
5.pielikums 

2020.gada 29.septembra 

Metodiskajiem norādījumiem 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras 

“Liepājas sabiedriskais transports” 

 

Direktora p.i.      T.Malkevičs 

2020.gada 19.oktobrī 

 

2021.GADA DARBA PLĀNS  

 

Nr.p.k. Darbība Atsauce uz 
iestādes 
Nolikuma 
uzdevumu 
punktu 

Pamatojums Atbildīgie 
īstenotāji 

 
1.prioritāte 

1 Elektronisko norēķinu, uzskaites pārvaldības 
sistēmas ieviešana 

8.1., 8.2., 8.3., 
8.4., 8.5., 8.7. 

2017. gada 27. Jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 
371  “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, 
Domes 21.02.2013. Lēmums Nr.24, PVU 2017-
20211.15.2, AP 2020 2.1.7.(4.) 

Direktors, galvenā 
ekonomiste 

2 Tramvaja reģistrācijas un tehniskā stāvokļa 
kontroles prasību īstenošana Liepājas pilsētas 
maršrutu tīklā 

8.2. 2020.gada 15.oktobrī Liepājas pilsētas domes 
pieņemtais lēmums Nr.517/14 par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu 

Pamatdarbības 
struktūrvienības 
vadītājs 

 
2.prioritāte 

3 Transporta kontrolieru un galvenā transporta 
inspektora darba apģērba atjaunošana atbilstoši 
darba aizsardzības prasībām 

8.2. Pēc sadarbības ar RTU studenti un apģērba prototipa 
izgatavošanas atbilstoši darba specifikai, veco formas 
tērpu nomaiņa pret cieņpilnu un ergonomisku formas 
tērpu atbilstoši gadalaika īpatnībām 

Direktors, 
pamatdarbības 
struktūrvienības 
vadītājs 

4 Pasažieru iegādāto braukšanas biļešu analīze pēc 
veiktajām biļešu veida izmaiņām 2020.gada 
novembrī 

8.5., 8.7. Veicot izmaiņas biļešu veidos, kurus iespējams izmantot 
Liepājas sabiedriskajā transportā, veicināt pasažieru 
vēlmi izmantot tramvaja pārvadājuma veidu, ņemot vērā 
jauno tramvaju vagonu iegādi un pieejamību arī 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – palielināt pārvadāto 
pasažieru skaitu tramvajā 

Direktors, galvenā 
ekonomiste, 
sabiedriskā 
transporta 
organizators 



5 Izrakstīto līgumsodu apmaksas rādītāju uzlabošana, 
samazinot zembilances apmēru 

8.2. Pārskatīt esošos Liepājas sabiedriskā transporta 
lietošanas noteikumus, tai skaitā pārskatīt līgumsodu 
apmērus un apmaksas kārtību  

Direktors, 
pamatdarbības 
struktūrvienības 
vadītājs, 
grāmatvede, 
galvenā 
ekonomiste 

6 Maršrutu tīkla pārskatīšana, atbilstoši pārvadāto 
pasažieru braukšanas paradumiem un pilsētas 
uzņēmējdarbības attīstībai 

8.3., 8.4., 8.5., 
8.7 

Maršrutu tīkla efektivitātes palielināšanai  Direktors, maršruta 
tīkla plānotāja, 
sabiedriskā 
transporta 
organizators 

 
3.prioritāte 

7 Taksometru pakalpojumu sniedzēju licencēšana 
elektroniski 

8.6. Normatīvais akts, kurš regulē pakalpojuma sniegšanu -
2018. gada 6. Marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 147 
“Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar 
vieglo automobili”. Ievērojot normatīvo aktu prasības 
taksometru licencēšanu organizēt attālināti – iesniedzot 
pieteikumus elektroniski un samaksu par licences kartīti 
veikt saņemot rēķinu, nevis skaidras naudas darījumu 
Aģentūras kasē 

Sabiedriskā 
transporta 
organizators, 
grāmatvede 

 

Galvenā ekonomiste     Kitija Gulbe 


