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       Dokuments elektroniski apstiprināts ar  
                                                                                                                                                                Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
                                                                                                                                                                2023.gada 23.februāra lēmumu Nr.31/2 
 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras 
“Liepājas sabiedriskais transports” 2023. gada darba plāns 

 

 Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports” (turpmāk arī – Aģentūra) 2023. gadā turpinās pildīt galvenos 

uzdevums saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 19. aprīļa nolikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas 

sabiedriskais transports” nolikums” un 2021. gada 18. februārī apstiprināto Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais 

transports” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023. gadam, nodrošinot sabiedriskā transporta organizēšanu un uzraudzību Liepājas 

pilsētas maršrutu tīklā, uzraugot maršrutu noslogotību, veicot biļešu tirdzniecību, administrējot braukšanas biļešu kontroli sabiedriskā transporta 

pārvadājumos un organizējot un uzraugot vieglo taksometru pakalpojuma sniedzējus Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. 

 

Nr.  

p.k. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Rezultāta sasniegšanai 

veicamie pasākumi 

Izpildes 

laiks 

Finansējuma 

avots 

Atsauce uz 

iestādes Nolikuma 

uzdevumu punktu 

Atbildīgais par 

izpildi 

1. Liepājas sabiedriskā 

transporta biļešu 

norēķinu sistēmas 

izstrāde un uzturēšana 

Aktīva projekta vadība un 

koordinācija Liepājas 

sabiedriskā transporta biļešu 

norēķinu sistēmas izstrādes 

procesa realizācijā, 

sadarbojoties ar sistēmas 

izstrādātāju SIA “Mobilly” 

atbilstoši sistēmas izstrādes un 

ieviešanas plānam 
 

Visu gadu  Pašvaldības 

finansējums 

8.1., 8.5. Direktors, direktora 

vietnieks, projekta 

koordinators 

Iepirkuma sagatavošana un 

organizēšana Liepājas 

sabiedriskā transporta biļešu 

1.pusgads Pašvaldības 

finansējums 

8.1., 8.5. Direktora vietnieks, 

projekta 

koordinators 
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norēķinu sistēmas transakciju 

nodrošināšanai un transakciju 

nodrošinātāja pakalpojuma 

integrēšana biļešu norēķina 

sistēmā veiksmīgai tās darbībai 
 

Iepirkuma dokumentu 

sagatavošana un organizēšana 

Liepājas sabiedriskā transporta 

biļešu norēķinu sistēmas 

serveru un datu centra 

ārpakalpojumam un tā 

integrēšana ar biļešu norēķina 

sistēmu 
 

2.pusgads Pašvaldības 

finansējums 

8.1., 8.5. Direktora vietnieks, 

projekta 

koordinators 

Sabiedriskā transporta 

transportlīdzekļu (tramvaju un 

autobusu) aprīkošana ar 

norēķinu un lasīšanas iekārtām 
 

2.pusgads Pašvaldības 

finansējums 

8.1., 8.5. Projekta 

koordinators 

PR (attēli, video, infografiki) 

materiālu un informācijas 

gatavošana un publicēšana 

sociālajos medijos un 

sabiedriskā transporta ekrānos 

pirms elektroniskās biļetes 

ieviešanas par pasažieriem 

veicamajām darbībām un 

soļiem, izmantojot jaunās 

biļetes 
 

2.pusgads Pašvaldības 

finansējums 

8.3. Biroja 

administrators, 

projekta 

koordinators 
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Elektronisko biļešu plastikāta 

karšu vizuālās identitātes un 

noformējuma sagatavošana 

sadarbojoties ar Liepājas 

pilsētas pašvaldības iestādes  

“Liepājas pilsētas pašvaldības 

administrācija” Sabiedrisko 

attiecību un mārketinga daļu 
 

2.pusgads Pašvaldības 

finansējums 

8.3, 8.5. Projekta 

koordinators, 

klientu 

apkalpošanas 

speciālists 

2. Dokumentācijas 

gatavošana 

iepirkumam par 

sabiedriskā transporta 

pakalpojuma sniegšanu 

ar autobusiem Liepājas 

pilsētas maršrutu tīklā 

no 2025. gada 

Sabiedriskā transporta maršrutu 

tīkla analīze, pilnveidojot un 

uzlabojot esošo maršrutu tīklu, 

veicot ekonomiskos aprēķinus 

saistībā ar plānoto autobusu 

pakalpojuma iepirkumu no 

2025. gada jūnija 
 

1.pusgads - 8.2., 8.3., 8.4. Maršrutu tīkla 
plānotājs 
 

Informatīva ziņojuma 

sagatavošana par  

sabiedriskā transporta nākotnes 

perspektīvām un potenciālajiem 

izmantojamiem autobusu tipiem 

(“Tīrā” jeb bezemisiju) saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 

54. panta un Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 21. panta 

pirmā daļas nosacījumiem 
 

1.pusgads Pašu ieņēmumi 8.2. Direktors, direktora 

vietnieks 

Iepirkuma dokumentu 

sagatavošana un organizēšana 

2.pusgads Esošā budžeta 

ietvaros 

8.1., 8.2., 8.7. Direktors, maršruta 

tīkla plānotājs 
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sabiedriskā transporta 

pakalpojuma sniegšanai 

Liepājas pilsētas maršrutos ar 

autobusiem no 2025. gada, 

gatavojot iepirkuma nolikuma, 

līguma projektu, tehniskās 

specifikācijas prasības utt. 
 

3. Liepājas mobilitātes 

punktu izveide 

Dalība sapulcēs un darba 

grupās, kuras tiks organizētas 

saistībā ar mobilitātes punktu 

izveidi Liepājā, kur potenciāla 

mijiedarbība būs sabiedriskajam 

transportam ar citiem 

pārvietošanās veidiem. 

Informācijas un datu 

sagatavošana 
 

Visu gadu - 8.1. Direktors 

4. Kvalitatīva un 

pieprasījumam 

atbilstoša sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 

nodrošināšana Liepājā 

Pasažieru skaitīšanas datu 

atskaites izstrādes 

pilnveidošana un attīstīšana, 

izmantojot Power BI 

programmu, ar kuru apstrādā 

autobusos un tramvajos esošos 

automātiskos pasažiera 

skaitīšanas datus 
 

Visu gadu Pašu ieņēmumi 8.2., 8.3. Maršrutu tīkla 
plānotājs, 
sabiedriskā 
transporta 
organizators 

Nodrošināt atbilstoši 

pieprasījumam kustības 

sarakstus pa gadalaiku 

sezonām, ko izvietos arī visās 

Visu gadu Pašu ieņēmumi 8.2., 8.3., 8.4. Sabiedriskā 
transporta 
organizators 
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sabiedriskā transporta 

pieturvietās 
 

Sabiedriskā transporta maršrutu 

tīkla perspektīvas modelēšana, 

pamatojoties uz iespējamām 

attīstības teritorijām (Zirgu sala, 

“Liepājas metalurga” bijušā 

teritorija) 
 

Visu gadu - 8.2., 8.3., 8.4. Maršrutu tīkla 
plānotājs 

5. Sabiedriskā transporta 

biļešu veidu un cenu 

analīze 

 

Saskaņā ar Liepājas 

valstspilsētas pašvaldības 

domes 2022. gada                  

10. novembra sēdes lēmuma 

Nr.393/15 par braukšanas 

maksas tarifiem Liepājas 

sabiedriskajā transportā 

apstiprināšanu, jauno 

sabiedriskā transporta biļešu 

veidu un cenu analīze, vērtējot 

izmaiņas kopējā realizēto biļešu 

struktūrā un pa biļešu veidiem, 

salīdzinot ar iepriekšējām 

cenām un gadiem 
 

Visu gadu - 8.3., 8.5. Galvenais 
ekonomists 

Esošā biļešu klāsta analīze 

kopsakarībā ar elektroniskās 

biļetes ieviešanu, un 

izvērtējuma rezultātā pēc 

nepieciešamības izstrādāt 

jaunus biļešu veidus 
 

2.pusgads - 8.3., 8.5., 8.7. Galvenais 
ekonomists 
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6. Aģentūras klientu 

apmierinātības rādītāju 

par saņemtajiem 

pakalpojumiem 

apkopošana 

Izveidot anketu par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 

kvalitāti, pieejamību un 

pasažieru ieteikumiem, lai 

noskaidrotu sabiedrības viedokli 

par Aģentūras sniegtajiem 

pakalpojumiem. Apkopot 

iegūtos datus un izmantot tos 

gan Aģentūras attīstības 

plānošanā, gan sagatavojot 

Aģentūras vidēja termiņa 

stratēģiju nākamajam periodam 
 

2.pusgads Esošā budžeta 

ietvaros 

8.3., 8.4. Biroja 
administrators 

7. Transporta kontrolieru 

efektivitātes un darba 

apstākļu uzlabošana 

Formas tērpu valkāšanas un 

praktiskā pielietojuma aptauja 

un analīze sabiedriskā 

transporta kontrolieru vidū, lai 

varētu veikt formas tērpu 

elementu uzlabojumus 
 

Visu gadu Esošā budžeta 

ietvaros 

8.2. Pamatdarbības 
struktūrvienības 
vadītājs 

Darba rezultātu apkopojums, 

analīze, vērtējumus un 

priekšlikumu izstrāde 
 

Visu gadu Esošā budžeta 

ietvaros 

8.2. Pamatdarbības 
struktūrvienības 
vadītājs 

 
 
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras  
“Liepājas sabiedriskais transports”  
direktora vietnieks                                                                                                                                                                         Toms Malkevičs 

 


