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Liepājas pašvaldības aģentūras „LIEPĀJAS 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS” darbības plāns 
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Plāns izstrādāts saskaņā ar Liepājas pašvaldības aģentūras „Liepājas 

sabiedriskais transports” vidēja termiņa darbības stratēģiju 

 2015.-2017.gadam. 
 

Uzdevums Rīcība 
Finansējuma 

avots 

Izpildes 

termiņš 
Sasniedzamais rezultāts 

1. Pasažieru 

plūsmas 

noteikšana 

1.1. Izvēlēties autobusu 

pasažieru skaitīšanas datu 

apstrādes sistēmu 

Aģentūras 

ieņēmumi 

apstiprinātā 

budžeta ietvaros 

1.jūnijs 

Iegūti ticami dati par 

pasažieru plūsmu Liepājas 

pilsētas maršruta tīklā. Iegūts 

labāks priekšstats par 

iedzīvotāju paradumiem 

sabiedriskā transporta 

izmantošanā, iegūtie dati 

izmantojami maršruta tīkla 

pielāgošanai iedzīvotāju 

vajadzībām 

1.2. Autobusu pasažieru 

skaitīšanas iekārtu uzkrāto 

datu analīze  

Aģentūras 

ieņēmumi 

apstiprinātā 

budžeta ietvaros 

31.decembris 

1.3. Tramvaja pasažieru 

skaitīšana, datu analīze 

Aģentūras 

ieņēmumi 

apstiprinātā 

budžeta ietvaros 

30.jūnijs 

2. Maršruta 

tīkla uzraudzība 

2.1. Eksperimentālā 

maršruta 23A izvērtējums 

Aģentūras 

ieņēmumi 

apstiprinātā 

budžeta ietvaros 

30.aprīlis Informācija par pasažieru 

skaitu šajā maršrutā, lēmums 

par nepieciešamību iekļaut 

23A maršrutu tīklā. 

3. Taksometru 

pakalpojumu 

sniegšanas 

uzraudzība 

3.1. Normatīvo aktu 

prasības izmaiņu ieviešana 

taksometru licencēšanas 

kārtībā 

Aģentūras 

ieņēmumi 

apstiprinātā 

budžeta ietvaros 

31.decembris 
Licences kartiņas izsniegtas 

pārvadātājiem, kuri ir veikuši 

obligātas minimālās sociālās 

iemaksas  

3.2. Izvērtēt informācijas 

pieejamību pasažieriem 

par taksometru stāvvietām 

pilsētā 

Aģentūras 

ieņēmumi 

apstiprinātā 

budžeta ietvaros 

31.maijs Informācija par taksometru 

pakalpojumiem mobilajām 

ierīcēm mājas lapā www.lst.lv  

4. Aģentūras 

iekšējo 

dokumentu 

pilnveidošana, 

apstrāde 

4.1. Lietu nomenklatūras 

pārskatīšana un 

precizēšana 

Aģentūras 

ieņēmumi 

apstiprinātā 

budžeta ietvaros 

31.marts Lietu nomenklatūra atspoguļo 

pamatdarbības jautājumu 

dokumentu apriti  

4.2. Ilglaicīgi un pastāvīgi 

glabājamo dokumentu par 

2011. un 2012.gadu 

sagatavošana uzglabāšanai 

valsts arhīvā 

Aģentūras 

ieņēmumi 

apstiprinātā 

budžeta ietvaros 

31.oktobris Dokumentu nodošana valsts 

arhīvam atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām  

4.3. Pārskatīt un papildināt 

aprēķina metodikas 

atskaišu sagatavošanai 

Aģentūras 

ieņēmumi 

apstiprinātā 

budžeta ietvaros 

31.marts Metodiku papildināšana ar 

informāciju, kā notiek 

elektroniski iesniedzamo 

dokumentu aizpildīšana 

http://www.lst.lv/


 

5. Elektronisko 

norēķinu 

pakāpeniska 

ieviešana 

(saskaņā ar 

Liepājas pilsētas 

domes 

2013.gada 

21.februāra 

lēmumu Nr.24) 

5.1. Turpināt sarunas ar 

bankām par elektronisku 

norēķinu attīstīšanu 

Liepājas pilsētas 

sabiedriskajā transportā 

Aģentūras 

ieņēmumi 

apstiprinātā 

budžeta ietvaros 

31.decembris Precīzi uzskaitīti pasažieru 

veiktie braucieni, 

atvieglojumu saņēmēji 

 

 

Atbildīgais par plāna izpildi Liepājas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais 

transports” direktors Gints Lūsis 


