SIA „Liepājas autostāvvietas”
Reģ. Nr. 40003298707
Peldu iela 5, Liepāja

SIA „Liepājas autostāvvietas” vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu
izpilde 2019. gads.
Plāns
Nr.
p. k.

1.

1.1.

1.2.

Uzdevums

Nepieciešamais
Atbildīgais
finansējums un
(amats)
iespējamie
finanšu avoti
1. mērķis – Veikt racionālu un lietderīgu pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, ierīkot,
uzturēt un apkalpot maksas autostāvvietas Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano
līniju un Domes valdījumā esošās īpašumu robežās.
Kārtējie maksas Marķējuma
Ceļu
2019.
Pašu resursi,
Tehniskais
autostāvvietu
uzklāšana,
horizontālo
gads, 1.,
pašu
speciālists
uzturēšanas
bojāto
ceļa marķējuma
2., 3. cet.
finansējums
darbi.
zīmju
atjaunošana,
~2000,00 €
atjaunošana,
ceļa
seguma
ceļa
seguma atjaunošana
atjaunošana.
(bedrīšu
remonts), bojāto
ceļa
zīmju
atjaunošana.
Nomainītas
bojātās
un
nolietojušās ceļa
zīmes
maksas
autostāvvietās.
Biļešu
maksas
automātu
elektrifikācija.

Veicamie
pasākumi

Veikt
izbūvi
un
pieslēgt
biļešu maksas
automātus pie
elektroenerģija

Sasniedzamie
rādītāji

Izbūvēti
elektropieslēgu
mi un pieslēgti
pie
elektroenerģijas

Izpildes
termiņš

2019.
gads,
4. cet.

Pašu resursi,
pašu
finansējums
~7000,00 €

Tehniskais
speciālists,
valdes loceklis

Rādītāju izpilde
(apjoms/summa)*

Paskaidrojums

Atjaunots ceļa
marķējums 142
kv.m.
Sniega tīrīšana ~
7500 kv.m.
Autostāvvietu
tīrības uz vizuālā
noformējuma
uzturēšana.
Ceļa zīmes – 88
gab.

Apsekojot autostāvvietu
ceļa zīmes tika konstatēts,
ka ir nepieciešams nomainīt
vairāk nekā iepriekš
plānots.

Pašu resursi un
darba algas
ietvaros,
Summa – 2528,11 €
Izveidotas trīs
jaunas
elektroietaises.
Pašu resursi,
Summa – 6432,57 €
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s tīkla.

1.3.

Jaunu
biļešu
maksas automātu
iegāde.

1.4.

LA
biroja
un
noliktavas telpu
maiņa (uz Peldu
iela 5 remonta
laiku).

1.5.

Aktualizēt
maksas
autostāvvietu
izvietojumu
un
lietošanas
noteikumus.

Iegādāti
un
uzstādīti
2
jauni
biļešu
maksas
automāti.
Pārcelšanās uz
jaunām biroja
telpām. Biroja
telpu
iekārtošana.
Noliktavas
kosmētiskais
remonts.
Materiālo
vērtību
un
dokumentāciju
pārvietošana

Izstrādāta
aktualizēta
maksas
autostāvvietu
izvietojuma
shēma.
Izstrādāti un
apstiprināti
grozījumi
maksas
autostāvvietu

tīkla
biļešu
maksas
automāti.
Iegādāti
un
uzstādīti 2 jauni
biļešu
maksas
automāti.
Uzņēmuma
birojs
atrodas
jaunajās biroja
telpās.
Noliktava
pārvietota
uz
citām telpām.

Izstrādāta
aktualizēta
maksas
autostāvvietu
izvietojuma
shēma.
Izstrādāti
un
apstiprināti
grozījumi
maksas
autostāvvietu

2019.
gads, 1.
cet.

2019.
gads

Pašu
finansējums – ~
10000,00 €

Tehniskais
speciālists,
valdes loceklis

Pašu
finansējums – ~
2000,00 €

LA darbinieki

Pašu resursi

Valdes loceklis

Iekārtotas jaunas
telpas Kuršu iela
17-2N. Veikts
kosmētiskais
remonts noliktavas
telpās Brīvības iela
95B. Pārvietotas
materiālās vērtības
un dokumentācija
uz jaunām telpām.
Pašu resursi un
darba algas
ietvaros,
Summa – 1723,62 €
Jāturpina darbs pie
noteikumu
pilnveides.
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1.6.

2.
2.1.

Maksas
autostāvvietu
izmantošanas
tarifu
pārskatīšana

saistošajos
noteikumos.
Jaunu maksas
autostāvvietu
lietošanas
tarifu
apstiprināšana
.

saistošajos
noteikumos.
Jaunu maksas
autostāvvietu
lietošanas tarifu
apstiprināšana.

2019.
gads

Pašu resursi

Valdes loceklis

Jāturpina darbs pie
noteikumu
pilnveides.

Abonementu
izsniegšanas
sistēmas
aktualizēšana.

Abonementu
izsniegšanas
sistēmas
aktualizēšana.
2. mērķis – Turpināt izstrādāt efektīvākos risinājumus transportlīdzekļu novietošanai pilsētas centra
daļā un pie nozīmīgākajiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā.
Tiek izstrādāti un Sadarbībā ar Sadarbībā
ar
2019.
Pašu resursi
Tehniskais
realizēti
citām
citām
gads
speciālists,
priekšlikumi par pašvaldības un pašvaldības un
valdes
transportlīdzekļu
valsts
valsts
loceklis
novietošanai
institūcijām,
institūcijām, pēc
pilsētas
centra pēc
nepieciešamība
daļā
un
pie nepieciešamīb
un
situācijas
nozīmīgākajiem
a un situācijas novērtēšanas,
sabiedriskajiem
novērtēšanas,
tiek meklēti un
objektiem pilsētā. tiek meklēti un izstrādāti
izstrādāti
efektīvākie
efektīvākie
risinājumi par
risinājumi par transportlīdzekļ
transportlīdze
u novietošanu
kļu
pilsētas centra
novietošanu
daļā un pie
pilsētas centra nozīmīgākajiem
daļā un pie sabiedriskajiem
nozīmīgākajie
objektiem

Nav bijuši
pieprasījumi

Šis mērķis tiek realizēts pēc
nepieciešamības
ņemot
vērās
esošo
situāciju
pilsētā.
Nav
bijuši
pieprasījums
no
citām
institūcijām, par risinājumu
izstrādāšanu
transportlīdzekļu
novietošanai
pilsētas
centra
daļā
un
pie
nozīmīgākajiem
sabiedriskajiem objektiem
pilsētā.
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3.
3.1.

4.
4.1.

m
pilsētā
sabiedriskajie
m objektiem
pilsētā
3. mērķis – Paaugstināt drošības līmeni pakalpojumu sniegšanas vietās.
Videonovērošana Videonovēroša Videonovērošan
2019.
Pašu finansējums
s
sistēmas nas sistēmas as
sistēmas
gads,
~4000,00 €
uzstādīšana
uzstādīšana,
uzstādīšana,
4. cet.
sabiedriskās
sabiedriskās
kārtības
un kārtības
un
drošības
drošības
nodrošināšana nodrošināšanai.
i.
4. mērķis – Izmantot viedās tehnoloģijas pakalpojumu sniegšanas vietās.
Brīdinājuma datu Brīdinājuma
Pilnveidota
2019.
Pašu finansējums
bāzes pilnveide
datu
bāzes brīdinājuma
gads, 2.
~ 1250,00 €
pilnveide un datu bāze ar
cet.
integrācija ar jauniem
jauniem
informācijas
informācijas
laukiem
laukiem
kontroles
kontroles
uzlabošanai.
uzlabošanai.
Meklēšanas
filtra izstrāde.
Brīdināto
automašīnu
grupēšanas
rīka izstrāde.
Statistikas
datu
veidošana.

Datorvadības
tehnoloģiju
inženieris

Iegādātas trīs
videonovērošanas
kameras
Pašu resursi,
Summa – 4001,40 €

Datorvadības
tehnoloģiju
inženieris

Izstrādāta jauna
brīdinājumu datu
bāze brīdināto
automašīnu
reģistrācijai.
Summa – 1250,00 €
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4.2.
Elektroniskā
Darbs
pie
abonementa
elektroniskās
ieviešana
abonementa
sistēmas
ieviešanas.
4.3.

Objektu
skaitīšanas
sistēma ieviešana
maksas
autostāvvietu
teritorijā.

4.4.

Elektroniskā
displeja
uzstādīšana
biļešu maksas
automātiem.

4.5.

Bezkontaktu
karšu
norēķinu
sistēmas ieviešana
biļešu
maksas
automātos.

LU
darbības
modernizēšanai,
izstrādāts
elektroniskais
abonements.

2019.
gads, 2.
cet.

Pašu finansējums
~1800,00 €

Datorvadības
tehnoloģiju
inženieris

Darba
turpinājums
pie
viedās
autostāvvietas
sistēmas
ieviešanas
Liepājas
pilsētas
pašvaldības
autostāvvietās.
Elektronisko
displeju
uzstādīšana

Startēšana testa
režīmā.

2019.
gads,
4. cet.

Pašu resursi,
pašu finansējums
~10000,00 €

Datorvadības
tehnoloģiju
inženieris

Aprīkot biļešu
automātu
ar
bezkontaktu
karšu
lasītājiem.

Biļešu maksas
automāti
aprīkoti ar
bezkontakta
karšu lasītājiem.
5 gab.

Izstrādāta
elektroniskā
abonementu
platforma.

Turpinās darbs ar Mobilly
sistēmu par elektroniskiem
norēķiniem.

Summa – 972,58 €
Testa režīmā notiek
brīvās vietas
uzskaite un
aprēķināšana.
Summa – 4995,00 €

Biļešu maksas
automāti
aprīkoti
ar
elektroniskiem
displejiem.
2019.
gads

Pašu resursi

Valdes
loceklis

Pašu resursi,
pašu finansējums
~3000,00 €

Valdes
loceklis

Jaunu iekārtu
summa pārsniedz
budžeta iespējas, jo
jāiegādājas jauna
iekārta, kas viena
maksā aptuveni no
5000 – 7000 eiro.

* būtisku noviržu gadījumā norādot šķēršļus, kas pilnībā vai daļēji neļāva mērķus izpildīt, kā arī sniegt priekšlikumus šķēršļu novēršanai
Valdes loceklis

Armīns Robežnieks

2020. gada 17. janvārī
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