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LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS 

"LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" 

DARBA PLĀNS 2016.GADAM 
 

Liepājas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" (turpmāk – Aģentūra) 

mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sabiedrisko transportu pilsētā un veicināt tā izmantošanu.  

Aģentūras darbības pamatfunkcijas: 

- organizēt un uzraudzīt Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumus Liepājas pilsētas 

maršuta tīklā saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

- organizēt un uzraudzīt vieglo taksometru licencēšanas pakalpojumus Liepājas pilsētas 

administratīvajā teritorijā; 

- organizēt un kontrolēt pasažieru pārvadājumus sabiedriskajā transportā (biļešu kontrole, 

biļešu tirdzniecība); 

- uzraudzīt sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti, veicinot sabiedriskā transporta 

biežāku izmantošanu; 

- nodrošināt vienotas informācijas sistēmas uzturēšanu par sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem. 
 

Plāns izstrādāts saskaņā ar Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju 2015.-2017.gadam, 

kas apstiprināta ar Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.septembra lēmumu Nr.409 "Par Liepājas 

pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" publisko pārskatu un vidēja termiņa 

darbības stratēģiju".  

 

   1. Maršruta tīkls 

Uzdevums Rīcība Finansējuma avots Izpildes 

termiņš 

Sasniedzamais 

mērķis 

1. Pasažieru 

plūsmas 

noteikšana 

1. Uzkrāt datus no 

pasažieru skaitīšanas 

iekārtam par ziemas 

reisiem  

Aģentūras ieņēmumi 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros 

31.maijs Iegūti dati par 

pasažieru skaitu 

Liepājas pilsētas 

maršrutu tīkla 

reisos ziemas un 

vasaras sezonā, 

nepieciešamo 

izmaiņu izstrādei 

un apspriešanai. 

2. Ziemas maršrutu 

pasažieru skaitīšanas 

datu anlīze 

Aģentūras ieņēmumi 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros 

1.jūnijs - 

31.augusts 

3. Uzkrāt datus no 

pasažieru skaitīšanas 

iekārtam par vasaras 

reisiem 

Aģentūras ieņēmumi 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros 

1.jūnijs - 

31.augusts 

4. Vasaras maršrutu 

pasažieru skaitīšanas 

datu anlīze 

Aģentūras ieņēmumi 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros 

1.septembris - 

31.oktobris 

5. Maršruta tīklā 

nepieciešamo izmaiņu 

projekta sagatavošana 

Aģentūras ieņēmumi 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros 

novembris 

2. Pieturvietās 

pārdoto biļešu 

skaits 

1. Nodrošināt 

informācijas 

apkopošanu no kases 

aparātiem par pārdoto 

Aģentūras ieņēmumi 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros 

septembris Informācija par 

pārdotajām 

biļetēm 

sabiedriskajā 



biļešu skaitu 

sabiedriskajā 

transportā pa 

pieturām. 

transportā 

sadalīta pa 

iegādes vietām 

(pieturām) 

pieturvietu 

noslodzes un 

pasažieru 

plūsmas datu 

iegūšnai 

 

         2. Braukšanas biļetes 

Uzdevums Rīcība Finansējuma avots Izpildes 

termiņš 

Sasniedzamais 

mērķis 

Elektronisko 

norēķinu 

pakāpeniska 

ieviešana 

(saskaņā ar 

Liepājas 

domes 

2013.gada 

21.februāra 

lēmumu  

Nr.24) 

1. Sistēmas testi 

atsevišķām skolēnu 

kategorijām 

Aģentūras ieņēmumi 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros 

februāris Precīzi uzskaitīti 

braukšanas maksas 

atvieglojumu 

saņēmēji un tiem 

piešķirtie 

atvieglojumi 

2. Kontroles 

sistēmas testi, 

nedrukājot 

raukšanas biļetes  

Aģentūras ieņēmumi 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros 

augusts -  

septembris 

3. Bankas karšu 

izsniegšana 

skolēniem  

Aģentūras ieņēmumi 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros 

septembris 

4. Bankas karšu 

izsniegšana 

Liepājas pilsētas 

iedzīvotajiem, 

kuriem piešķirti 

atvieglojumi 100% 

apmērā 

Aģentūras ieņēmumi 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros 

novembris - 

decembris 

 

        3. Jauni uzdevumi, kas veicami ikdienas darbā 

Uzdevums Rīcība Finansējuma avots Sasniedzamais 

mērķis 

Pasažieru 

informēšana, 

sūdzību 

izskatīšana 

1. Videonovērošanas 

sistēmas iespēju 

izmantošana pasažieru 

sūdzību izvērtēšanā 

Aģentūras ieņēmumi 

apstiprinātā budžeta ietvaros 

Izvērtēt pasažieru  

ierosinājumus un 

sūdzības. Informēt 

sabiedriskā 

transporta 

pasažierus par 

notikumiem pilsētā 

un sabiedriskā 

trasnporta 

aktualitātem 

2. Sabiedriskajā transportā 

uzstādīto video monitoru 

izmantošana 

Aģentūras ieņēmumi 

apstiprinātā budžeta ietvaros 

 

         Atbildīgais par plāna izpildi Liepājas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 

direktors Gints Lūsis. 
 

 


