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SIA “Liepājas autostāvvietas” 

Reģ. Nr. 40003298707 

Peldu iela 5, Liepāja 

 

 
SIA „Liepājas autostāvvietas” vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu izpilde 2020. gads. 

 

SIA “Liepājas autostāvvietas” sekmīgi turpina īstenot īslaicīgo maksas autostāvvietu ideju Liepājas pilsētā nodrošinot autotransporta 

regulāru apriti minētajās autostāvvietās. Autostāvvietu apsaimniekošanā liela uzmanība tiek veltīta autotransporta kontroles kvalitātes uzlabošanai, 

autotransporta satiksmes plūsmas efektīvai organizēšanai un autovadītāju brīdināšanai par iespējami piemērojamo sodu kā arī īpašumtiesību 

aizsardzībai jeb videonovērošanai. 

 

Nr. 
p. k. 

Plāns 

Faktiskā rādītāju 
izpilde 

(apjoms/summa)* 

Skaidrojumi par būtiskām 
novirzēm 

Uzdevums 
Veicamie 
pasākumi 

Sasniedzamie 
rādītāji 

Izpildes 
termiņš 

Nepieciešamais 
finansējums un 

iespējamie finanšu 
avoti 

Atbildīgais 
(amats) 

1.  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. 

  

1.1. Kārtējie maksas 
autostāvvietu 
uzturēšanas darbi. 

Marķējuma 
uzklāšana, bojāto 
ceļa zīmju 
atjaunošana, ceļa 
seguma 
atjaunošana. 

Ceļu horizontālo 
marķējuma 
atjaunošana, ceļa 
seguma atjaunošana 
(bedrīšu remonts), 
bojāto ceļa zīmju 
atjaunošana. 
Nomainītas bojātās 
un nolietojušās ceļa 
zīmes maksas 
autostāvvietās.  

2020. gads, 
1., 2., 3. cet. 

Pašu resursi, 
pašu finansējums  

~2000,00 € 

Tehniskais 
speciālists 

Atjaunots ceļa 
marķējums 142 kv.m. 
Sniega tīrīšana ~ 7500 

kv.m.  
Autostāvvietu tīrības un 

vizuālā noformējuma 
uzturēšana. 

 
Pašu resursi un darba 

algas ietvaros, 
Summa – 497,47 € 

 

 

1.2. Biļešu maksas 
automātu 
elektrifikācija. 

Veikt izbūvi un 
pieslēgt biļešu 
maksas automātus 

Izbūvēti 
elektropieslēgumi 
un pieslēgti pie 

2020. gads, 
1. cet. 

 

Pašu resursi, pašu 
finansējums 
~4000,00 € 

Tehniskais 
speciālists, valdes 

loceklis 

Izveidotas trīs jaunas 
elektroietaises. 

 

Izbūves darbi pārsniedza plānotos 
līdzekļu saistībā ar bruģa seguma 
atjaunošanu pie biļeša maksas 
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pie 
elektroenerģijas 
tīkla. 

elektroenerģijas tīkla 
biļešu maksas 
automāti. 
 

Pašu resursi, 
Summa – 10764 € 

automāta Nr. 15. 

1.3. Jaunu biļešu maksas 
automātu iegāde. 

Iegādāti un 
uzstādīti 2 jauni 
biļešu maksas 
automāti. 
 

Iegādāti un uzstādīti 
2 jauni biļešu 
maksas automāti. 

2020. gads Pašu finansējums – 
~ 10000,00 € 

Tehniskais 
speciālists, valdes 

loceklis 

Nav izpildīts Saistībā ar Rožu laukuma ¼ 
pārņemšanu un COVID-19 krīzi, 
uzdevums tika atcelts. 

2.  2.  mērķis – Turpināt izstrādāt efektīvākos risinājumus transportlīdzekļu novietošanai pilsētas centra daļā un pie 
nozīmīgākajiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā. 

  

2.1. Tiek izstrādāti  un 
realizēti priekšlikumi 
par transportlīdzekļu 
novietošanai pilsētas 
centra daļā un pie 
nozīmīgākajiem 
sabiedriskajiem 
objektiem pilsētā. 

Sadarbībā ar citām 
pašvaldības un 
valsts institūcijām, 
pēc 
nepieciešamība un 
situācijas 
novērtēšanas, tiek 
meklēti un 
izstrādāti 
efektīvākie 
risinājumi par 
transportlīdzekļu 
novietošanu   
pilsētas centra 
daļā un pie 
nozīmīgākajiem 
sabiedriskajiem 
objektiem pilsētā. 
 

Sadarbībā ar citām 
pašvaldības un 
valsts institūcijām, 
pēc nepieciešamība 
un situācijas 
novērtēšanas, tiek 
meklēti un izstrādāti 
efektīvākie 
risinājumi par 
transportlīdzekļu 
novietošanu   
pilsētas centra daļā 
un pie 
nozīmīgākajiem 
sabiedriskajiem 
objektiem pilsētā. 

2020. gads Pašu resursi Tehniskais 
speciālists, 

valdes loceklis 

Trīs jaunu maksas 
autostāvvietu izveide 

 
Atjaunots bruģa segums  

600 kv.m. 
 

Summa – 14040 € 

Izveidotas maksas autostāvvietas: 
1) Rožu laukums ¼ 
2) Friča Brīvzemnieka iela 
3) Pie Liepājas Universitātes 

 

3. 3. mērķis – Paaugstināt drošības līmeni pakalpojumu sniegšanas vietās.   

3.1. 
 

Videonovērošanas 
sistēmas uzstādīšana 

Videonovērošanas 
sistēmas 
uzstādīšana, 
sabiedriskās 
kārtības un 
drošības 
nodrošināšanai. 
 

Videonovērošanas 
sistēmas 
uzstādīšana, 
sabiedriskās kārtības 
un drošības 
nodrošināšanai. 

2020. gads, 
1. cet. 

Pašu finansējums 
~4000,00 € 

Datorvadības 
tehnoloģiju 
inženieris 

Iegādāta viena 
videonovērošanas 

kameras 
 

Pašu resursi, 
Summa – 1656 € 

Taupības pasākumi saistībā ar 
COVID-19. 

4. 4. mērķis – Izmantot viedās tehnoloģijas pakalpojumu sniegšanas vietās.   

4.1.         

4.2.         

4.3. Objektu skaitīšanas 
sistēma ieviešana 

Darba 
turpinājums pie 

Startēšana testa 
režīmā. 

2020. gads Pašu resursi, 
pašu finansējums  

Datorvadības 
tehnoloģiju 

Testa režīmā notiek 
brīvās vietas uzskaite un 

Taupības pasākumi saistībā ar 
COVID-19. 
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maksas autostāvvietu 
teritorijā. 

viedās 
autostāvvietas 
sistēmas 
ieviešanas 
Liepājas pilsētas 
pašvaldības 
autostāvvietās. 

~7000,00 € inženieris aprēķināšana.  
 

Summa – 0,00 € 

4.4. Elektroniskā displeja 
uzstādīšana biļešu 
maksas automātiem. 

Elektronisko 
displeju 
uzstādīšana 

Biļešu maksas 
automāti aprīkoti ar 
elektroniskiem 
displejiem. 

 Pašu resursi Valdes loceklis Nav izpildīts Saistībā ar COVID-19 krīzi, 
uzdevums tika atcelts. 

4.5. Bezkontaktu karšu 
norēķinu sistēmas 
ieviešana biļešu 
maksas automātos. 

Aprīkot biļešu 
automātu ar 
bezkontaktu karšu 
lasītājiem. 

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

2020. gads Pašu resursi, 
pašu finansējums  

~3000,00 € 

Valdes loceklis Nav izpildīts Valsts ieņēmuma dienests 
nenosertificēja bezkontakta karšu 
uzstādīšanu esošajām iekārtām. 
Jaunu iekārtu summa pārsniedz 
budžeta iespējas, jo jāiegādājas 
jauna iekārta, kas viena maksā 
aptuveni no 5000 – 7000 eiro. 
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2020. gada kopsavilkums 

4.4.1. Iegādāta jauna videonovērošanas kamera, videosistēmas darbības nodrošināšanai. 

4.4.2. Aktualizēti iekšējie normatīvie akti. 

4.4.3. Trīs jaunu maksas pašvaldības autostāvvietu izveide. Aktualizēta pašvaldības maksas 

autostāvvietu izvietojuma shēma. 

4.4.4. Maksas autostāvvietas Rožu laukums ¼, Liepājā seguma atjaunošanas darbi. 

4.4.5. Testa režīmā tiek startēta brīvās vietas uzskaite un aprēķināšanas sistēma. 

4.4.6. Iestāšanās „Latvijas autostāvvietu operatoru asociācijā”; 

4.4.7. Ieviesti drošības pasākumi uzņēmuma birojā un maksas autostāvvietās saistībā ar 

COVID-19 vīrusa ierobežošanu; 

4.4.8. Ir pilnveidota norēķinu sistēma par sniegtajiem pakalpojumiem uzņēmuma birojā un 

norēķini tiek veikt tikai attālināti, kā arī darbs ar klientiem tiek organizēts tikai 

attālināti; 

4.4.9. Veikta biļešu maksas automātu apkope; 

4.4.10. Veikta videonovērošanas sistēmas apkope; 

4.4.11. Atjaunots horizontālais ceļa marķējums 142 kv.m.; 

4.4.12. Autostāvvietu tīrības uz vizuālā noformējuma uzturēšana; 

4.4.13. Palielināts pamatkapitāls ieguldot elektroauto uzlādes staciju, iekārtas konfigurācija 

un sistēmas startēšana; 

4.4.14. Pēc nepieciešamības, ņemot vērās esošo situāciju pilsētā, ir izvērtēti pieprasījums no 

citām institūcijām, par risinājumu izstrādāšanu transportlīdzekļu novietošanai 

pilsētas centra daļā un pie nozīmīgākajiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā; 

4.4.15. Kārtējie darbi maksas autostāvvietu darbības nodrošināšanā. 

 

 
 

13.04.2021. 
 

 
SIA „Liepājas autostāvvietas” 
Valdes loceklis        /A. Robežnieks/ 
 


