 

2012.gadā pabeigtas renovācijas nekustamajos īpašumos: 
� Dārza iela 10, Liepājā- pabeigti jumta renovācijas darbi;  
� Invalīdu ielā 4, Liepājā- jumta daļas renovācija; 
� Dārzu iela 4/8, Liepājā jumta renovācijas darbu 1.kārta ; 
� Dārzu iela 4/8, Liepājā – siltummezgla rekonstrukcija. 
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4.Pilsētas attīstības plānošana 

4.1.Teritorijas attīstības īstenošana 
Plānojumi Liepājas pilsētā 2011.gadā: 

Ar Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.182 uzsākta detālplānojuma 
izstrāde teritorijām Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/89 un Jātnieku ielā 2/18. 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojums un Vides pārskats. 

Sabiedriskās apspriešanas otrais posms notika no 2011.gada 4.aprīļa līdz 2011.gada 
20.maijam. 2011.gada 30.martā tika organizēta preses konference žurnālistiem. 
Sabiedriskās apspriešanas laikā iedzīvotājiem apskatei bija pieejami šādi materiāli:  

� jaunā Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam 1.redakcija un tā 
ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekts; 

� spēkā esošais Liepājas pilsētas teritorijas plānojums; 
� Liepājas pilsētas Attīstības stratēģija un attīstības programma, u.c. materiāli. 

Interneta vidē www.grupa93.lv/liepaja bija nodrošināta pieejamība plānojuma 1.redakcijas 
un Vides pārskata materiāliem, tostarp interaktīvai plānojuma pārlūka kartei, kā arī plānojuma 
izstrādes ietvaros veiktajām izpētēm, institūciju nosacījumiem un saņemtajiem priekšlikumiem 
plānojuma izstrādi uzsākot. Interaktīvā formātā (videoklipu versijā) tika piedāvātas iepazīties ar 
plānojuma risinājumiem nozaru griezumā - to mērķiem un pamatojumu (transports, ostas 
attīstība, kultūras mantojuma aizsardzība, dabas teritoriju izmantošana u.tml.)  

No 2011.gada 4.aprīļa līdz 2011.gada 20.maijam interneta mājas lapu 
www.grupa93.lv/liepaja apmeklēja vairāk kā 2300 interesentu.  

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros notika 7 sabiedriskās apspriešanas sapulces pilsētas 
mikrorajonos, kopumā piedaloties 318 apmeklētājiem.  

Papildus, apspriešanas noslēguma posmā – 2011.gada 17.maijā, Liepājas Olimpiskā centra 
Rožu zālē tika organizēta publiska diskusija, piedaloties uzņēmumu, valsts un pašvaldības 
iestāžu, sabiedrisko organizāciju, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un 
banku sektora pārstāvjiem (kopā piedalījās 139 apmeklētāji).   

2011.gada 18.maijā Liepājas pārstāvniecībā Rīgā tika organizēta diskusija Latvijas 
plānotāju asociācijas biedriem (kopā piedalījās 14 interesenti).   

Par apspriešanas sapulču norisēm regulāra informācija tika sniegta laikrakstā „Kurzemes 
vārds”, www.liepaja.lv, www.liepajniekiem.lv un citos plašsaziņas līdzekļos. 

Iespējas izteikt rakstisku viedokli tika nodrošinātas piedāvājot aizpildīt aptaujas anketu, kā 
arī iesniedzot atsauksmes brīvā formātā. 

Konsultācijas un informācija bija saņemama Liepājas pilsētas Būvvaldē, kā arī pie SIA 
„Grupa93” pārstāvjiem. 

Līdz 2011.gada 23.maijam Liepājas pilsētas Būvvaldē tika saņemtas 311 rakstiskas 
atsauksmes ar 505 parakstiem. Kolektīvu, rakstisku viedokli paudušas arī sabiedriskās 
organizācijas un interesentu grupas, piemēram, Ziemeļu priekšpilsētas un Karostas iedzīvotāji, 
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Karostas glābšanas biedrība, Tūrisma klubiņa iniciatīvas grupa, biedrība „Zaļais centrs”, garāžu 
īpašnieku biedrība „K-30”, Meža ielas privātmāju iedzīvotāji, Šķēdes ielas iedzīvotāji u.c.  

Lēmums par Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata 
pilnveidošanu. 

Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtās iedzīvotāju atsauksmes 2011.gada 
8.jūnijā tika pieņemts Liepājas pilsētas Domes lēmums par Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma 
1.redakcijas un Vides pārskata pilnveidošanu. 

Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata apstiprināšana. 
2011.gada 15.decembrī tika pieņemts Liepājas pilsētas Domes lēmums par Liepājas pilsētas 

teritorijas plānojuma un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu. Iedzīvotāji un 
institūcijas, kas sniegušas atzinumus, ar Liepājas teritorijas plānojumu un Vides pārskata galīgo 
redakciju varēja iepazīties laika posmā no 2012.gada 2.janvāra līdz 27.janvārim.  

2012.gada 16.februārī tika pieņemts Liepājas pilsētas Domes lēmums par Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.8). 

Liepājas pilsētā 2012.gadā apstiprinātie plānojumi: 
� apstiprināts Liepājas pilsētas teritorijas plānojums un Vides pārskats; 
� apstiprināts detālplānojums teritorijai Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra 

bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, Liepājā; 
� apstiprināts detālplānojums Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijā no 

Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai 
starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā. 

Sabiedriskās apspriešanas 2012.gadā: 
� no 2012.gada 6.februāra līdz 1.martam notika detālplānojuma pirmās redakcijas 

teritorijām Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, Liepājā 
sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemta viena 
iedzīvotāja rakstiska atsauksme, kā arī vienas sabiedriskās organizācijas (Vides 
aizsardzības klubs) vēstule. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 19 
interesenti; 

� no 2012.gada 26.novembra līdz 17.decembrim, lai informētu sabiedrību un 
institūcijas par izmaiņām vēja elektrostacijas tehniskajos parametros, notika 
detālplānojuma Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla 
(starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas 
jūru un Tosmares ezeru, Liepājā pilnveidotās galīgās redakcijas sabiedriskā 
apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemta viena negatīva rakstiska 
atsauksme. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 19 interesenti. 
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4.2. Privātās un publiskās investīcijas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā 
 
Ieguldītās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 2011.gads (Ls) 2012.gads (Ls) Izmaiņas 2011./2012. (Ls) 

Publiskās investīcijas 15 916 437 40 370 468 24 454 031 
Privātās investīcijas 14 763 664 91 559 069 76 795 405 
Kopā 30 680 101 131 929 537 101 249 436 

Avots: Liepājas pilsētas Būvvalde 

 
 Nozīmīgākie būvobjekti Liepājā 2012.gadā 

Biroju ēkas: 
� biroja ēkas būvniecība, Kūrmājas prospektā 8/10, būvuzņēmējs SIA „BIG grupa”,   

Ls 155 914; 
� biroju un veikalu ēkas būvniecība 2., 3., 4. un 5. būvniecības kārta, Jūras iela 25/29, 

būvuzņēmējs SIA “UPB Nams” Ls 50 000. 
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas: 

� ēkas daļas rekonstrukcija tirdzniecības vajadzībām, O.Kalpaka 74, būvuzņēmējs SIA 
“Palsams” Ls 411 271; 

� noliktavas ēkas rekonstrukcija par multifunkcionālu centru, Brīvības 158A, 
būvuzņēmējs AS „UPB”, Ls 346 646; 

� pārtikas veikals, Gaujas prospektā 5, būvuzņēmējs SIA “AD BŪVE”, Ls 50 606.   
Ražošanas objekti: 

� biokoģenerācijas stacijas 1.būvniecības kārta, Kaiju 33, būvuzņēmējs AS “UPB”,    
Ls 8 425 299; 

� gaisa sadalīšanas ražotne, Brīvības 92B, būvuzņēmējs SIA “Merks”, Ls 8 853 087; 
� tērauda ražotnes rekonstrukcija, Brīvības 94, būvuzņēmējs SIA “Merks”,  

Ls 73 500 000; 
� birstošo kravu noliktavas 1.būvniecības kārta, Brīvostas 2A, būvuzņēmējs SIA “IT – 

KON”, Ls 493 118; 
� birstošo kravu noliktava Brīvostas 2D, būvuzņēmējs SIA “IT – KON”, Ls 1 368 824; 
� ražošanas komplekss zivju pieņemšanai un pirmapstrādei, Vecā ostmala 51A, 53, 

53A, 55A, būvuzņēmējs SIA “FIRMA UPTK”, Ls 772 330; 
� noliktavas, elevatora un graudu pieņemšanas ēkas 2.būvniecības kārtas - graudu 

iekraušanas konveijera būvniecība, Brīvostas 28 (Ostas piestātne 42/43), 
būvuzņēmējs SIA “FIRMA UPTK”, Ls 283 133. 

Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības iestādes: 
� Liepājas Latviešu biedrības nama rekonstrukcijas izmaiņas - 5. un 6. kārtas 

būvniecība, Rožu laukums 5/6, būvuzņēmējs AS “UPB”, Ls 405 705; 
� ēkas daļas renovācija (peldbaseina ventilācijas un siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija) Dunikas ielā 9/11, būvuzņēmējs AS “UPB”, Ls 233 188; 
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� ēkas inženiertīklu rekonstrukcija, Rožu laukums 5/6, būvuzņēmējs AS “UPB”,        
Ls 392 035; 

� Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolēnu tualešu un ģērbtuves vienkāršotā renovācija, 
Ganību 106, Ls 55 000; 

� muzeja ēkas renovācija, Kūrmājas prospekts 16, būvuzņēmējs SIA “Vega 1”,  
Ls 909 339; 

� dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par biroja ēku muzeja vajadzībām, Kūrmājas 18, 
būvuzņēmējs SIA “Vega 1”, Ls 909 339. 

Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas: 
� Liepājas reģionālās slimnīcas centrālās ēkas un bunkura savienojošā koridora izbūves 

B. kārta - transporta slūžas, Slimnīcas 25, būvuzņēmējs Pilnsabiedrība „Piegādātāju 
apvienība RBSSKALS, RBSSKALS būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība”,     
Ls 132 963; 

� Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcija 1.kārta, Slimnīcas 25, būvuzņēmējs 
Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS 
Būvsabiedrība, Ls 4 180 240. 

Kulta ēkas: 
� Māras baznīcas - 1.būvniecības kārta, Koku 7, būvuzņēmējs SIA „BŪVE Elit”,       

Ls 200 000; 
� draudzes nama būvniecība Kuršu ielā 19, būvuzņēmējs SIA “FIRMA UPTK”,  

Ls 200 000. 
Satiksmes infrastruktūras objekti: 

� Zirņu – Ganību ielas rekonstrukcija un pieslēgums Zemnieku ielai, būvuzņēmējs SIA 
„Binders”, Ls 16 012 567; 

� Dzelzceļnieku ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Stacijas laukumam, 
būvuzņēmējs SIA „CTB”, Ls 264 658; 

� Bērzu ielas rekonstrukcija posmā no Zāļu ielas līdz Klāva Ukstiņa ielai, būvuzņēmējs 
SIA „CTB” Ls 331 040; 

� Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no jaunā ostas pievadceļa līdz pilsētas robežai ar 
pieslēgumu autoceļam A9 Rīga-Liepāja, būvuzņēmējs SIA „CTB”, Ls 325 770. 

Inženierkomunikāciju būves: 
� biomasas koģenerācijas stacijas pieslēgšana AS “Sadales tīkls”, Kaiju 33, 

būvuzņēmējs SIA „OMS”, Ls 414 667; 
� centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija no SK13 (Siļķu 

ielā) līdz Meža ielai 41, būvuzņēmējs SIA “YIT Celtniecība”, Ls 220 372; 
� Koku ielas kanalizācijas kolektora rekonstrukcija, būvuzņēmējs Per Aarsleff A/S 

Latvijas filiāle, Ls 212 751; 
� Jaunās ostmalas, Brīvības, Tirgus un Esperanto ielu kanalizācijas kolektoru 

rekonstrukcija un ūdensvada izbūve, būvuzņēmējs Per Aarsleff A/S Latvijas filiāle, 
Ls 809 757; 

� Tirgus ielas, Lāčplēša ielas un 1905.gada ielas kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija 
un ūdensvada izbūve, Ls 221 281; 
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� Ģenerāļa Baloža ielas posmā no Lazaretes ielas līdz autobusu galapunktam, Lazaretes 
ielas posmā no Turaidas ielas līdz 3.vsk, Viršu ielas, Pāvilostas ielas, Mežmalas ielas, 
Sila ielas, Zemgales ielas, Virssardzes ielas, Burtnieku ielas, Manēžas ielas, 
Beverīnas ielas, Kristiāna Dāla, Trimpus ielas ielu apgaismojuma rekonstrukcijas, 
būvuzņēmējs SIA „A-Land”, Ls 341 715; 

� ielu apgaismojuma rekonstrukcija Imantas, Virsaišu, Britu flotes, Cēsu rotas, 
Ģ.Dankera, Studentu rotas, Katedrāles, Ložmetējnieku, Baltijas, Piestātnes, 
būvuzņēmējs SIA „A-Land”, Ls 190 788. 

Inženierbūves: 
� Piestātnes Nr.51 pagarināšana – rekonstrukcija, Brīvostas 8, būvuzņēmējs SIA „IT 

KON”, Ls 3 218 795; 
� stacionāro radiometru uzstādīšana Liepājas ostas teritorijā, Sliežu 9; Brīvostas; Kaiju 

11/13, būvuzņēmējs SIA “Latvijas energoceltnieks”, Ls 427 419. 
 

 

4.3. Pilsētas attīstības programma 

Sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādē 2012.gadā. 

2012.gada 16.februārī tika pieņemts Liepājas 
pilsētas Domes lēmums Nr.52 „Par Liepājas 
pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam, 
tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

Liepājas pilsētas Ilgtspējīga attīstības 
stratēģija līdz 2030.gadam ir ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments un Attīstības 

programma 2014.-2020.gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments. Lai ievērotu 
„Attīstības plānošanas sistēmas likumā” noteikto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
hierarhiju, Liepājas pilsētas Ilgtspējīga attīstības stratēģija tiek izstrādāta vienlaikus ar Liepājas 
pilsētas Attīstības programmu, tādejādi nodrošinot ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas 
dokumentu saskaņotību un pakārtotību. 

Kopējais dokumentu sagatavošanas process sastāv no vairākiem posmiem: 
1) sagatavošanās; 
2) izstrāde (Sabiedrības viedokļu apzināšana un 1.redakcijas izstrāde); 
3) publiskā apspriešana; 
4) galīgo redakciju izstrāde un saskaņošana; 
5) apstiprināšana un publiskošana. 

2012.gada laikā tika īstenoti pirmie divi posmi, kuru ietvaros ir norisinājusies sabiedrības 
iesaiste sākotnējā dokumentu izstrādes stadijā un iegūta informācija dokumentu pirmo redakciju 
izstrādei. 
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Lai nodrošinātu nepieciešamās informācijas iegūšanu dokumentu pirmo redakciju 
sagatavošanā un uzklausītu liepājnieku viedokļus par pilsētas turpmāko attīstību, tika piesaistīti 
konsultanti. Ārpakalpojuma mērķis bija nodrošināt koprades principu un metožu pielietošanu 
Liepājas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē: 

� izstrādāt plānošanas semināru cikla metodoloģiju; 
� veikt koprades procesa un sabiedrības līdzdalības procesa metodoloģisko vadību; 
� veikt plānošanas semināru ciklā iesaistīto pilsētas pašvaldības speciālistu apmācību 

un praktisko iemaņu stiprināšanu koprades procesa plānošanā, moderācijā un 
rezultātu apkopošanā. 

Semināra cikla laikā kopumā tika noorganizēti 20 attīstības plānošanas semināri un viens 
moderācijas prasmju veicināšanas seminārs, kuri noritēja laika posmā no 2012. gada 12.jūnija 
līdz 2012. gada 8.augustam. 

Semināru cikls ietvēra astoņu veidu plānošanas seminārus:  
� priekšplānošanas jeb metodoloģiskais seminārs (33 dalībnieki); 
� moderācijas prasmju treniņš mazo grupu moderatoriem (20 dalībnieki); 
� tematiskie semināri (197 dalībnieki). Kopskaitā astoņi semināri šādās tematiskās 

jomās: 
� sabiedrības drošība(25 dalībnieki); 
� brīvais laiks (21 dalībnieks); 
�  veselība (19 dalībnieki); 
� izglītība(39 dalībnieki); 
�  pilsētas ekonomiskais modelis (12 dalībnieki); 
�  tūrisms un pilsētas mārketings(15 dalībnieki); 
�  sasniedzamība (14 dalībnieki);  
� pilsētvide un daba (41 dalībnieks). 

� speciālistu semināri I (57 dalībnieki). Kopskaitā četri semināri šādās tēmās:  
� liepājnieki; 
� izglītība; 
�  konkurētspējīga ekonomika un pilsētvide;  
� pilsētsaimniecība un pārvaldība. 

� seminārs ar mediju medijiem un pašvaldības iestāžu sabiedrisko attiecību 
speciālistiem (tematisko semināru formātā) (10 dalībnieki) 

� scenāriju seminārs (9 dalībnieki); 
� lēmumu pieņēmēju seminārs (26 seminārs); 
� speciālistu semināri II (50 dalībnieki). Kopskaitā četri semināri šādās tēmās:  

� liepājnieki;  
� izglītība; 
�  konkurētspējīga ekonomika un pilsētvide; 
�  pilsētsaimniecība un pārvaldība. 

Kopskaitā 21 seminārā piedalījušies 390 dalībnieki1, no kuriem unikālie dalībnieki bijuši 
249. Konkrēti tematiskajos semināros (kopskaitā deviņi semināri) piedalījušies 197 dalībnieki, no 

                                                                 
1 Tas ir personu skaits, kas piedalījās plānošanas semināros (piedaloties vienu vai vairākas reizes) 
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kuriem unikālie – 179 dalībnieki. No 179 liepājniekiem 26 ir NVO pārstāvji vai iedzīvotāji, 18 
uzņēmēji vai sociālie partneri, 17 valsts iestāžu vai reģiona pārstāvji, trīs mediju pārstāvji, četri 
deputāti, 111 pašvaldības iestāžu speciālisti. 

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām attīstības plānošanas semināros bija 
daudzpusīga - pieejama gan pašvaldības mājaslapā, gan dažādos medijos. Interesentiem bija 
iespēja piedalīties semināros, piesakoties elektroniski pašvaldības mājaslapā, ierodoties personīgi 
pašvaldībā vai reģistrējot savu dalību telefoniski. Uz semināriem tika aicināti dažādi sociālo 
grupu pārstāvji - Liepājas iedzīvotāji, NVO un dažādu biedrību dalībnieki, nozaru speciālisti, 
uzņēmēji, pašvaldības un tās struktūrvienību speciālisti, domes vadība. 

Plānošanas semināru rezultātā pieaugusi iedzīvotāju interese par pilsētas attīstības 
dokumentu izstrādi, par ko liecina liepājnieku atkārtota ierašanās uz semināriem. Attīstības 
plānošanā un sabiedrības līdzdalībā radīts jauns diskurss – ikviens var iesaistīties plānošanā, 
plānošana ir ilgtspējīgs process, iedzīvotāju dalība norāda uz lojalitāti pilsētas attīstībai un 
akceptu noteiktajam attīstības virzienam. Plānošanas semināros izmantota augšupējā metode 
(angļu val.: bottom-up approach), nodrošinot uz viedokļiem balstītu un konstruētu attīstības 
mērķu un rīcību noteikšanu. 

Plānošanas semināru ciklā tika pielietots plašs klāsts radošas un koprades metodes – prāta 
vētra, kartīšu metode, strukturēta diskusija, grupu darbs, ideju Talkas2 elementi u.c.. Grupu darba, 
kas izmantots plānošanas semināru pamatā, pozitīvais ieguvums ir tas, ka tajā vienuviet 
līdzdarbojās gan iedzīvotāji, gan tematisko jomu speciālisti, gan pašvaldības struktūrvienību 
darbinieki. Tādējādi radīts viedokļu plurālisms, kas ir radošuma pamatā. 

Novērtējot plānošanas semināru cikla novitātes, ir pamats apgalvot, ka tika iesaistīts liels 
skaits jomu speciālistu un iedzīvotāju, izmantotas koprades un radošumu veicinošas metodes, 
semināri veidoti, nodrošinot ideju pēctecības principu – iepriekšējo darba soļu rezultātu 
izmantošanu tālākos plānošanas soļos. Gala rezultātā radīts pamats kolektīviem mērķiem, kā arī 
starpdisciplināriem projektiem. 

                                                                 
2 http://idejutalka.lv  
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5. Komunikācija ar sabiedrību 
Lai sekmētu iedzīvotāju informētību par pašvaldībā notiekošo, veicinātu pašvaldības 

iedzīvotāju savstarpējo saziņu un sadarbību pilsētas attīstības uzdevumu un mērķu sasniegšanā, 
Liepājas pilsētas Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa (turpmāk SAMD) sadarbojas ar 
medijiem un NVO, gatavo informāciju Domes mājas lapas internetā www.liepaja.lv sadaļām, plāno 
un īsteno publicitātes kampaņas par dažādiem aktuāliem pilsētas dzīves jautājumiem, gatavo un izdod 
dažādus informatīvus izdevumus, organizē iedzīvotāju aptaujas, pašvaldības speciālistu tikšanās ar 
iedzīvotājiem. 

Liepājas pilsētas Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa 2012.gadā ir veikusi 
sekojošus publicitātes pasākumus: 

Sagatavotas 775 preses relīzes un mājas lapā www.liepaja.lv ievietoti 232 preses 
apskati. 

 Svarīgākās atspoguļotās tēmas:  
� pašvaldības budžets 2012. un 2013. gadam;  
� Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti Liepājā;  
� nodarbinātība;  
� tūrisms; 
� māju siltināšana; 
� Lielā talka, pilsētas sakopšana; 
� Goda un gada liepājnieki;  
� izstāde „Ražots Liepājā”; 
�  izglītības iestāžu siltināšana; 
� sociālo pabalstu piešķiršana; 
� medicīnas pakalpojumi iedzīvotājiem;  
� izglītības un kultūras aktivitātes; 
� uzņēmējdarbība; 
� veselības profilakses pasākumi un citas tēmas. 

Izdoti 10 pašvaldības informatīvie izdevumi „Katram Liepājniekam” ( tos joprojām 
bez maksas saņem katra liepājnieku ģimene), ieskaitot speciālizdevumu pilsētas dzimšanas dienas 
mēnesī – martā -„Liepājas skartajiem”. Izplatīšana tika organizēta ārpus Liepājas robežām. 

Īpaša uzmanība „Katram Liepājniekam” 2012. gadā veltīta sekojošām tēmām:  
� budžeta ieņēmumi un izdevumi;  
� ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu – Liepājas pilsētas 

Attīstības programma 2014.-2020.gadam un Ilgtspējas attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam izstrādes procesu; 

� namu siltināšanas nozīme un labāko piemēru popularizēšana; 
� Eiropas Savienības projekti; 
� Liepājas pilsētas;  
� uzņēmējdarbība;  
� pavasara talka; 
� bērnu drošība un darbs vasarā;  
� pilsētas parku labiekārtošana; 
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� sakopto namu konkurss; 
� Liepājas slimnīcas aktualitātes, sociālās palīdzības iespējas utt. 

 
Publicitātes kampaņas:  

� ikgadējs pasākums „Gada un Goda liepājnieks”;  
� karstā tālruņa zvanu regulāra analīze un informācijas sniegšana iedzīvotājiem; 
� Veselības nedēļas pasākumi un to publicitātes nodrošināšana; 
� pilsētas skvēru un parku labiekārtošanas projektu sabiedriskās apspriešanas; 
� Spodrības mēneša un Lielās talkas norise Liepājā (aprīlī un maijā); 
� Zilā karoga piešķiršana un pacelšana Liepājas pludmalēs; 
� kā Liepāja apgūst Eiropas Savienības struktūrfondu naudu; 
� dzīvojamo māju siltināšana, to rezultāti un nozīme;  
� Zirņu ielas rekonstrukcijas projekta realizēšana; 
� sadarbībā ar Zaļo punktu un atkritumu apsaimniekotājiem – atbalsts informācijas 

kampaņām par atkritumu šķirošanu; 
Regulāri tika organizētas preses konferences par aktualitātēm pašvaldībā, kā arī preses 

konference pēc katras domes sēdes, kurās piedalījās gan pašvaldības vadītāji, gan deputāti.  
Informatīvie un pozitīvu publicitāti veidojošie iespieddarbi un raidījumi : 

� izgatavots Sienas kalendārs „Liepāja 2013”; 
� turpināta tradīcija sveikt Liepājas jaundzimušos, dāvinot tiem koka grabuļus – 

lauviņu. 2012. gadā pasūtīti 1000 grabuļi; 
� SIA „TV Kurzeme: – reizi mēnesī raidījums „Par Liepāju un liepājniekiem”. Laika 

posms - janvāris līdz jūnijs un augusts līdz decembris; 
� SIA „Radio Skonto Liepāja” – Liepājas ziņas katru darba dienu laikā no plkst. 11.00 

– 12.00; 
� SIA „Rietumu Radio” fonogrammu producēšana raidījumam „Liepāja Runā” 

pirmdienās 16.30 un otrdienās plkst. 8.10. 
� SIA „Kurzemes radio” Liepājas Domes ziņas;  
� tradicionāli ceturto gadu pēc kārtas – SAMD sagatavotais tematiskais ielikums 

Latvijas Avīzē „10 iemesli, lai šovasar apmeklētu Liepāju” 
� Liepājas konta atvēršana sociālajos medijos un aktīva darbība un citas aktivitātes. 

 Mājas lapā www.liepaja.lv notikušas 16 aptaujas: 
� Kurā no mobilitātes nedēļas pasākumiem plānojat piedalīties?   
� Vai esi pamanījis kādu sakoptu namu, ko pieteikt šī gada konkursam „Liepāja 

pucējas?    
� Kurš no 12 mākslinieku radītajiem soliņiem Jums patīk vislabāk?  
� Vai plāno piedalīties Liepājas pusmaratonā?     
� Vai Jūs piedalīsieties Liepājas plānošanas dokumentu izstrādē? 
� Kurā no Liepājas mikrorajoniem šobrīd visvairāk nepieciešams novietot publiski 

pieejamus interneta punktus? 
� Kā nosaukt jaunbūvēto ielu no Jaunā tilta līdz Parka ielai? 
� Kas būtu vēl jāuzlabo, lai velosipēdisti Liepājā justos ērti, droši un gaidīti?      
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� Kādā vārdā Jūs nosauktu Latvijas III. Olimpiādes talismanu - Lauvu?     
� Vai Jūs veselības mēneša ietvaros pusdienas pārtraukumos piedalītos vingrošanā 

brīvā dabā? 
� Ar kādām tradīcijām sagaidīsiet Lieldienas?     
� Kā Jūs vērtējat pašvaldības līdzfinansēto projektu konkursus?     
� Vai piedalīsities 18. februāra referendumā?  
� Ar kuru no minētajām sporta aktivitātēm Jūs aizraujaties ziemā?     
� Kā vērtējat pašvaldības organizēto pasākumu „Goda un Gada liepājnieks”?  
� Kā Jūs vērtējat aizvadīto gadu Liepājā?     

 
Ieceres 2013.gadā: 
Tiks izdots buklets par Zilā karoga pludmali, kā arī plakāts par drošību pludmalē. Kā ierasts 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa 2013. gadā plāno sagatavot un izplatīt preses relīzes, 
izdevumu „Katram Liepājniekam”, veidot aktuālas aptaujas pašvaldības mājas lapā, organizēt 
preses konferences un citus publicitāti veicinošus pasākumus. Organizēt sabiedrisko apspriešanu 
par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030.gadam pirmajām redakcijām. 
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6.Pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas struktūrā, ņemot vērā darba apjoma izmaiņas 
un plānojot 2012.gada budžetu, kā arī, lai stiprinātu Attīstības pārvaldes kapacitāti, tika pārslēgti 
darba līgumi uz nenoteiktu laiku Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas projektu koordinatoram un 
Ekonomikas nodaļas telpiskās attīstības plānotājam. Līdz 2012.gadam minētie speciālisti bija 
piesaistīti uz terminētiem darba līgumiem projekta "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, 
pilsētām un novadiem" ietvaros. 

2012.gadā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekiem tika organizētas 120 
apmācības (2011.gadā – 143), tas ir, darbinieki 120 reizes apmeklēja gan kursus, gan seminārus, 
gan piedalījās iekšējās apmācībās Liepājas pilsētas pašvaldībā. 2012.gadā tika apmācīti 52 
darbinieki (2011. – 68). Darbinieku apmācībām tika iztērēti 8671 Ls (2011. - 9560 Ls).  

2012.gadā Liepājas pilsētas pašvaldībā tika organizētas 5 (2011. – 2) apmācības: 
� publisku un privātu projektu komunikācijas īstenošanas principi, rezultātu mērījumi 

un to komunikācijas aspekti (projekta ietvaros); 
� FIDIC dzeltenās un sarkanās grāmatas pielietojums (projekta ietvaros); 
� projektu tehnisko plānu veidošana ar MS Project (projekta ietvaros); 
� komunikācija ar medijiem - galvenie principi (visiem darbiniekiem); 
� vadītājs un veiksmīgas komunikācijas nosacījumi: personīgo resursu izmantošana 

(vadītājiem). 
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija kopš 2004.gada strādā atbilstoši Kvalitātes 

vadības sistēmas (turpmāk – KVS) ISO 9001:2000 standartam. 2012.gada pavasarī notika 
kārtējais KVS uzraudzības audits, kurā netika konstatēta neviena neatbilstība standarta prasībām. 
Uzraudzības auditā tika saņemti divi ieteikumi: pilnveidot mutvārdu iesnieguma veidlapu, kā arī 
pilnveidot procedūru „Lēmumu vadība”, iekļaujot normas par personu datu aizsardzību 
(anonimizēšanu) pirms domes lēmumu publicēšanas pašvaldības mājas lapā. KVS ietvaros ir 
izveidota un īstenota efektīva iekšējās kontroles sistēma, kuras procesus uzrauga KVS 
Konsultatīvā padome. 
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Saīsinājumu skaidrojums 
AS Akciju sabiedrība 
ELT Elektroapgāde, ārējie tīkli 
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
ES Eiropas Savienība 
EUR Eiro jeb eira ir kopējā valūta Eiropas Savienības valstīm, kas veido Monetāro 

savienību 
FIDIC Starptautiskā inženierkonsultantu federācija 
GMI Garantētais minimālais ienākums 
Ha Hektāri 
ISO Starptautiskā standartizācijas organozācija 
km Kilometrs   
KVS  Kvalitātes vadības sistēma 
LKT Lietus ūdens kanalizācijas tīkli 
LR Latvijas Republika 
LR CSP  Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 
LSEZ  Liepājas Speciālā ekonomiskā zona 
Ls, LVL Latvijas lats 
MW Megavati 
m2 Kvadrātmetri  
NVO  Nevalstiskās organizācijas 
PA Pašvaldības aģentūra 
PII Pirmskolas izglītības iestāde 
SAMD Liepājas pilsētas Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa 
SIA  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
TV  Televīzija 
USD Amerikas Savienoto Valstu dolārs 
ŪKT Ūdens apgāde un kanalizācija, ārējie tīkli 
VID NP Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde
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Pielikumi 
 Domes lēmums par Liepājas pilsētas pašvaldības 2012.gada pārskatu 
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Revidenta atzinums par pašvaldības 2012.gada saimniecisko gada pārskatu 
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