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Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais transports”
(turpmāk saukta aģentūra) ir juridiska persona ar savu nosaukumu, zīmogu, reģistrācijas
Nr. 90009569239 un rēķiniem A/ S SEB bankas Domes norēķinu kasē ar sekojošiem
kontiem: pamatbudžets un speciālais budžets -Nr.LV87UNLA0050017223575, maksas
pakalpojumu konts Nr.LV78UNLA0050018405003 un A/S Norvik banka konts
Nr.LV76LATB0002210071377
Aģentūra izveidota 2011. gada 2. jūnijā un darbojas saskaņā ar Liepājas pilsētas
domes nolikumu un realizē šajā nolikumā noteiktās funkcijas, kā arī LR likumos un
Ministru kabineta noteikumos noteikto sabiedriskā transporta organizēšanas uzdevumu
izpildi. Tā ir pakļauta Liepājas pilsētas pašvaldībai.
Nolikumā noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai aģentūrā nodarbināti 8
biroja darbinieki un kontroles dienests, kurā strādā 13 kontrolieri.
Aģentūras finanšu līdzekļi 2016. gadā sastāvēja:
 Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta asignējumiem EUR 2 577 313, kuri tika
izmantoti atbilstoši Liepājas pilsētas budžetā paredzētajiem mērķiem;
 speciālā budžeta līdzekļi EUR 555 027;
 maksas pakalpojumiem par biļešu tirdzniecību, taksometra licencēšanu, soda
naudām un citiem iepriekš nekvalificētiem ieņēmumiem, kas sastādīja EUR
4606976.
1. Iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās
iestādes:
Nav
2. Galvenos notikumus, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā:
 2016. gadā tika turpināta sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšana ar
autobusiem saskaņā ar 2013. gadā izsludinātā iepirkuma rezultātiem.
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2015. gada jūnijā veiktās braukšanas maksas izmaiņas 2016. gadā ļāva saglabāt
aģentūras pašu ieņēmumus 2015. gada līmenī.
No 2016. gada 1. jūlija tika mainīta I un II grupas invalīdu biļešu saņemšanas
kārtība. Šīs izmaiņas neietekmēja ieņēmumus par I un II grupas invalīdu
pārvadāšanu.
Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem:
2016. gada laikā degvielas cena saglabājās zem 2015. gada līmeņa, līdz ar to viena
autobusa nobrauktā kilometra izmaksas bija zemākas nekā 2015. gadā;
Tramvaja viena nobrauktā kilometra cena 2016. gadā netika mainīta;
2016. gadā turpinājās jau 2015. gadā novērotā tendence, ka pasažieri vairāk pērk
viena brauciena biļetes. Līdz ar to samazinās ieņēmumi no abonementa biļešu
realizācijas, bet pieauga ieņēmumi no viena brauciena biļetēm.
Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē:
Apkopojot pasažieru skaitīšanas iekārtu datus, iespējamas maršrutu tīkla korekcijas;
No 2017. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā saistošie noteikumi, kuri paredz, ka
braukšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā var saņemt nestrādājoši vecuma
pensionāri, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī,
kā arī citu valstu pensija kopumā nepārsniedz EUR 300,00 (iepriekš EUR 256,10).
No 2017. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā saistošie noteikumi, kuri paredz, ka
braukšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā var saņemt politiski represētās
personas, kuras ir nestrādājoši pensionāri (iepriekš ar ienākumiem līdz EUR
300,00).
nav plānoti notikumi, kas varētu ietekmēt iestādes darbību nākotnē.
Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem
iestāde saskaras:
Aģentūra 2016. gadā nav saskārusies ar būtiskiem riskiem un neskaidriem
apstākļiem.
Pētniecības darbi:
Aģentūra Liepājas sabiedriskais transports neveic pētniecības darbus.
Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika, ja tas ir
būtiski, lai novērstu iestādes aktīvus, saistības un finansiālo stāvokli, pieņemto
riska vadības politiku attiecībā uz katru nozīmīgu prognozēto nākotnes
darījumu viedu, kuram piemēro riska ierobežošanas uzskaiti:
Nav plānoti nākotnes finanšu darījumi, kuriem piemērojama riska ierobežošanas
uzskaite.
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