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Lietoto saīsinājumu saraksts 

 

Saīsinājums Skaidrojums 

AS Akciju sabiedrība 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

ES Eiropas Savienība 

ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds 

Ls Lats, Latvijas Republikas nacionālā valūta 

EUR Eiro, Eiropas Savienības valūta 

km Kilometrs 

m Metrs 

m2 Kvadrātmetrs 

PVN Pievienotās vērtības nodoklis 

MK Ministru kabinets 

RMD Remontu mehāniskā darbnīca  

VSAOI Valsts Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

cilv. Cilvēks 

tūkst. Tūkstotis 

mēn. Mēnesis 

MWh Megavatstunda 

SWID analīze Stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj 

noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās puses 

(Strengths), vājības (Weaknesses), iespējas 

(Opportunities) un draudus (Threats) 

RVR Rīgas vagona rūpnīca (tramvaju vagonu marka) 
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Ievads 

Daugavpils ir otrā lielākā Latvijas pilsēta, kā arī Latgales plānošanas 

reģiona lielākā pilsēta. Daugavpils pilsēta atrodas pie Latvijas austrumu robežas 

un ir nozīmīgs sociāli ekonomiskās attīstības centrs Baltijā. Pilsētas 

konkurētspējas palielināšanai ir svarīga pilsētas sabiedriskā transporta 

infrastruktūras attīstība. 

 Daugavpils pilsētas sarežģītais ielu tīklojums, tranzītpilsētas statuss, 

automašīnu skaita straujais pieaugums ielās negatīvi ietekmē transporta plūsmu 

un rada ceļu infrastruktūras papildu noslogojumu. Efektīvākai pilsētas transporta 

infrastruktūras attīstībai ir nepieciešams stimulēt pasažieru plūsmas novirzīšanu 

no privātā uz sabiedrisko transportu, kā arī veicināt elektrotransporta attīstību. 

AS "Daugavpils satiksme" ir vienīgais uzņēmums, kas nodrošina 

sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī 3 tramvaju un 32 autobusu 

maršrutos ar 41 tramvaju vagonu un 51 autobusiem.  

Pašlaik tramvaju parka ir 4  modeļa - 71-631, 8 modeļa - 71-623-02, 13 

modeļa – KTM5M3, 10 modeļa - TATRA, 6 modeļa - RVR  tramvaju vagoni. 

Autobusu parks sastāv no 28 Solaris, 11 Volvo, 12 mazietilpības autobusiem. 

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 1305698  daļām, vienas daļas vērtība 

sastāda EUR 1. Kapitāla lielums 1 305 698 EUR. Daļu īpašnieks: Daugavpils 

pilsētas dome 100 %. 

 

AS " Daugavpils Satiksme" iemaksu atšifrējums 

Valsts budžets

Pašvaldības 

budžets Valsts budžets

Pašvaldības 

budžets

Dividendes 0.00 0.00
0.00 0.00

PVN 0.00 0.00
18227.81 0.00

Nekustāmā īpašuma nodoklis 0.00 14929.2
1865.03 6023.57

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 1139312.09 0.00
1054372.86 0.00

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 557348.08 0.00
514637.71 0.00

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 11984 0.00
41169.87 0.00

Citas iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā: 9608.17 0.00
14642.45 0.00

riska nodeva 2410.92 0.00
2222.11 0.00

dabas resursu nodoklis 71.14 0.00
71.14 0.00

transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis 7126.11 0.00
12349.20 0.00

                                                            Kopā: 1718252.34 14929.20 1659558.18 6023.57

2015.gads 2014.gads
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Saskaņā ar 2015. gada 8.augustā MK Noteikumiem Nr.435 "Kārtība, kādā 

nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos 

zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" 

2016.gadā uzņēmums plāno saņemt zaudējuma kompensāciju no Daugavpils 

pilsētas domes 4 161 519.71 EUR, t.sk. par piešķirtajiem braukšanas maksas 

atvieglojumiem 2 773 974.95 EUR un no Valsts budžeta par personu ar  I vai II 

grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, 

kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar 

invaliditāti pārvadāšanu 422 744.32 EUR.  

 

AS “Daugavpils satiksme” saņemtais valsts un pašvaldības finansējums 
 

Gads 

Zaudējuma 

kompensācija no 

Daugavpils 

pilsētas domes, 

(EUR) 

Zaudējuma 

kompensācija par 

piešķirtajiem 

braukšanas 

maksas 

atvieglojumiem, 

(EUR) 

Zaudējuma 

kompensācija no 

Valsts budžeta 

(EUR) 

Zaudējumu 

kompensācija 

kopā, 

(EUR) 

2014 897 368 2 448 620 398 315 3 744 303 

2015 896 843 2 566 509 379 707 3 843 060 

 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu 

Nr.615 AS „Tramvaju uzņēmums” nomainīja savu nosaukumu uz AS 

„Daugavpils satiksme”. Daugavpils pilsētas dome 2013.gada 17.decembrī 

pieņēma lēmumu Nr.634 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils 

autobusu parks” reorganizācijas uzsākšanu, nodalot Daugavpils pilsētas 

sabiedriskā transporta pakalpojumu daļu un pievienojot to akciju sabiedrībai 

„Daugavpils satiksme”. No 2014.gada 1.janvāra AS „Daugavpils satiksme” veic 

pārvadājumus arī ar autobusiem. AS „Daugavpils satiksme” nodrošina 

sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī.  

Daugavpils tramvaju uzņēmums tika dibināts 1946.gadā. 

1946.gada 5.novembrī pirmais Daugavpils tramvajs devās reisā pa 

maršrutu Maizes iela - 5.Augusta iela (tagad Vienības) – Sarkanarmijas iela 

(tagad 18.Novembra) - Liepājas ielā, kur atradās tramvaju depo un gala 

atzarojums. Daugavpils tramvaju uzņēmums sāka savu darbu ar 75 darbiniekiem 

un desmit vagoniem, bet tramvaju sliežu kopējais garums bija 5,7 kilometri.  

1947.gada novembrī ekspluatācijā tika nodota otrā tramvaju sliežu kārta 

2,8 km garumā. No Sarkanarmijas (tagad 18.Novembra) ielas pa Aglonas un A. 

Pumpura ielu tramvaji nonāca līdz vecajai Forštadtei, kur bija uzsākta maizes 
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ceptuves celtniecība. 1947.gada decembrī tika uzbūvēts sliežu ceļš, kas savienoja 

Cietoksni ar tirgu. 

1949.gada Daugavpilī sāka veidot lielus specializētus uzņēmumus: 

rūpnīcu "Elektroinstruments", vēlo un moto ķēžu rūpnīcu, konservu rūpnīcu, 

mēbeļu fabriku u.c. Pieauga pasažieru plūsma, tāpēc vajadzēja uzlabot tramvaju 

satiksmi. Tā 1951.gadā pie ādas pārstrādes rūpnīcas tika uzbūvēts pirmais 

tramvaju sliežu ceļa aplis. Turpmāk šādi tramvaju sliežu ceļa apli tika uzbūvēti 

visu tramvaja maršrutu galapunktos. Sarkanarmijas ielā 183(tagad 18. 

Novembra) tika uzbūvēta vilces apakšstacija ar 480 kilovatu lielu jaudu, kā arī 

rekonstruēta pirmā apakšstacija Sarkanarmijas ielā 10 (tagad 18.Novembra). 

Palielinājās tramvaju un speciālās tehnikas skaits. Vienlaikus paplašinājās arī 

remontbāze, kur veica ne tikai tramvaju mezglu un agregātu remontu, bet arī 

pašu vagonu modernizāciju. 

Pagājušā gadsimta 60.gados sliežu ceļu uzbūvēja līdz Brāļu kapiem, vēlāk 

šo ceļu pagarināja līdz Stropu ezeram.  

1962.gada 16.novembrī tramvaju sliežu ceļš savienoja Sarkanarmijas 

(tagad 18. Novembra) ielu ar Ķīmiskās šķiedras rūpnīcu. Pagājušā gadsimta 

70.gados tika pabeigta galvenā maršruta Stacija — Ķīmiskās šķiedras rūpnīca 

divsliežu ceļa izbūve. 1977.gadā uzbūvēja tramvaju sliežu ceļa apli Cietoksnī; 

tas nodrošināja tramvaju kustību maršrutā Stropi — Cietoksnis. 

SIA "Daugavpils autobusu parks" tika dibināts 1945.gadā un nodrošināja 

pasažieru pārvadājumus pilsētas nozīmes, reģionālajos vietējās nozīmes, 

reģionālajos starppilsētu nozīmes un starptautiskajos autobusu maršrutos un bija 

viens no vecākajiem, lielākajiem un vadošajiem transporta uzņēmumiem Latvijā 

pasažieru pārvadājumu jomā. 

   Uzņēmumā tika apkalpoti 29 pilsētas, 60 vietējās (rajonu), 15 

starppilsētu nozīmes un 4 starptautiskie regulārie maršruti. Gadā tika pārvadāti 

līdz 12,7 milj. pasažieru. 
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AS „Daugavpils satiksme” vadības modelis tiek realizēts šādā veidā. 

Uzņēmuma vadību realizē 2 valdes locekļi, kuri organizē un nodrošina 

uzņēmuma mērķu un uzdevumu sasniegšanu, balstoties uz uzņēmuma struktūru. 

     Uzņēmumā darbojas šādas struktūrvienības, katrai ir savs vadītājs, kuram ir 

noteikts konkrēts pakļauto darbinieku skaits: 

1. Tramvaju kustības iecirknis – 132 darbinieki, vadītājs – ražošanas 

inženieris; 

2. Iekšējās kontroles iecirknis – 10 darbinieki, vadītājs – transporta 

inspektors; 

3. Elektrosaimniecības iecirknis – 53 darbinieki, vadītājs – energosistēmu 

tehniķis; 

4. Tramvaju ceļu iecirknis  – 11 darbinieki, vadītājs - ražošanas inženieris; 

5.  Autotransporta un saimniecības iecirknis – 11 darbinieki,  vadītājs - 

ražošanas tehniķis;      

      6.  Tramvaju ritošā sastāva dienests - 56 darbinieki,  dienesta vadītājs:            

      6.3. tramvaju ritoša sastāva dienesta iecirknis  (18.Novembra ielā  183) – 23 

darbinieki; 
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      6.4. tramvaju ritošā sastāva dienesta iecirknis (Jātnieku ielā 90) – 33 

darbinieki; 

7. Autobusu kustības iecirknis -  100 darbinieki, vadītājs – laika un kustības 

pētījumu inženieris; 

      8.  Autobusu ritošā sastāva dienests – 159 darbinieki, vadītājs - garāžas 

vadītājs: 

      8.1. autobusu remontmehāniskā darbnīca - 53 darbinieki; 

      8.2. autobusu, mazietilpības autobusu vadītāji - 106 darbinieki. 

 

Uzņēmuma darbību reglamentē: 

Likumi: 

1) Autopārvadājumu likums; 

2) Ceļu satiksmes likums; 

3) Likums „Par pašvaldībām”; 

4) Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums; 

5) Invaliditātes likums; 

6) Komerclikums; 

7) Likums „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likums”.  

 

Ministru kabineta noteikumi: 

1) 13.07.2010. noteikumi Nr.634 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”; 

2) 28.08.2012. noteikumi Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanas un izmantošanas kārtība”; 

3) 31.03.2015. noteikumi Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, 

kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu 

tīkla maršrutos”; 

4) 02.06.2015. noteikumi Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”; 

5) 28.07.2015. noteikumi Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un 

izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”. 

 

Valsts plānošanas dokumenti: 

1) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam; 

2) Latvijas Nacionālas attīstības plāns 2014. - 2020.gadam; 

3) Latgales stratēģija līdz 2030.gadam; 

4) Latgales programma 2010. – 2017.gadam. 
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     Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi: 

1) Daugavpils pilsētas domes 25.01.2007. saistošie noteikumi Nr.2 "Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā";  

2) Daugavpils pilsētas domes 27.08.2009. saistošie noteikumi Nr.20 

"Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā";  

3) Daugavpils pilsētas domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr.31 

„Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā 

svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, 

Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un 

pilsētas svētku laikā". 

 

Daugavpils pilsētas domes lēmumi: 

1) Daugavpils pilsētas domes 28.12.2013. lēmums Nr.648 “Par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem”.  

 

     Daugavpils pilsētas pašvaldības plānošanas dokumenti: 

1) Daugavpils pilsētas attīstības programma “Mana pils – Daugavpils” 

2014. – 2020.gadam; 

2) Rīcības un investīciju plāns 2014. – 2020.gadam; 

3) Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 

2030.gadam. 

Esošās situācijas analīze 
 

  Iepriekšējā plānošanas periodā AS “Daugavpils satiksme” darbības un 

attīstības stratēģiju 2014. – 2016.gadam noteica šādi uzņēmuma mērķi: 

1. Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un 

kvalitātes līmeņa uzlabošanu. 

2. Piesaistīt ES struktūrfondus pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai. 

3. Nodrošināt autobusu un tramvaju ritošā sastāva atjaunošanu un 

tehnisko iekārtu modernizāciju. 

4. Nodrošināt tramvaju infrastruktūras attīstību tūrisma pakalpojumiem. 

5. Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un 

sabiedrību kopumā. 

6. Nodrošināt iekšējās kontroles efektīvu darbību. 

7. Nodrošināt sekmīgu kapitālsabiedrības finansiālo darbību. 
 

2014. – 2016. gadā noteikto mērķu sasniegšanai  AS ”Daugavpils satiksme” 

paveica: 
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Optimizēti nerentablie reisi, izveidoti 4 jauni autobusu maršruti Nr.14, 21, 

22, 23  saskaņā ar loģistikas pētījumiem. 

2015.gadā veiksmīgi realizēts ERAF projekts „Daugavpils pilsētu 

tramvaju transporta infrastruktūras renovācija”, kura ietvaros iegādāti 8 četru 

asu tramvaji, 4 sešu asu tramvaji , renovēta tramvaju līnija 6,2 km garumā ar 14 

pieturam un renovētas trīs apakšstacijas ēkas un uzstādītas jaunas iekārtas: 

18.Novembra 10, 18.Novembra 183, Jātnieku 90. 

2015.gadā tiek iegādāts mūsdienīgām prasībām atbilstošs kontakttīkla remontam 

paredzēts autotornis.  

2014.-2016.gadu laika periodā tika iegādātas 15 jaunas tehniskās iekārtas: 

atskaldāmais āmurs ar šļūteni, skrūvgrieža mašīna, sliežu urbjmašīna, elektro 

mehāniskie celtņi (12.gab.), hidrauliskais sūknis, dīzeļdzinēju dūmainības 

pārbaudes iekārta, bremžu pārbaudes iekārta, lukturu regulēšanas iekārta, 

hidrauliskais spēles detektors, riepu demontāžas un montāžas iekārta, ģeneratora 

un starteru pārbaudes stends, osciloskops, sprauslu spiediena pārbaudes iekārta, 

hidrauliskā tapu prese, akumulatoru elektroniskais  testeris. 

2015.gadā 30 autobusu un tramvaju pieturas aprīkotas ar maršrutu 

shēmām, kurās norādīti tūrisma objekti, 2016.gadā aprīkots un pielāgots tūrisma 

pakalpojumu sniegšanai tramvaju vagons RVR. 

AS ”Daugavpils satiksme” veicamie uzdevumi 2014. – 2016. gadā 

noteikto mērķu sasniegšanai (pilnu sarakstu skat. Pielikumā Nr.1) 

       Analizējot ieplānoto uzdevumu izpildi uzņēmuma stratēģisko mērķu 

sasniegšanai, var secināt, ka lielākā daļa ir pilnībā vai daļēji izpildīta. 

       Par ¼ daļu netika atjaunots uzņēmuma autobusu parks, lietotu autobusu 

Solaris Urbino 15 tirgū trūkuma dēļ, kā arī netika iegādāta remonta brigādes 

pārvadāšanai paredzēta vieglā/kravas automašīna, jo tā atrodas apmierinoša 

tehniska stāvoklī un pagaidām tas nomaiņa nav nepieciešama. 
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       Netika izstrādāts būvprojekts “Tramvaju tehniskās apskates punkta 

rekonstrukcija” finanšu trūkuma dēļ, jo papildus ieplānotājam būvprojektam 

“Tramvaju līnijas renovācijai pilsētas centrā” tika pasūtīti vēl 2 būvprojekti: 

“Jauna tramvaju līnijas posma 18.Novembra iela – Veselības iela – Stropu 

ciemats” un “Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu posmu 

kontakttīkla pielāgošanai stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja 

izmantošanai”. 

      Visi uzņēmuma stratēģiskie mērķi paliek aktuāli uz 2017.–2020.gada 

plānošanas periodu, jo nepieciešams turpināt: 

- sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un kvalitātes līmeņa 

uzlabošanu; 

- piesaistīt ES struktūrfondus pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai 

(jaunu tramvaju iegādei un pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras 

renovācijai un attīstībai); 

- autobusu parka atjaunošanu un tehnisko iekārtu modernizāciju; 

- sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību 

kopumā; 

- iekšējās kontroles efektīvu darbību; 

- nodrošināt sekmīgu kapitālsabiedrības finansiālo darbību. 
 

       Kapitālsabiedrības AS “Daugavpils satiksme” biznesa modelis balstās 

uz 2011.gada 28.decembra sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 

līgumu, kurā noteikts, ka Pārvadātājs (AS “Daugavpils satiksme”) veic regulārus 

pasažieru pārvadājumus pilsētas maršrutu tīklā Pasūtītāja (Daugavpils pilsētas 

dome) apstiprinātajos maršrutos atbilstoši apstiprinātajiem kustības sarakstiem, 

savukārt Pasūtītājs apņemas Pārvadātājam kompensēt pilnā apmērā ar 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas. 

Pašlaik tiek veikta sabiedriskā transporta pasažieru uzskaite, vadoties pēc 

pasažieriem pārdotajām vai izsniegtajām biļetēm, pārdotajām mēnešbiļetēm un 

izsniegtajām apliecībām par braukšanu bez maksas, skolēnu bezmaksas 

braukšanas biļetēm. Pasažieru, kam netiek izsniegtas biļetes, uzskaite notiek 

saskaņā ar 2011.gada 28.decembra ar Daugavpils pilsētas domi noslēgtā 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pielikumu Nr.6 

„Pārvadātāja grāmatvedības organizācijas noteikumi”. 

Pārvadājamo pasažieru uzskaitei un tarifa aprēķinam pieņemta kārtība, pēc 

kuras tiek aprēķināts visu kategoriju pasažieru skaits (sk.pielikumā Nr.2) 

     Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta vienreizējā braukšanas biļetes cena 

(tarifs) 0.43 EUR nav mainīta kopš 2008.gada un tā ir viszemākā Latvijā. 

Piemēram, Rīgā tā jau ir 1.15 EUR, Jelgavā –0.85 EUR, Liepājā un Jūrmalā –

0.70 EUR, Ventspilī no 0.60 EUR līdz 0.90 EUR, Valmierā un Rēzeknē –0.60 

EUR.  

 

    Minimālā alga valstī 2008.gadā bija 160 Ls (227.66 EUR), bet 2016.gadā tā 

jau pieauga par 62.5% līdz 370 EUR. 
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   Darba algas kopā ar sociālo nodokli (VSAOI) īpatsvars uzņēmuma izdevumu 

struktūrā sastāda 65,6%. Darba algas fonds katru gadu palielinājās, jo minimālā 

alga valstī aug un šī tendence saglabājas arī 2017.–2020.gada plānošanas 

periodā. Darba algas fonds ir aprēķināts pie nosacījuma, ka minimālā alga 

sastādīs 2018.gadā – 420.00 EUR, 2019.gadā – 440.00 EUR, 2020.gadā – 

480.00EUR. 

 

AS “Daugavpils satiksme” darba algas fonds, EUR 

2014.gads 2015.gads Pieaugums 
2015/2014 

2016.gads (plāns) Pieaugums 
2016/2015 

3400714.87 3429697.34 0.9% 3787445.28 10.4% 

 

    Kompensēt darba algas fonda pieaugumu uz citu izdevumu pozīciju rēķina ir 

ļoti problemātiski, līdz ar to braukšanas biļetes cenas palielinājums pilsētas 

sabiedriskajā transportā ir viens no iespējamajiem variantiem, lai samazinātu 

uzņēmuma zaudējumu pieaugumu 2017.–2020.gada plānošanas periodā. 

 

AS „ Daugavpils satiksme” 2016. gada izdevumu struktūra   
 

 

 

AS ”Daugavpils satiksme” darbību un attīstību ietekmējošie iekšējie faktori 

 

Tramvaju transporta infrastruktūras sakārtošana un jaunu tramvaju iegāde 

radīs pamatnosacījumus tam, ka pasažieri izvēlēsies tramvaju kā ērtu, 

komfortablu, ātru un drošu sabiedrisko transportu. Attīstot tramvaju 

infrastruktūru, tiks samazināta trokšņa, vibrāciju negatīvā ietekme uz pilsētas 

vidi, savukārt, izmantojot mūsdienīgas elektroietaišu tehnoloģijas pārveidošanas 
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apakšstacijās un tramvajos, tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš, tādējādi 

nodrošinot energoresursu lietderīgāku izmantošanu, kas, iespējams, atsauksies uz 

pakalpojuma pašizmaksas samazinājumu. 

Tomēr ir skaidrs, ka ieviest tramvaju maršrutus uz visiem pilsētas 

mikrorajoniem un atteikties no pilsētas autobusu pārvadājumiem, būtu 

ekonomiski nelietderīgi, jo autobusi izmanto pilsētas ceļus, kurus uztur kārtībā 

un renovē pašvaldības komunālā saimniecība. Savukārt, sliežu ceļu uzturēšana ir 

AS “Daugavpils satiksmes” pienākums. Uzņēmuma pārziņā paliek tikai rūpes 

par pilsētas autobusu tehnisko stāvokli un to komfortabilitātes paaugstināšanu.  

Uzņēmuma autobusu parka atjaunošanas nepieciešamība, pirmām kārtām, 

saistāma ar CO2 piesārņojuma samazināšanas uzdevumu un uzņēmuma 

energoresursu patēriņa samazināšanu. Tādēļ tiek plānots palielināt mazietilpīgo 

autobusu parku ar degvielas patēriņu līdz 20 l/100 km. Būtiska elektroenerģijas 

ekonomija sakarā ar tramvaju parka atjaunošanu un dīzeļdegvielas ekonomija 

sakarā ar autobusu parka atjaunošanu ļaus uzņēmumam samazināt izdevumus. 

Autobusu tehniskā nobraukuma samazināšana ir uzņēmuma aktuāla 

problēma. Atšķirībā no tramvaju maršrutiem Nr.1 un Nr.2, kuru maršruta 

sākuma un beigu punkts ir tramvaju depo un tehniskā nobraukuma vispār nav, 

visu autobusu maršrutu sākuma punkti ir autoostā Viestura ielā 10. Attālums no 

autobusu parka (Kārklu ielā 24) līdz autoostai (Viestura ielā 10) ir 3,5km, un tas 

nozīmē, ka ik dienu katrs no 31 autobusiem, kas atrodas uz līnijas, kā minimums 

veic nulles nobraukumu 7,0km, bet ar dalītu darba grafiku – 14,0km. Tehniskajā 

nobraukumā tiek iekļauts arī nobraukums no autobusa salūšanas vietas līdz 

autobusu parkam, autobusu pārbaude uz pārbaudes iekārtām remonta darbnīcā 

un CSDD. 

          Šobrīd uzņēmumā nodarbināti 145 konduktori un pāreja uz elektronisku 

pasažieru uzskaites sistēmu un vienotu sabiedriskā transporta e-talonu ieviešanu 

ļaus būtiski samazināt darbinieku štatu un līdz ar to arī darba algas fondu. 

Braukšanas maksas palielinājums līdz valstī vidējiem sabiedriskā transporta 

braukšanas tarifiem ļaus palielināt uzņēmuma ieņēmumus un samazināt 

zaudējumus. 

AS ”Daugavpils satiksme” darbību un attīstību ietekmējošie ārējie faktori 

 

Uzņēmuma darbību pozitīvi ietekmējošs faktors ir konkurentu 

neesamība, jo 2011.gada 28.decembrī ar Daugavpils pilsētas domi ir noslēgts 

ilgtermiņa līgums par sabiedrisko transportu pārvadājumu veikšanu 

Daugavpilī, ar darbības laiku līdz 2033.gadam. Pēdējo divu gadu laikā ir 

ievērojama tendence degvielas cenas samazināšanai: vidēja degvielas cena 

par 1 litru 2014.gadā sastādīja 1.005 EUR, 2015.gadā 0.844 EUR, 2016.gadā 

0.694 EUR. 

Uzņēmuma darbību negatīvi ietekmējošs faktors ir ikgadējā 

Daugavpils iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas ir saistīta ar iedzīvotāju 

dabīgā pieauguma negatīviem rādītājiem un emigrāciju darba meklējumos, 
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kas vistiešākā veidā ietekmē pasažieru plūsmu pilsētā, kas, savukārt, negatīvi 

iespaido uzņēmuma darbības efektivitāti. 

Saskaņā ar Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes datiem 2015.gadā 

Daugavpilī dzīvoja 95 467 cilvēki un iedzīvotāju skaitam ir tendence 

samazināties par aptuveni 1 procentu gadā.  

Pasažieru plūsmas straujš kāpums tika piebremzēts 2015.gadā ar 

Daugavpils pilsētas saistošo noteikumu Nr.2 grozījumiem, kuri no 01.03.2014. 

pasažieriem pensionāru vecumā no 75 gadiem piešķīra tiesības  braukt  

Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā bez maksas un no 09.09.2014. arī 

pasažieriem pensionāru vecumā no 70 gadiem. 
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AS ”Daugavpils satiksme” stiprās un vājās puses 

Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūru izmanto ne tikai tās 

iedzīvotāji, bet arī reģiona iedzīvotāji, kuru darbavieta ir Daugavpilī, tūristi, 

uzņēmēji. Satiksmes noslogojuma paaugstināšanās ir kļuvusi par aktuālu 

problēmu ne tikai Rīgā, bet arī citās lielākajās Latvijas pilsētās, tai skaitā arī 

Daugavpilī. 

 Kopējās satiksmes intensitātes pieauguma rezultātā pilsētas ielās, 

atšķirībā no citiem autotransporta veidiem, tramvajs saglabā savu pārvietošanās 

ātrumu, jo braukšanai tiek izmantota atsevišķa brauktuve (sliežu ceļš). Līdz ar to 

nākotnē tramvajs kā pārvietošanās līdzeklis kļūs arvien pieprasītāks no 

Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāju un tūristu puses.  

Tramvajs ir arī vienīgais sabiedriskā transporta veids, kas spēj nodrošināt 

Daugavpils un Daugavpils novada iedzīvotāju pārvadāšanu pilsētas centrā, 

praktiski nepalielinot transporta intensitāti šaurajās ielās pilsētas vēsturiskajā 

centrā, jo tramvaja kustības nodrošināšana prasa mazāku teritoriju.  

No vides apstākļu aspekta autotransports ir videi kaitīgāks nekā tramvaji, 

jo autotransporta kustības rezultātā rodas CO2 piesārņojums, kas ir aktuāla 

problēma lielākajās apdzīvotajās pilsētās. 

Salīdzinot ar tramvajiem, pilsētas autobusiem kā sabiedriskā transporta 

veidam ir arī citas neapšaubāmas priekšrocības. Pirmkārt, autobusu maršrutu 

shēma ir elastīgāka nekā tramvaju, un ir iespējams bez būtiskām izmaksām 

mainīt maršrutus, ja tam ir objektīvs pasažieru pieprasījums. Otrkārt, tramvaju 

tehnisku bojājumu dēļ vai tramvaju līnijas avārijas gadījumā var tikt pilnīgi 

paralizēta tramvaju kustība visos maršrutos. Savukārt, viena pilsētas autobusa 

bojājums nevar izraisīt tik nopietnas problēmas pilsētas sabiedriskajam 

transportam. 

SWID analīze 
 

STIPRĀS PUSES 

 Drošs transporta veids 

 Minimāla atstarpe starp reisiem 8 

minūtes 

 Tramvaju kustība notiek pa atse-

višķu ceļu (sastrēgumu neesamī-

ba) 

 Tramvajs ir ekoloģiski tīrs trans-

porta veids 

 Pieejams iedzīvotājiem  

 Noslēgts līgums par sabiedrisko 

transportu pārvadājumu veikšanu 

Daugavpilī līdz 2033.gadam  

 Konkurentu trūkums 

VĀJAS PUSES 

 

 Vibrācija un troksnis vecajos 

transportlīdzekļos 

 Novecojušais autobusu un tram-

vaju parks 

 Novecojusi ražošanas-tehniskā 

bāze 

 Ierobežots tramvaju vadītāju 

skaits darba tirgū 
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IESPĒJAS 

 Uzlabot un paplašināt pilsētas sa-

biedriskā transporta  tīklu 

 Atjaunot tramvaju un autobusu 

parku ar zemas grīdas transportlī-

dzekļiem, lai invalīdi, vecie ļaudis  

un vecāki ar bērnu ratiņiem var 

lietot pilsētas sabiedrisko trans-

portu 

 Uzlabot pārvadājumu kvalitāti  

 

DRAUDI 

 

 Cenu paaugstināšana uz materiā-

liem un rezerves daļām 

 Cenu paaugstināšana uz elektroe-

nerģiju un degvielu 

 Pasažieru plūsmas samazināšana 

 

 

 

AS ”Daugavpils satiksme” attīstības redzējums 

 

Uzņēmuma misija: Sniegt ērtus, drošus un mūsdienīgus sabiedriskā 

transporta pakalpojumus par iedzīvotājiem pieejamu maksu, nodrošinot 

kvalitatīvu un nepārtrauktu sabiedriskā transporta parka darbību. 

 

Uzņēmuma vīzija: efektīvi veikt tramvaju līnijas renovāciju un attīstību, 

autobusu un tramvaju ritošā sastāva atjaunošanu, tehnoloģisko iekārtu 

modernizāciju un ēku energoefektivitātes uzlabošanu bez būtiska un strauja 

braukšanas maksas pieauguma. 

 

Uzņēmuma vērtības: pasažieri un darbinieki, jo pasažieri ir uzņēmuma 

pastāvēšanas pamatā un visas vērtību ķēdes centrā, bet darbinieki ar savu darbu 

un attieksmi nodrošina uzņēmuma mērķu sasniegšanu. 

 

Uzņēmuma nefinanšu mērķi: 

1. Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un kvalitā-

tes līmeņa uzlabošanu.  

2. Nodrošināt autobusu parka atjaunošanu un tehnisko iekārtu moderni-

zāciju. 

3. Piesaistīt ES struktūrfondus jaunu tramvaju iegādei un pilsētas tram-

vaju transporta infrastruktūras renovācijai un attīstībai. 

4. Nodrošināt uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošanu. 

5. Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un 

sabiedrību kopumā. 

6. Nodrošināt iekšējās kontroles efektīvu darbību. 
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Uzņēmuma finanšu mērķi: 
 

1. AS “Daugavpils satiksme” vidējā termiņa mērķi ir vērsti uz finanšu darbī-

bas stabilitātes nodrošināšanu, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai 

pastāvēšanai un attīstībai:  

1.1. Saglabāt kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ie-

ņēmumiem.  

- Jaunu konkurētspējīgu un efektīvu pārvadājumu pakalpojumu no-

drošināšana, kas ļauj saglabāt pašreizējo pasažieru skaitu, kā arī 

sniedz iespēju nākotnē piesaistīt jaunus pasažierus un palielināt kopē-

jo ieņēmumu apjomu.  

- Jaunu komercdarbības pakalpojumu veidu ieviešana un attīstība.  
 

 

Ieņēmumi no pasažieru pārvadāšanas, tūkst. EUR  

  

1.2. Nodrošināt uzņēmuma pozitīvus finanšu rādītājus: 

1.2.1. Saglabāt esošo peļņas apjomu, nodrošināt stabila un maksātspē-

jīga uzņēmuma finansiālo pamatu.  

- Vidējā termiņā stabilizēt ieņēmumu apjomu, gūstot peļņu no saim-

nieciskās darbības līdz 1.7% no neto apgrozījuma. Nodrošināt efektī-

vu finanšu vadību atbilstoši darbības rezultātiem sabiedriskā transpor-
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ta pakalpojumu pasūtījuma apjomiem, kvalitātes prasībām un attīstī-

bas un darbības mērķiem. 

1.2.2. Nodrošināt kavēto debitoru parādu apjoma samazinājumu.  

- Debitoru parādu apjoms kā ļoti svarīgs naudas plūsmu ietekmējošs 

faktors.  

- Plānots būtiski uzlabot debitoru parādu piedziņas pasākumu efektivi-

tāti, vidējā termiņā samazinot debitoru parādu līmeni līdz 3.55 die-

nām.  

- Ņemot vērā debitoru parādu atgūstamību, nepieciešams samērot 

kreditoriem veicamos maksājumus ar klientu maksājumiem, tādejādi 

uzlabojot apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru attiecību.  

1.3. Piesaistīt ES struktūrfondus pakalpojumu kvalitātes paaugstinā-

šanai.  

-   Šobrīd ir uzsākta investīciju projektu realizēšana, kas saistīta ar 

jaunu tramvaju iegādi un pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras 

renovāciju un attīstību. Plānotais ES struktūrfondu finansējums ir 

85% no projekta kopējam attiecināmam izmaksām., kas ir 13 miljoni 

EUR. 
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Akciju sabiedrība „Daugavpils satiksme” 

Provizoriskā Bilance 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 2 566 6 019 5 969 4 719 3 419 2 128

Nemateriālie ieguldījumi kopā 2 566 6 019 5 969 4 719 3 419 2 128

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi 8 242 328 7 661 966 7 138 482 7 972 448 8 699 323 14 006 362

Iekārtas un mašīnas 8 699 450 8 109 610 10 008 832 12 058 466 11 809 203 11 457 051

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 20 323 18 483 27 903 32 476 33 850 32 824

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 24 155 186 155 1 753 599 1 753 599 1 753 599 0

Pamatlīdzekļi kopā 16 986 256 15 976 214 18 928 816 21 816 990 22 295 975 25 496 236

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 16 988 822 15 982 233 18 934 784 21 821 708 22 299 394 25 498 364

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 290 843 290 843 290 843 290 843 290 843 290 843

Avansa maksājumi par precēm 100 100 100 100 100 100

Krājumi kopā 290 943 290 943 290 943 290 943 290 943 290 943

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 16 881 16 881 16 881 16 881 16 881 16 881

Citi debitori 19 043 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Nākamo periodu izdevumi 7 824 7 824 7 824 7 824 7 824 7 824

Debitori kopā 43 748 29 705 29 705 29 705 29 705 29 705

Nauda 133 491 4 528        1 711 229   117944 190124 206178

Apgrozāmie līdzekļi kopā 334 691 320 648 320 648 320 648 320 648 320 648

Aktīvu kopsumma 17 457 004 16 307 409 20 966 661 22 260 300 22 810 166 26 025 190

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 1 305 698 1 305 698 1 305 698 1 305 698 1 305 698 1 305 698

Ilgtermiņa ieguldījumu pārcenošanas rezerves 532 398 532 398 532 398 532 398 532 398 532 398

Rezerves:

a)       pārējās rezerves 614 396 614 396 614 396 614 396 614 396 614 396

Nesadalītā peļņa:

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 10 527 -165 556 -156 022 -139 658 -117 268 -100 029

b) pārskata gada nesadalītā peļņa -176 083 9 534 16 364 22 389 17 239 22 339

Pašu kapitāls kopā 2 286 936 2 296 470 2 312 834 2 335 224 2 352 463 2 374 803

Uzkrājumi:

Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem 31 309 31 309 31 309 31 309 31 309 31 309

Citi uzkrājumi 132 723 132 723 132 723 132 723 132 723 132 723

Uzkrājumi kopā 164 032 164 032 164 032 164 032 164 032 164 032

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm 1900000 2079411 1964705 1595666

Aizņēmumi no kredītiestādēm 5 181 721 4 821 361 4 461 001 4 109 325 3 801 073 3 492 821

Atliktā nodokļa saistības 57 343 57 343 57 343 57 343 57 343 57 343

Nākamo perioda ieņēmumi ERAF projektam 7 424 995 7 585 179 7 090 365 6 595 551 6 100 737 5 605 923

Nākamo perioda ieņēmumi KF projektam 1 345 079 4 761 186 6 266 452 10 351 960

Ilgtermiņa kreditori kopā 12 664 059 12 463 883 14 853 788 17 602 817 18 190 310 21 103 713

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm 100000 114706 114706 369039

Aizņēmumi no kredītiestādēm 360 360 360 360 360 360 351675 308252 308252

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 431 304 96 304 96 304 96 304 96 304 96 304

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 160 097 168 102 171 304 177 708 160 097 180 910

Saņemtais avanss projektam 642 350 0 1 623 225

Pārējie kreditori 206 858 217 201 221 338 225 475 229 612 233 750

Nākamo periodu ieņēmumi 8 451 8 500 8 451 9 803 11 831 11 831

Nākamo perioda ieņēmumi ERAF projektam 494 814 494 814 494 814 494 814 494 814 494 814

Nākamo perioda ieņēmumi KF projektam 522 468 650 000 650 000 650 000

Uzkrātās saistības 37 743 37 743 37 743 37 743 37 743 37 743

Īstermiņa kreditori kopā 2 341 977 1 383 024 3 636 007 2 158 228 2 103 360 2 382 643

Kreditori kopā 15 006 036 13 846 907 18 489 794 19 761 045 20 293 670 23 486 355

Pasīvu kopsumma 17 457 004 16 307 409 20 966 661 22 260 301 22 810 165 26 025 190

Aktīvs

Pasīvs
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Akciju sabiedrība  Daugavpils satiksme

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Netto apgrozījums

Kopā: 2452089 2488128 2319068 2317259 2319001 2327443

2 Pārdotās produkcijas ražoošanas izmaksas

Kopā: 6459089 6350751 7160000 8184177 8391444 8651735

3 Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

Kopā: -4007000 -3862623 -4840932 -5866918 -6072443 -6324293

4 Pārdošanas izmaksas

Kopā: 17320 989320 25600 25600 25600 25600

5 Administrācijas izmaksas

Kopā: 328298 299105 311600 321652 327087 340947

6 Pārējie uzņemuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Kopā: 4288497 5324688 5363602 6419221 6621837 6892920

7 Pārējie uzņemuma saimnieciskās darbības izmaksas

Kopā: 19018 105206 111106 111361 111468 111741

10 Pārējie procentu ieņemumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Kopā: 0 0 0 0 0 0

12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Kopā: 41959 41000 41000 54300 51000 51000

13 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokliem

Kopā: -125098 27434 33364 39389 34239 39339

16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

Kopā: -125098 27434 33364 39389 34239 39339

18 Pārējie nodokļi

Kopā: 50985 17900 17000 17000 17000 17000

19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

Kopā: -176083 9534 16364 22389 17239 22339

Finanšu rādītāji
1 Bruto peļņas rentabilitāte, % -5.1% 1.1% 1.4% 1.7% 1.5% 1.7%

2 Neto peļņas rentabilitāte, % -7.2% 0.4% 0.7% 1.0% 0.7% 1.0%

3 Pašu kapitāla atdeve, % -7.7% 0.4% 0.7% 1.0% 0.7% 0.9%

4 Aktīvu atdeve, % -1.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

5 Aktīvu apgrozība 0.14 0.15 0.11 0.10 0.10 0.09

6 Kopēja likviditāte 0.14 0.23 0.09 0.15 0.15 0.13

7 Saistību attiecība pret pašu kapitālu 6.56 6.03 7.99 8.46 8.63 9.89

8 Saistību īpatssvars bilancē 0.86 0.85 0.88 0.89 0.89 0.90

9 Debitoru apmaksas periods 6.51 4.36 4.68 4.68 4.68 4.66

10 Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pasu kapitālu 0.13 0.14 0.12 0.11 0.11 0.09

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

 
 

Saskaņā ar 2013.gada 28.martā lēmumu Nr.123 Daugavpils pilsētas pašvaldības 

kontrolētajām kapitālsabiedrībām, kuru pamatdarbība ir saistīta ar pašvaldības 

autonomo funkciju izpildi, nenoteica dividendes un nesadalīto peļņu novirza 

kapitālsabiedrības attīstībai vai iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai. 
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Naudas plūsmas pārskats

(sagatavots ar netiešo metodi)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

-125 098 27 434 33 364 39 389 34 239 39 339

Korekcijas par:

737 886 898 744 900 344 1 615 506 1 721 012 1 724 412

295 747 1300 1290 1290 1290

5 977 0 0 0 0 0

41 959 41 000 41 000 54 300 51 000 51 000

661 019 967 925 976 009 1 710 486 1 807 542 1 816 042

Korekcijas par:

8 644 14 043 0 0 0 0

-49 934 0 0 0 0 0

-1 398 270 -133 149 1 276 510 4 570 266 5 630 820 -1 415 160

-778 541 848 819 2 252 519 6 280 753 7 438 361 400 882

-41 959 -41 000 -41 000 -54 300 -51 000 -51 000

-26 914 -17 390 -17 000 -17 000 -17 000 -17 000

-847 414 790 429 2 194 519 6 209 453 7 370 361 332 882

-847 414 790 429 2 194 519 6 209 453 7 370 361 332 882

-282 601 -430 069 -2 292 406 -6 151 894 -7 062 109 -24 630

-2 003 039 -1 541 753

-2 285 640 -430 069 -3 834 159 -6 151 894 -7 062 109 -24 630

Saņemtie aizņēmumi 522 441 2 000 000 294 117 0 0

470 333 -360 360 1 639 640 -57 559 -308 252 -308 252

0

-2 662 721 -128 963 1 706 701 -1 593 285 72 180 16 054

2 796 212 133 491 4 528 1 711 229 117 944 190 124

133 491 4 528 1 711 229 117 944 190 124 206 178VI. Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās

Ieņēmumi no ERAF projekta

Finanšu darbības neto naudas plūsma

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts

IV. Pārskata gada neto naudas plūsma

V. Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā

Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem un NĪN

Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem

Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem

Pamatdarbības neto naudas plūsma

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu izveidošana

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

III. Finanšu darbības naudas plūsma

Izdevumi procentu maksājumiem

f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa  

saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām

a) debitoru parāda atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)

b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)

c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo 

    parādu pieaugums (+) vai samazinājums (-)

Bruto pamatdarbības naudas plūsma

I. Pamatdarbības naudas plūsma

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtes posteņiem un nodokļiem

a) pamatlīdzekļu nolietojums

b) nemateriālo ieguldījumu vērtības nolietojums

c)uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)
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Risku analīze 

Uzņēmējs nekad nevar būt drošs par savu plānu realizēšanos, jo 

uzņēmējdarbība vienmēr ir pakļauta riskam.  

Risks ir neveiksmju un materiālu zaudējumu iespējamība, kas uzņēmumam 

izveidojas nelabvēlīgu apstākļu rezultātā un tāda apstākļu rašanās iespēja, kuri veido 

uzņēmumam materiālus zaudējumus.  

Izvairīties no riska nav iespējams, bet to var paredzēt, novērtēt un censties pret 

to nodrošināties, samazinot riska pakāpi. Risku analīzē ietver risku invertējumu, lai 

savlaicīgi identificētu iespējamos riska faktorus un piedāvātu novēršanas pasākumus.  

 

Riska veidi un to samazināšanai pasākumi 

 

Risku 

grupa 

Risks Riska analīze un novēršanas pasā-

kumi 

Riska 

iespē-

jamība  

Riska 

ietek-

me 

 

Finanšu 

riski 

Izmaksu pieaugums 

projekta realizācijas 

laikā (sadārdzinā-

jums) 

Riska iestāšanās gadījumā projekta 

iesniedzējs papildus projektā paredzē-

tajam līdzfinansējumam iegulda no 

saviem finanšu budžeta līdzekļiem 

nepieciešamās naudas summas projek-

ta turpmākai īstenošanai 

Vidēja Vidēja 

Izmaksu neattiecinā-

šana projekta realizā-

cijas laikā 

Riska iestāšanas gadījumā projekta 

īstenošanas komanda veiks detalizētu 

apstākļu izpēti, lai apzinātu risku iz-

celsmes avotu, kā arī samazinātu 

turpmāku riska iestāšanās varbūtību 

Vidēja Vidēja 

Nepietiekama apgro-

zāmo līdzekļu aprite, 

kas izsauc naudas 

trūkumu 

 izmantot īstermiņa kredītus — 

overdraftu;  

 sekot līdzi saimniecības naudas 

plūsmai. 

Vidēja Vidēja 

Biznesa partneru 

maksātnespēja, sais-

tību nenokārtošana 

paredzētajā laikā 

 sekot līdzi debitoru maksātnespē-

jai. 

Vidēja Vidēja 

 

Vides 

riski 

Dabas katastrofas, 

nelaimes gadījumi 

Kā viens no nosacījumiem  izmantot 

gan obligāto, gan brīvprātīgo apdroši-

nāšanu (apdrošināt īpašumu, veselību, 

dzīvību, mantiskās un nemantiskās 

tiesības, intereses un saistības). 

Zema Zema 

Negatīva ietekme uz 

vidi 

videi draudzīgo tehnoloģiju izmanto-

šana tiks uzskatīta par prioritāti. 

Zema Zema 
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Politiskie 

riski 

Pašvaldības un valsts 

politikas kursa maiņa 
 sekot līdzi visam jaunajam, kas 

notiek valsts ekonomikā, politikā 

un finanšu sfērā. 

Zema Zema 

Izmaiņas normatīva-

jos aktos par ES fon-

du vadību  

Projekta īstenošanas komanda izvērtē 

izmaiņas normatīvajos aktos un saga-

tavo nepieciešamo dokumentāciju pro-

jekta turpmākai īstenošanai atbilstoši 

jaunajai kārtībai. 

Vidēja Vidēja 

Tehniskie 

riski 

Radītās vai uzlabotās 

infrastruktūras teh-

niskā neatbilstība 

Veicot būvdarbu veicēju atlasi, tiks 

izvērtēts ne tikai finansiālais izdevī-

gums, bet arī līdzšinējo darbu kvalitā-

te, pieredze līdzīgu pasūtījumu īsteno-

šanā un citi aspekti, kas ļautu pārlieci-

nāties par darbu kvalitāti. 

Zema Zema 

Tirgus 

riski 

Jaunu konkurentu pa-

rādīšanās 

  

 

Riska iestāšanās gadījumā: 

 nepārtraukti pētīt tirgu, sekot līdzi 

tirgus konjunktūrai (cenu svārstī-

bām, pieprasījuma un piedāvājuma 

izmaiņām); 

Zema Zema 

Neparedzētas cenu 

izmaiņas 
 sekot līdzi patērētāju vajadzībām, 

vērtību maiņai; 

Vidēja Vidēja 

Pieprasījuma samazi-

nāšanās 
 uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti, 

ieviest jauninājumus, piedāvāt 

jaunus pakalpojumus. 

Vidēja Vidēja 

Ražoša-

nas riski 

Neparedzētas izmai-

ņas pakalpojumu 

sniegšanas procesā 

Riska iestāšanās gadījumā: 

 sekot līdzi izmaiņām modernizāci-

jas procesam. 

Zema Zema 

Novecojusi tehnika, 

kas sabojājas vissa-

springtākā darbu pe-

riodā 

 sekot līdzi tehnikas stāvoklim, lai-

cīgi novērst tās trūkumus. 

Vidēja Vidēja 

Ražošanas faktoru 

neatbilstība vajadzīgā 

daudzuma un kvalitā-

tes produkcijas ražo-

šanai (nekvalitatīvas 

izejvielas, neatbilsto-

ša darbaspēka kvali-

tāte) 

 pārbaudīt iepirkto izejvielu kvalitā-

ti, ievērot optimālus to uzglabāša-

nas apstākļus; 

 paaugstināt personāla kvalifikāciju. 

 

Vidēja Vidēja 

Cilvēcis-

kā fakto-

ra risks 

Sadarbības partnera 

negodīgums 
 sadarboties ar vairākiem piegādātā-

jiem un pircējiem 

Zema Zema 

Darbinieka zaudēša-

na saspringtā darbu 

periodā 

 

 paredzēt jebkura darbinieka aizstā-

šanas un nomaiņas iespēju 

 vajadzības gadījumā izmantot se-

zonas darbiniekus. 

Zema Zema 
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AS ”Daugavpils satiksme” veicamie uzdevumi  

noteikto mērķu sasniegšanai 
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1 2 3 4 5 6 

1.mērķis - nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un 

kvalitātes līmeņa uzlabošanu 

1. Nodrošināt 

pasažieru 

pārvadāšanu ar 

tramvajiem un 

autobusiem 

Daugavpilī 

Pilsētas tramvaji 

un autobusi kursē 

saskaņā ar 

kustības 

sarakstiem.  

Pārvadāto 

pasažieru skaits 

gadā: ar 

tramvajiem -

6.9milj., 

ar autobusiem – 

7.9milj. 

Pārvadāto 

pasažieru 

skaits gadā: 

ar tramvajiem 

-7.5milj., 

ar 

autobusiem - 

8.3milj. 

2017.-

2020. 

gads 

18 180 800 

EUR 

2. Uzturēt 41 

tramvaju vagonu 

darba kārtībā 

Samazināts 

tramvaju neveikto 

reisu skaits 

tehnisku iemeslu 

dēļ.  

Neveikto reisu 

skaits gadā - 4 

Neveikto 

reisu skaits 

gadā - 1 

2017.-

2020. 

gads 

3 703 200 

EUR 

3. Uzturēt 51 

autobusu darba 

kartībā 

Samazināts 

autobusu 

neveikto reisu 

skaits tehnisku 

iemeslu dēļ.  

Neveikto reisu 

skaits gadā - 10 

Neveikto 

reisu skaits 

gadā - 3 

2017.-

2020. 

gads 

4 159 100 

EUR 

4. Uzturēt 

kontakttīklu un 

sliežu ceļus  darba 

kartībā 

 

Samazināts 

tramvaju neveikto 

reisu skaits 

kontakttīkla vai 

sliežu ceļa 

bojājumu dēļ.  

Neveikto reisu 

skaits gadā - 2 

Neveikto 

reisu skaits 

gadā - 1 

2017.-

2020. 

gads 

3 510 000 

EUR 

5. Turpināt pilsētas 

sabiedriskā 

transporta maršrutu 

loģistikas shēmas 

optimizāciju, 

nodrošinot 

sabiedriskā 

transporta 

pieejamību 

Tiek samazināti 

uzņēmuma 

izdevumi, 

nepasliktinot 

sabiedriskā 

transporta 

pakalpojumu 

kvalitāti, pieaug 

pārvadāto 

pasažieru skaits 

Optimizēti 

nerentablie reisi, 

izveidoti 2 jauni 

maršruti saskaņā 

ar loģistikas 

pētījumiem 

Optimizēti 

nerentablie 

reisi, 

izveidoti 3 

jauni maršruti 

saskaņā ar 

loģistikas 

pētījumiem 

2017.-

2020. 

gads 

1 500 EUR 
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2.mērķis - piesaistīt ES struktūrfondus pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai 

(jaunu tramvaju iegādei un pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras 

renovācijai un attīstībai) 

1. Iegādāties jaunus 

tramvajus ERAF 

projekta „ Videi 

draudzīga transporta 

attīstība Daugavpils 

pilsētā” ietvaros 

Mūsdienīgām 

prasībām 

atbilstošs 

sabiedriskā 

transporta parks, 

samazināts 

elektroenerģijas 

patēriņš, 

nodrošinātas 

komfortabilitātes 

un vides 

pieejamības 

prasības 

cilvēkiem 

ratiņkrēslos, 

māmiņām ar 

bērnu ratiem 

2007.- 2014 ES 

fondu 

plānošanas 

perioda iegādāti 

8 četru asu 

tramvaji, 4 sešu 

asu tramvaji 

Iegādāti 8 

četru asu 

tramvaji 

2017.

gads 

2 400 000.00 

EUR 

2. Pārbūvēt tramvaju 

līnijas  posmos 

Vienības iela - 

Stacijas iela, 

18.novembra un 

Ventspils ielu 

krustojumā (1.posms) 

ERAF projekta    

„Videi draudzīga 

transporta attīstība 

Daugavpils pilsētā” 

ietvaros 

Renovēta 

tramvaju līnija  

no Vienības ielas 

līdz Stacijas ielai, 

sakoptas  drošas 

sabiedriskā 

transporta 

pieturvietas, 

samazināts 

trokšņa un 

vibrācijas 

līmenis, kas 

nelabvēlīgi 

ietekmē 

pasažierus, 

garāmgājējus un 

sliežu ceļiem 

blakus esošu 

māju iedzīvotājus 

2007.- 2014 ES 

fondu 

plānošanas 

perioda pieejamā 

finansējuma 

ietvaros renovēta 

tramvaju līnija 

6,2 km garumā 

un  14 pieturas 

Renovēta 

tramvaju 

līnija 3.6 km 

garumā un  

10 pieturas 

2019.

gads 

6 726 249.47 

EUR 

3.Pielāgot esošās 

tramvaju līnijas  

kontakttīkla 

tramvaju stieņveida 

un pantogrāfa tipa 

strāvas uztvērēja 

izmantošanai ERAF 

projekta    „Videi 

draudzīga transporta 

Pilsētas tramvaju 

līnijās ir tehniska 

iespēja izmantot 

tramvaji ar 

stieņveida un 

pantogrāfa tipa 

strāvas 

uztvērējiem 

Tramvaju ar 

pantogrāfa tipa 

strāvas 

uztvērējiem nav 

ne viena. 

Tiek iegādāti 

8 tramvaju ar 

pantogrāfa 

tipa strāvas 

uztvērējiem 

un tas var 

izmantot 

pilsētas 

tramvaju 

līnijās 

2019.

gads 

 1 814 005.55 

EUR 
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attīstība Daugavpils 

pilsētā” ietvaros 

4. Izbūvēt jauno 

tramvaju līnijas 

posmu 18.Novembra 

iela – Veselības iela 

– Stropu ciemats 

Daugavpilī ERAF 

projekta    „Videi 

draudzīga transporta 

attīstība Daugavpils 

pilsētā” ietvaros 

Tiek paplašināta 

videi draudzīga 

transporta 

infrastruktūra 

Daugavpils 

pilsētā 

Jaunas tramvaju 

līnijas netika 

būvētas kopš 

1977.gada 

Izbūvēta 

jauna 

tramvaju 

līnija 2,2 km 

garumā un  5 

pieturas 

2019.

gads 

3 838 224.66 

EUR  

5. Veikt kabeļlīnijas 

izbūvi posmā 

Jātnieku ielas depo – 

Stropi  

Tiek nodrošināts 

stabilais strāvas 

spriegums 550 V 

tramvaju 

kontakttīklā 

Vasarnīcas ielā 

Tramvaju 

vagoniem 

nepietiek strāvas 

sprieguma (420 

V) 

Izbūvēta 

kabeļlīnija 

3.66 km 

garumā (divi 

spēka kabeļi 

1×300mm²), 

nodrošināts 

strāvas sprie-

gums 550 V 

2019.

gads 

242 637.97 

EUR 

6.Izstrādāt 

būvprojektu ritoša 

sastāva tehniskas 

apkopes punkta 

rekonstrukcijai 

Tiek izstrādāts 

būvprojekts ritoša 

sastāva tehniskas 

apkopes punkta 

rekonstrukcijai 

 Apspirināts 

būvprojekts 

2020.

gads 
70 661 

EUR 

3.mērķis - nodrošināt autobusu parka atjaunošanu  

un tehnisko iekārtu modernizāciju 

1.Iegādaties lietotu 

mazietilpibas 

autobusu  

Atjaunot 

autobusu parku 

Iegādāti 2 lietoti 

mazietilpibas 

autobusi 

Iegādāti 5 

lietoti 

mazietilpibas 

autobusi  

2017. 

-

2018.

gads 

160 000 EUR 

(uzņēmuma 

pašlīdzekļi) 

2. Iegādāties jaunu 

autobusu mazgātavu 

Paaugstināt 

sabiedriska 

transporta 

pakalpojuma 

kvalitāti 

 Iegādāta 

jauna 

autobusu 

mazgātava 

2017.

gads 

95 000 EUR 

(uzņēmuma 

pašlīdzekļi) 

3.Veikt uzņēmuma 

tehnisko iekārtu 

modernizāciju 

Modernizētas 

tehniskās iekārtas 

2014.- 2016 

plānošanas 

periodā 

iegādātas 15 

jaunas tehniskās 

iekārtas 

Iegādātas 10 

jaunas 

tehniskās 

iekārtas 

autobusu un 

tramvaju 

tehniskai 

apkalpošanai 

un remontam 

2017.-

2020.

gads 

65 000 EUR 

(uzņēmuma 

pašlīdzekļi) 

4. Nodrošināt 

inovatīvo tehnisko 

Iegādāties 

tehniskās iekārtas 

 Iegādātas 80 

jaunas 

2018.

gads 

54 000 EUR 

(uzņēmuma 
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risinājumu ieviešanu 

transporta 

pakalpojumos 

 

un veikt tas 

programmēšanu 

tehniskās 

iekārtas 

pasažieru 

uzskaitei un 

veikta tas 

programmēša

na 

pašlīdzekļi) 

4.mērķis - nodrošināt uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošanu   

1. Lietot un 

nepārtraukti 

papildināt 

Energopārvaldības 

sistēmu pilsētas 

sabiedriskā 

transporta enerģijas 

patēriņa analīzes 

modeli (E02.03) 

Tiek samazināts 

pilsētas 

sabiedriskā 

transporta 

enerģijas patēriņš 

par 5% 

Sabiedriskā 

transporta 

enerģijas 

patēriņš 

13155.62 Mwh,  

3.662 kWh/km 

Sabiedriskā 

transporta 

enerģijas 

patēriņš 

12497.84 

Mwh, 

3.479 

kWh/km 

2020.

gads 

 400 EUR 

(uzņēmuma 

pašlīdzekļi 

2.Siltināt jumtu 

administratīvā ēkā 

Kārklu iela 24  

Tiek samazināts 

ēkas enerģijas 

patēriņš 

 Siltinātā ēkas 

jumta, 

enerģijas 

ietaupījums 

sastāda 20% 

2017.

gads 

16 000 EUR 

(uzņēmuma 

pašlīdzekļi) 

 

3. Ierīkot autonomas 

apkures sistēmu 

administratīvā ēkā 

Kārklu iela 24 

Izvairīties no 

lielajiem 

zudumiem 

siltumtrasē 

 Ierīkota 

autonoma 

apkures 

sistēma, 

enerģijas 

ietaupījums 

sastāda 36% 

pamatojoties 

uz 

rūpniecisko 

energoaudita 

datiem  

2018.

gads 

28 000 EUR 

(uzņēmuma 

pašlīdzekļi) 

  

4.Modernizēt 

uzņēmuma ārējo 

apgaismojuma 

sistēmu 

Tiek samazināts  

elektroenerģijas 

patēriņš 

 Iegādāti 78 

jauni 

gaismekļi ar 

ekonomiskā

m spuldzēm 

2018.

gads 

16 216 EUR 

(uzņēmuma 

pašlīdzekļi) 

  

5.mērķis - pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un 

sabiedrību kopumā 

1.AS „Daugavpils 

satiksme” mājas 

lapas regulāra 

uzturēšana un 

informācijas 

atjaunošana 

Regulāri un 

savlaicīgi atjaunot 

informāciju AS 

„Daugavpils 

satiksme” mājas 

lapā 

http://www.satiks

Atjaunota 

informācija ne 

retāk, kā 1 reizi  

nedēļā 

Atjaunota 

informācija 

ne retāk, kā 1 

reizi  nedēļā 

2017.- 

2020.

gads 

1 800 EUR 

(uzņēmuma 

pašlīdzekļi) 

 

http://www.satiksme.daugavpils.lv/
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me.daugavpils.lv/  

2. Veikt iedzīvotāju 

aptauju par 

sabiedriskā 

transporta 

pakalpojumu 

kvalitāti  

AS „Daugavpils 

satiksme” 

darbības 

kvalitātes 

neatkarīga 

vērtēšana 

Veikta 

iedzīvotāju 

aptauja vienu 

reizi gadā 

 

Veikta 

iedzīvotāju 

aptauja vienu 

reizi gadā 

 

2017.- 

2020.

gads 

400 EUR 

(uzņēmuma 

pašlīdzekļi) 

3. Sniegt klientiem 

konsultācijas un 

skaidrojumus  

Pastāvīgi sniegt 

klientiem 

konsultācijas un 

skaidrojumus, 

pieņemt sūdzības 

un atbildēt uz tām 

100% sniegta 

informācija un 

atbildes uz 

sūdzībām 

normatīvajos 

aktos noteiktajos 

termiņos. 

Pamatotu 

sūdzību skaits 

14 

100% sniegta 

informācija 

un atbildes uz 

sūdzībām 

normatīvajos 

aktos 

noteiktajos 

termiņos. 

Pamatotu 

sūdzību 

skaits 0 

2017.- 

2020.

gads 

 

6.mērķis - nodrošināt iekšējās kontroles efektīvu darbību 

1. Nodrošināt 

transporta 

kontrolieru efektīvu 

darbību 

Konduktoru 

pārbaudes viņiem 

nezināmā laikā un 

vietā 

2 478 pārbaudes 

mēnesī 

2 500 

pārbaudes 

mēnesī 

2017.- 

2020.

gads 

 

2. Nodrošināt 

transporta inspektora 

efektīvu darbību 

Transportlīdzekļu 

vadītāju 

pārbaudes 

(kustības sarakstu 

un ceļu satiksmes 

noteikumu 

ievērošana) 

viņiem nezināmā 

laikā un vietā 

Ikdienas 

pārbaudes 

Ikdienas 

pārbaudes 

2017.- 

2020.

gads 

 

3. Nodrošināt darba 

kvalitātes 

novērtēšanas 

komisijas efektīvu 

darbību 

Kvalitatīvi 

dienesta pārbaužu 

rezultāti un 

efektīva darba 

kvalitātes 

novērtēšanas 

komisijas darbība 

Savlaicīgi 

izskatīts un 

objektīvi 

novērtēts katrs 

darbinieku 

pārkāpums 

Savlaicīgi 

izskatīts un 

objektīvi 

novērtēts 

katrs 

darbinieku 

pārkāpums 
 

2017.- 

2020.

gads 

 

7.mērķis - nodrošināt finanšu darbības stabilitāti 

1.Saglabāt stabilu 

kopējo ieņēmumu 

apjomu 

Ieņēmumi no 

pamatdarbības 

palielinājās 

Ieņēmumi no 

pamatdarbības 

2488.1 tūkst. 

EUR 

Ieņēmumi no 

pamatdarbības 
2327.4 tūkst. 

EUR 

2017.-

2020.

gads 

 

2. Nodrošināt 

uzņēmuma pozitīvus 

finanšu rādītājus 

Stabils un drošs 

uzņēmuma 

finansiālais 

stāvoklis 

Bruto peļņas 

rentabilitāte, 

=1.1% 

Neto peļņas 

rentabilitāte, 

Bruto peļņas 

rentabilitāte, 

=1.7% 

Neto peļņas 

rentabilitāte, 

2017.-

2020.

gads 

  

http://www.satiksme.daugavpils.lv/
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=0.4% 

Pašu kapitāla 

atdēvē=0.4% 

Aktīvu 

atdēvē=0.1% 

Aktīvu 

apgrozība=0.15 

Kopēja 

likviditāte=0.23 

Saistību 

attiecība pret 

pašu 

kapitālu=6.03 

Saistību 

īpatsvars 

bilancē=0.85 

Debitoru 

apmaksas 

periods=4.36 

Ilgtermiņa 

ieguldījumu 

segums ar pasu 

kapitālu=0.14 

=1.0% 

Pašu kapitāla 

atdēvē=0.9% 

Aktīvu 

atdēvē=0.1% 

Aktīvu 

apgrozība=0.

09 

Kopēja 

likviditāte=0.

13 

Saistību 

attiecība pret 

pašu 

kapitālu=9.89 

Saistību 

īpatsvars 

bilancē=0.9 

Debitoru 

apmaksas 

periods=4.66 

Ilgtermiņa 

ieguldījumu 

segums ar 

pasu 

kapitālu=0.09 

3.Piesaistīt ES 

struktūrfondus 

pakalpojumu 

kvalitātes 

paaugstināšanai 

Akceptēts 

projekta 

pieteikums un 

parakstīts līgums 

par projektu 

īstenošanu 

Tiek uzsāktas 

iepirkuma 

procedūras 

13 000 000.0

0 EUR 

piesaiste 

attīstības 

projektu 

īstenošanai 

2017.-

2019.

gads 

15 % no 

projekta 

attiecināmam 

izmaksām  

 

Stratēģijas atbalsta politika 
 

Stratēģiskais 

mērķis 

Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība bāzes 

gadā 

Sasniedzamā 

vērtība 

Rādītāja 

noteikšanas 

metodika, 

uzraudzības 

veikšanas 

biežums 

1.mērķis - 

nodrošināt 

sabiedriskā 

transporta 

pakalpojumu 

pieejamību un 

kvalitātes līmeņa 

uzlabošanu 

Rādītājs1.1 Pilsētas 

tramvaji un autobusi 

kursē saskaņā ar 

kustības sarakstiem.   

Pārvadāto 

pasažieru skaits 

gadā: ar 

tramvajiem -

6.9milj., 

ar autobusiem – 

7.9milj. 

Pārvadāto 

pasažieru skaits 

gadā: ar 

tramvajiem -

6.6milj., 

ar autobusiem – 

7.5milj. 

Saskaņā ar MK 

noteikumiem 

Nr.435, reizi 

mēnesī 

Rādītājs1.2 
Samazināts tramvaju 

Neveikto reisu 

skaits gadā - 4 

Neveikto reisu 

skaits gadā - 1 
Saskaņā ar  MK 

noteikumiem 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība bāzes 

gadā 

Sasniedzamā 

vērtība 

Rādītāja 

noteikšanas 

metodika, 

uzraudzības 

veikšanas 

biežums 

neveikto reisu skaits 

tehnisku iemeslu dēļ. 
Nr.599, reizi  

mēnesī 

Rādītājs1.3 
Samazināts autobusu 

neveikto reisu skaits 

tehnisku iemeslu dēļ.  

Neveikto reisu 

skaits gadā - 10 

Neveikto reisu 

skaits gadā - 3 
Saskaņā ar  MK 

noteikumiem 

Nr.599, reizi  

mēnesī 

Rādītājs1.4 
Samazināts tramvaju 

neveikto reisu skaits 

kontakttīkla vai 

sliežu ceļa bojājumu 

dēļ.  

Neveikto reisu 

skaits gadā - 2 

Neveikto reisu 

skaits gadā - 1 
Saskaņā ar  MK 

noteikumiem 

Nr.599, reizi  

mēnesī 

Rādītājs1.5 
Tiek samazināti 

uzņēmuma 

izdevumi, 

nepasliktinot 

sabiedriskā 

transporta 

pakalpojumu 

kvalitāti 

Optimizēti 

nerentablie reisi, 

izveidoti 2 jauni 

maršruti saskaņā 

ar loģistikas 

pētījumiem 

Optimizēti 

nerentablie reisi, 

izveidoti 3 jauni 

maršruti saskaņā 

ar loģistikas 

pētījumiem 

Analizējot 

radītājus reizi 

ceturksnī 

saskaņā ar AS 

“Daugavpils 

satiksme” 

sabiedriskā 

transporta 

maršrutu 

pašizmaksas 

aprēķina 

nolikumu 

2.mērķis - 
piesaistīt ES 

struktūrfondus 

pakalpojumu 

kvalitātes 

paaugstināšanai 

(jaunu tramvaju 

iegādei un 

pilsētas tramvaju 

transporta 

infrastruktūras 

renovācijai un 

attīstībai) 

Rādītājs2.1 
Iegādāties jaunus 

tramvajus ERAF 

projekta „ Videi 

draudzīga transporta 

attīstība Daugavpils 

pilsētā” ietvaros 

2007.- 2014 ES 

fondu 

plānošanas 

perioda iegādāti 

8 četru asu 

tramvaji, 4 sešu 

asu tramvaji 

Iegādāti 8 četru 

asu tramvaji 
Saskaņa ar 

līguma pielikto 

piegādes grafiku 

Rādītājs2.2 Pārbūvēt 

tramvaju līnijas  

posmos Vienības 

iela - Stacijas iela, 

18.novembra un 

Ventspils ielu 

krustojumā (1.posms) 

ERAF projekta    

„Videi draudzīga 

transporta attīstība 

Daugavpils pilsētā” 

2007.- 2014 ES 

fondu 

plānošanas 

perioda renovēta 

tramvaju līnija 

6,2 km garumā 

un  14 pieturas 

Renovēta 

tramvaju līnija 3.6 

km garumā un  10 

pieturas 

Saskaņa ar 

līguma pielikto 

darbu izpildes 

grafiku, 

ikmēneša 

atskaite forma 2 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība bāzes 

gadā 

Sasniedzamā 

vērtība 

Rādītāja 

noteikšanas 

metodika, 

uzraudzības 

veikšanas 

biežums 

ietvaros  

Rādītājs2.3.Pielāgot 

esošās tramvaju 

līnijas  kontakttīkla 

tramvaju stieņveida 

un pantogrāfa tipa 

strāvas uztvērēja 

izmantošanai ERAF 

projekta    „Videi 

draudzīga transporta 

attīstība Daugavpils 

pilsētā” ietvaros 

Tramvaju ar 

pantogrāfa tipa 

strāvas 

uztvērējiem nav 

ne viena. 

Tiek iegādāti 8 

tramvaju ar 

pantogrāfa tipa 

strāvas 

uztvērējiem un tas 

var izmantot 

pilsētas tramvaju 

līnijās 

Saskaņa ar 

līguma pielikto 

piegādes grafiku 

Rādītājs2.4. Izbūvēt 

jauno tramvaju 

līnijas posmu 

18.Novembra iela – 

Veselības iela – 

Stropu ciemats 

Daugavpilī ERAF 

projekta    „Videi 

draudzīga transporta 

attīstība Daugavpils 

pilsētā” ietvaros 
 

Jaunas tramvaju 

līnijas netika 

būvētas kopš 

1977.gada 

Izbūvēta jauna 

tramvaju līnija 2,2 

km garumā un  5 

pieturas 

Saskaņa ar 

līguma pielikto 

darbu izpildes 

grafiku, 

ikmēneša 

atskaite forma 2 

Rādītājs2.5. Veikt 

kabeļlīnijas izbūvi 

Jātnieku iela depo  - 

Stropi 

Tramvaju 

vagoniem 

nepietiek strāvas 

sprieguma (420 

V) 

Izbūvēta 

kabeļlīnija 3.66 

km garumā (divi 

spēka kabeļi 

1×300mm²), 

nodrošināts 

strāvas spriegums 

550 V 

Saskaņa ar 

līguma pielikto 

darbu izpildes 

grafiku, 

ikmēneša 

atskaite forma 2 

 Rādītājs2.6.Izstrādāt 

būvprojektu ritoša 

sastāva tehniskas 

apkopes punkta 

rekonstrukcijai. 

Tramvaju ritoša 

sastāva 

tehniskas 

apkopes 

punktam 

nepieciešama  

rekonstrukcija. 

Tiek izstrādāts 

būvprojekts 

Saskaņa ar 

investīciju plāna 

2014.-

2020.gadam 

3.mērķis - 

nodrošināt 

autobusu parka 

atjaunošanu  

Rādītājs3.1. 
Iegādāties lietotu 

mazietilpības 

autobusu 

Iegādāti 2 lietoti 

mazietilpības 

autobusi 

Iegādāti 5 lietoti 

mazietilpības 

autobusi   

Saskaņa ar 

pamatlīdzekļu 

iepirkuma plānu 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība bāzes 

gadā 

Sasniedzamā 

vērtība 

Rādītāja 

noteikšanas 

metodika, 

uzraudzības 

veikšanas 

biežums 

un tehnisko 

iekārtu 

modernizāciju 

Rādītājs3.2 
Iegādāties jaunu 

autobusu mazgātavu 

 Iegādāta jauna 

autobusu 

mazgātava 

Saskaņa ar 

pamatlīdzekļu 

iepirkuma plānu 

Rādītājs3.3 Veikt 

uzņēmuma tehnisko 

iekārtu 

modernizāciju 

2014.- 2016 

plānošanas 

periodā 

iegādātas 15 

jaunas tehniskās 

iekārtas 

Iegādātas 8 jaunas 

tehniskās iekārtas 
Saskaņa ar 

pamatlīdzekļu 

iepirkuma plānu 

4.mērķis - 
nodrošināt 

uzņēmuma 

energoefektivitāte

s uzlabošanu   

Rādītājs4.1. Lietot 

un nepārtraukti 

papildināt 

Energopārvaldības 

sistēmu pilsētas 

sabiedriskā 

transporta enerģijas 

patēriņa analīzes 

modeli (E02.03) 
 

Sabiedriskā 

transporta 

enerģijas 

patēriņš 

13155.62 Mwh, 

3.662 kWh/km 

Sabiedriskā 

transporta 

enerģijas patēriņš 

12497.84 Mwh, 

3.479 kWh/km 

Saskaņa ar AS 

“Daugavpils 

satiksme” 

degvielas un 

elektroenerģijas 

patēriņa 

uzskaites 

metodikai 

Rādītājs4.2. Siltināt 

jumtu administratīvā 

ēkā Kārklu iela 24 

 Siltinātā ēkas 

jumta, enerģijas 

ietaupījums 

sastāda 20% 

Saskaņa ar AS 

“Daugavpils 

satiksme” 

Rūpnieciska 

energoaudita 

Rādītājs4.3. Ierīkot 

autonomas apkures 

sistēmu 

administratīvā ēkā 

Kārklu iela 24 

 Ierīkota autonoma 

apkures sistēma, 

enerģijas 

ietaupījums 

sastāda 36% 

Saskaņa ar AS 

“Daugavpils 

satiksme” 

Rūpnieciska 

energoaudita 

Rādītājs4.4. 
Modernizēt 

uzņēmuma ārējo 

apgaismojuma 

sistēmu 

 Iegādāti 78 jauni 

gaismekļi ar 

ekonomiskām 

spuldzēm 

Saskaņa ar AS 

“Daugavpils 

satiksme” 

Rūpnieciska 

energoaudita 

5.mērķis - 

pilnveidot 

sadarbību ar 

valsts un 

pašvaldības 

iestādēm, 

partneriem un 

sabiedrību 

kopumā 

Rādītājs5.1. 
Regulāra un 

savlaicīga 

informācija AS 

„Daugavpils 

satiksme” mājas lapā 

Atjaunota 

informācija ne 

retāk, kā 1 reizi  

nedēļā 

Atjaunota 

informācija ne 

retāk, kā 1 reizi  

nedēļā 

Pēc 

saskaņošanas, 

periodiski 

Rādītājs5.2.  
Iedzīvotāju aptauja 

par sabiedriskā 

transporta 

Veikta 

iedzīvotāju 

aptauja vienu 

reizi gadā 

Veikta iedzīvotāju 

aptauja vienu 

reizi gadā 

 

Pēc 

saskaņošanas, 

reizi gadā 
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Stratēģiskais 

mērķis 

Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība bāzes 

gadā 

Sasniedzamā 

vērtība 

Rādītāja 

noteikšanas 

metodika, 

uzraudzības 

veikšanas 

biežums 

pakalpojumu 

kvalitāti 
 

Rādītājs5.3. 
Konsultācijas un 

skaidrojumi 

klientiem klātienē un 

telefoniski 

100% sniegta 

informācija un 

atbildes uz 

sūdzībām 

normatīvajos 

aktos noteiktajos 

termiņos. 

Pamatotu 

sūdzību skaits 

14 

100% sniegta 

informācija un 

atbildes uz 

sūdzībām 

normatīvajos 

aktos noteiktajos 

termiņos. 

Pamatotu sūdzību 

skaits 0 

Pēc 

nepieciešamības 

6.mērķis - 

nodrošināt 

iekšējās kontroles 

efektīvu darbību 

Rādītājs6.1. 
Konduktoru 

pārbaudes viņiem 

nezināmā laikā un 

vietā 

2 478 pārbaudes 

mēnesī 

2 500 pārbaudes 

mēnesī 

Pēc instrukcijas, 

katru dienu 

Rādītājs6.2. 

Transportlīdzekļu 

vadītāju pārbaudes 

(kustības sarakstu un 

ceļu satiksmes 

noteikumu 

ievērošana) viņiem 

nezināmā laikā un 

vietā 

Ikdienas 

pārbaudes 

Ikdienas 

pārbaudes 

Pēc instrukcijas, 

katru dienu 

Rādītājs6.3. 

Kvalitatīvi dienesta 

pārbaužu rezultāti un 

efektīva darba 

kvalitātes 

novērtēšanas 

komisijas darbība 

Savlaicīgi 

izskatīts un 

objektīvi 

novērtēts katrs 

darbinieku 

pārkāpums 

Savlaicīgi 

izskatīts un 

objektīvi 

novērtēts katrs 

darbinieku 

pārkāpums 

Pēc instrukcijas, 

reizi nedēļā 

7.mērķis - 

nodrošināt 

sekmīgu 

kapitālsabiedrības 

finansiālo 

darbību 

Rādītājs7.1.  

Ieņēmumu no 

pamatdarbības 

palielināšana 

Ieņēmumi no 

pamatdarbības 

2488.1 tūkst. 

EUR 

Ieņēmumi no 

pamatdarbības 
2327.4 tūkst. 

EUR 

Peļņas vai 

zaudējumu 

aprēķins, ik 

mēnesi 

Rādītājs7.2. Stabils 

un drošs uzņēmuma 

finansiālais stāvoklis 

Bruto peļņas 

rentabilitāte, 

=1.1% 

Neto peļņas 

Bruto peļņas 

rentabilitāte, =  

1.7% 

Neto peļņas 

Pēc formulām, 

reizi pusgadā 

 



34 
 

 



35 
 

 

 

Pielikums N.1 

 
AS ”Daugavpils satiksme” veicamie uzdevumi 2014. – 2016. gadā noteikto mērķu 

sasniegšanai: 

Uzdevums 
Sasniedzamais 

rezultāts 

Ieplānotais 

rezultatīvais rādītājs 

2016.gadam 

Faktiskais rezultatīvais 

rādītājs  

1 2 3 4 

1.mērķis - nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un 

kvalitātes līmeņa uzlabošanu 

1. Nodrošināt 

pasažieru 

pārvadāšanu ar 

tramvajiem un 

autobusiem 

Daugavpilī 

Pilsētas tramvaji un 

autobusi kursē 

saskaņā ar kustības 

sarakstiem.  

Pārvadāto pasažieru 

skaits gadā: ar 

tramvajiem -7.0milj., 

ar autobusiem – 

8.5milj. 

Pārvadāto pasažieru 

skaits:  

2014. gadā  

ar tramvajiem - 6.6 milj., 

ar autobusiem – 8.1 milj.; 

2015. gadā:  

ar tramvajiem - 6.7 milj., 

ar autobusiem – 7.9 milj. 

2. Uzturēt 39 

tramvaju vagonus 

darba kārtībā 

Samazināts tramvaju 

neveikto reisu skaits 

tehnisku iemeslu dēļ.  

Neveikto reisu skaits 

gadā - 7 

Neveikto reisu skaits 

2015.gadā - 4 

3. Uzturēt 49 

autobusus darba 

kartībā 

Samazināts autobusu 

neveikto reisu skaits 

tehnisku iemeslu dēļ.  

Neveikto reisu skaits 

gadā - 30 

Neveikto reisu skaits 

2015.gadā - 10 

4. Uzturēt 

kontakttīklu un 

sliežu ceļus  darba 

kartībā 

Samazināts tramvaju 

neveikto reisu skaits 

kontakttīkla vai sliežu 

ceļa bojājumu dēļ.  

Neveikto reisu skaits 

gadā - 5 

Neveikto reisu skaits 

2015.gadā - 2 

5.Izstrādāt loģistikas 

shēmu pilsētas 

sabiedriskā 

transporta maršrutos, 

optimizējot 

nobraukumu (reisus) 

Tiek samazināti 

uzņēmuma izdevumi, 

nepasliktinot 

sabiedriska transporta 

pakalpojumu kvalitāti 

Optimizēti nerentablie 

reisi, izveidoti jauni 

maršruti saskaņā ar 

loģistikas pētījumiem 

Optimizēti nerentablie 

reisi, izveidoti 4 jauni 

autobusu maršruti Nr.14, 

21, 22, 23  saskaņā ar 

loģistikas pētījumiem 

6.Ieviest inovatīvo 

tehnisko risinājumu 

sabiedriskā 

transporta 

pakalpojumos 

Interneta pieejamība 

sabiedriskajā 

transportā 

Ārpus plāna Ar Wi-Fi pieslēgšanas 

iespēju aprīkotas 12 

tramvaju vagonus un 28 

autobusi  

2.mērķis - piesaistīt ES struktūrfondus pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai 

1. Iegādāties jaunus 

tramvajus ERAF 

projekta „Daugavpils 

pilsētu tramvaju 

transporta 

Mūsdienīgām 

prasībām atbilstošs 

sabiedriskā transporta 

parks, samazināts 

elektroenerģijas 

patēriņš, nodrošinātas 

Iegādāti 8 četru asu 

tramvaji, 4 sešu asu 

tramvaji 

Iegādāti 8 četru asu 

tramvaji, 4 sešu asu 

tramvaji 



36 
 

infrastruktūras 

renovācija” ietvaros 

komfortabilitātes un 

vides pieejamības 

prasības cilvēkiem 

ratiņkrēslos, 

māmiņām ar bērnu 

ratiem 

2.Jaunu tramvaju 

vagonu iegāde 

Sagatavots un  

Satiksmes ministrijā 

iesniegts pieteikums  

ES struktūrfondam par 

„Jaunu tramvaju 

vagonu iegāde” 

Iesniegts pieteikums  

ES struktūrfondam par 

„Jaunu tramvaju 

vagonu iegāde” 

 

Tika veikts atklātas 

konkurss “Tramvaju-

vagonu-iegade-videi-

draudzigas-sabiedriska-

transporta-

infrastrukturas-attistibas-

daugavpils-pilseta-

ietvaros”  

3.Pabeigt  

ERAF projektu 

„Pārveidošanas 

apakšstaciju 

renovācija 

„Daugavpils pilsētu 

tramvaju transporta 

infrastruktūras 

renovācija” 

ietvaros” 

Renovētas 

pārveidošanas 

apakšstaciju ēkas un 

uzstādītas jaunas 

iekārtas, nodrošināta 

apakšstaciju efektīva, 

ekonomiski izdevīga 

darbība   

Renovētas 

apakšstacijas: 

-18.Novembra 10 

-18.Novembra 183 

- Jātnieku 90 

 

Renovētas apakšstacijas: 

-18.Novembra 10 

-18.Novembra 183 

- Jātnieku 90 

 

4. Pabeigt ERAF 

projektu „Tramvaju 

līnijas renovācija 

18.Novembta ielas 

posmā no Vienības 

ielas līdz Valkas 

ielai „Daugavpils 

pilsētu tramvaju 

transporta 

infrastruktūras 

renovācija” 

ietvaros” 

Renovēta tramvaju 

līnija 18. Novembra 

ielas posmā no 

Vienības ielas līdz 

Valkas ielai, sakoptas  

drošas sabiedriskā 

transporta 

pieturvietas, 

samazināts trokšņa un 

vibrācijas līmenis, kas 

nelabvēlīgi ietekmē 

pasažierus, 

garāmgājējus un 

sliežu ceļiem blakus 

esošu māju 

iedzīvotājus 

Renovēta tramvaju 

līnija 6,2 km garumā 

un  14 pieturas 

Renovēta tramvaju līnija 

6,2 km garumā un  14 

pieturas 

5.Izstrādāt 

būvprojektu 

tramvaju līnijas 

renovācijai pilsētas 

centrā 

Izstrādāts būvprojekts Apstiprināts 

būvprojekts 

  

Apstiprināts būvprojekts 

 

 

3.mērķis - nodrošināt autobusu un tramvaju ritošā sastāva atjaunošanu  

un tehnisko iekārtu modernizāciju 

1. Lietotu vai jaunu 

autobusu iegāde 

Atjaunot autobusu 

parka ¼ daļu. 

Iegādāti 13 autobusi Iegādāti 2 lietoti  

autobusi  
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2.Iegādāties 

kontakttīkla 

remontam paredzēto 

autotorni  

Veiksmīgi veikta 

autotorņa iegādes 

iepirkuma procedūra  

Iegādāts mūsdienīgām 

prasībām atbilstošs 

kontakttīkla remontam 

paredzēts autotornis 

Iegādāts mūsdienīgām 

prasībām atbilstošs 

kontakttīkla remontam 

paredzēts autotornis 

3.Iegādāties remonta 

brigādes 

pārvadāšanai 

paredzēto 

autotransportu  

Veiksmīgi veikta 

remonta brigādes 

pārvadāšanai 

paredzētas  

vieglā/kravas 

automašīnas iegādes 

iepirkuma procedūra 

Iegādāta mūsdienīgām 

prasībām atbilstoša 

remonta brigādes 

pārvadāšanai paredzēta  

vieglā/kravas 

automašīna 

Remonta brigādes 

pārvadāšanai paredzēta  

vieglā/kravas automašīna 

MB 208 D atrodas 

apmierinoša tehniska 

stāvoklī un pagaidām tas 

nomaiņa nav 

nepieciešama 

4.Izstrādāt 

būvprojektu ritošā 

sastāva tehniskās 

apskates punkta 

rekonstrukcijai  

Izstrādāts būvprojekts Apstiprināts 

būvprojekts 

  

Ārpusplānā tiek izstrādāti 

2 būvprojekti: “Jauna 

tramvaju līnijas posma 

18.Novembra iela – 

Veselības iela – Stropu 

ciemats” un “Daugavpils 

pilsētas esošās tramvaju 

līnijas atsevišķu posmu 

kontakttīkla pielāgošanai 

stieņveida un pantogrāfa 

tipa strāvas uztvērēja 

izmantošanai”. 

5.Veikt uzņēmuma 

tehnisko iekārtu 

modernizāciju 

Modernizētas 

tehniskās iekārtas 

Iegādātas 12 jaunas 

tehniskās iekārtas 

Iegādātas 15 jaunas 

tehniskās iekārtas: 

atskaldāmais āmurs ar 

šļūteni, skrūvgrieža 

mašīna, sliežu 

urbjmašīna, elektro 

mehāniskie celtņi 

(12.gab.), hidrauliskais 

sūknis, dīzeļdzinēju 

dūmainības pārbaudes 

iekārta, bremžu 

pārbaudes iekārta, 

lukturu regulēšanas 

iekārte, hidrauliskais 

spēles detektors, riepu 

demontāžas un montāžas 

iekārta, ģeneratora un 

starteru pārbaudes stends, 

osciloskops, sprauslu 

spiediena pārbaudes 

iekārta, hidrauliskā tapu 

prese, akumulatoru 

elektroniskais  testeris 

 

4.mērķis -  nodrošināt tramvaju infrastruktūras attīstību tūrisma 

pakalpojumiem 
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1.Aprīkot pieturu 

paviljonus ar 

sabiedriskā 

transporta maršrutu 

shēmām, kurās 

norādīti tūrisma 

objekti 

Informācijas 

pieejamība tūristiem 

sabiedriskā transporta 

pieturās 

30 autobusu un 

tramvaju pieturas 

aprīkotas ar maršrutu 

shēmām, kurās norādīti 

tūrisma objekti 

30 autobusu un 

tramvaju pieturas 

aprīkotas ar maršrutu 

shēmām, kurās norādīti 

tūrisma objekti, pieaug 

iedzīvotāju un viesu 

informētība, tūristu 

skaits un uzlabojas 

pilsētas tēls 

2. Aprīkot tramvaja 

vagonu  ar 

infrastruktūru, lai 

sniegtu dažādus 

pakalpojumus 

tūristiem 

Izveidots tramvaja 

vagons ar aprīkotu 

infrastruktūru tūrisma 

pakalpojumiem 

Tramvaju  

vagons RVR aprīkots 

un pielāgots tūrisma 

pakalpojumu 

sniegšanai  

Tramvaju  

vagons RVR aprīkots un 

pielāgots tūrisma 

pakalpojumu sniegšanai, 

ir sasniegti 

iedzīvotājiem ērti un 

mūsdienīgi sabiedriskā 

transporta pakalpojumi  

 

5.mērķis - pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem 

un sabiedrību kopumā 

1.AS „Daugavpils 

satiksme” mājas 

lapas regulāra 

uzturēšana un 

informācijas 

atjaunošana 

Regulāri un savlaicīgi 

atjaunot informāciju 

AS „Daugavpils 

satiksme” mājas lapā        

_http://www.tramvajs.

daugavpils.lv/ un 

http://www.buspark.lv  

Mājas lapas 

apmeklētāju 

pieaugums, augsta 

iedzīvotāju informētība 

Mājas lapas apmeklētāju 

pieaugums, augsta 

iedzīvotāju informētība 

2. Izveidot vienotu 

AS „Daugavpils 

satiksme” mājas lapu  

Pēc iepirkumu 

pabeigšanas ERAF 

projektam „Daugavpils 

pilsētu tramvaju 

transporta 

infrastruktūras 

renovācija” izveidot 

mājas lapu       

_http://www.satiksme.

daugavpils.lv  

Apmeklētājiem 

vienkāršota pieeja 

informācijai par 

autobusu un tramvaju 

kustības sarakstiem un 

uzņēmuma 

aktualitātēm vienā 

mājas lapā 

Apmeklētājiem 

vienkāršota pieeja 

informācijai par 

autobusu un tramvaju 

kustības sarakstiem un 

uzņēmuma aktualitātēm 

vienā mājas lapā 

3.Iedzīvotāju aptauja 

par sabiedriskā 

transporta 

pakalpojumu 

kvalitāti  

Veikta ikgadēja 

iedzīvotāju aptauja 

 

AS „Daugavpils 

satiksme” darbības 

kvalitātes neatkarīga 

vērtēšana  

AS „Daugavpils 

satiksme” darbības 

kvalitātes neatkarīga 

vērtēšana  

4. Sniegt 

konsultācijas un 

skaidrojumus 

klientiem klātienē un 

telefoniski  

Pastāvīgi sniegt 

klientiem konsultācijas 

un skaidrojumus, 

pieņemt sūdzības un 

atbildēt uz tām 

100% sniegta 

informācija un atbildes 

uz sūdzībām 

100% sniegta 

informācija un atbildes 

uz sūdzībām 

 

6.mērķis - nodrošināt iekšējās kontroles efektīvu darbību 

http://www.tramvajs.daugavpils.lv/
http://www.tramvajs.daugavpils.lv/
http://www.buspark.lv/
http://www.satiksme.daugavpils.lv/
http://www.satiksme.daugavpils.lv/
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1. Nodrošināt 

transporta 

kontrolieru efektīvu 

darbību 

Konduktoru pārbaudes 

viņiem nezināmā laikā 

un vietā 

4800 pārbaudes mēnesī 29738 pārbaudes gadā; 

Bez biļetes pasažieri 

2014.g. – 99 cilv.; 

2015.g. – 80 cilv.; 

2016.g. I p.g. – 40 cilv. 

2. Nodrošināt 

transporta inspektora 

efektīvu darbību 

Transportlīdzekļu 

vadītāju pārbaudes 

(kustības sarakstu un 

ceļu satiksmes 

noteikumu ievērošana) 

viņiem nezināmā laikā 

un vietā 

Ikdienas pārbaudes Ikdienas pārbaudes 

3. Nodrošināt darba 

kvalitātes 

novērtēšanas 

komisijas efektīvu 

darbību 

Kvalitatīvi dienesta 

pārbaužu rezultāti un 

efektīva darba 

kvalitātes novērtēšanas 

komisijas darbība 

Savlaicīgi izskatīts un 

objektīvi novērtēts 

katrs darbinieku 

pārkāpums 

Savlaicīgi izskatīti un 

objektīvi novērtēti 149 

darbinieku pārkāpumi. 

Tika izteikti 26 rājieni, 

33 piezīmes, aizrādīts 

42 darbiniekiem, 11 

darbiniekiem jāatlīdzina 

uzņēmumam noradītos 

materiālos zaudējumus 

un 4 darbiniekiem tika 

noņemtas piemaksas pie 

algas 

 

7.mērķis - nodrošināt sekmīgu kapitālsabiedrības finansiālo darbību 

1. Nodrošināt 

uzņēmuma pozitīvus 

finanšu rādītājus 

Stabils un drošs 

uzņēmuma finansiālais 

stāvoklis 

Neto peļņas 

rentabilitāte =0.73 

Neto peļņa*100           

 Apgrozījums 

Pašu kapitāla atdeve 

=1% 

Neto peļņa  % 
Pašu kapitāls  

Maksātspējas rādītājs 

=4.48 

Kopējās saistības 

Pašu kapitāls 

Neto peļņas rentabilitāte 

= - 7.18 

Neto peļņa*100           

 Apgrozījums  

Pašu kapitāla atdeve = -

7.70% 

Neto peļņa  % 
Pašu kapitāls  

Maksātspējas rādītājs 

=6.56 

Kopējās saistības 

Pašu kapitāls 
 

Pielikums Nr.2 
 

Pārvadājamo pasažieru uzskaitei un tarifa aprēķinam pieņemta kārtība, 

pēc kuras tiek aprēķināts šādu kategoriju pasažieru skaits: 
 

1. Mēneša biļetēm –  

1.1. tramvaju mēneša biļetēm visiem maršrutiem 21.34 EUR, aprēķinot 120 

braucienus mēnesī par katru pasažieri; 

1.2. autobusu mēneša biļetēm vienam maršrutam 21.34 EUR, aprēķinot 50 

braucienus mēnesī par katru pasažieri;  
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1.3. autobusu mēneša biļetēm diviem  maršrutiem  25.61 EUR, aprēķinot 60 

braucienus mēnesī par katru pasažieri; 

1.4. autobusu mēneša biļetēm visiem maršrutiem 29.88 EUR, aprēķinot 70 

braucienus mēnesī par katru pasažieri; 

1.5. profesionālās izglītības audzēkņu mēneša biļete 10.67 EUR, aprēķinot 50 

braucienus mēnesī par katru pasažieri un dalot realizēto biļešu skaitu pamato-

joties uz statistikas datiem: 40 % autobusiem un 60 % tramvajiem;  

1.6. skolēna bezmaksas biļete braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā 

21.34 EUR, aprēķinot 50 braucienus mēnesī par katru pasažieri un dalot rea-

lizēto biļešu skaitu pamatojoties uz statistikas datiem: 47 % autobusiem un 53 

% tramvajiem; 

1.7. tramvaju mēneša biļetēm visiem maršrutiem 21.34 EUR par daudzbērnu 

ģimenes locekļu pārvadāšanu, aprēķinot 120 braucienus mēnesī par katru pa-

sažieri, uzrādot Sociālo lietu pārvaldes izsniegto atlaides karti;  

1.8. autobusu mēneša biļetēm visiem maršrutiem 29.88 EUR par daudzbērnu 

ģimenes locekļu pārvadāšanu, aprēķinot  70 braucienus mēnesī par katru pa-

sažieri, uzrādot Sociālo lietu pārvaldes izsniegto atlaides karti; 

1.9. tramvaju mēneša biļetēm visiem maršrutiem 21.34 EUR par nestrādājošu 

ČAES avārijas seku likvidatoru pārvadāšanu, aprēķinot 50 braucienus mēnesī 

par katru pasažieri, uzrādot Sociālo lietu pārvaldes izsniegto atlaides karti;  

1.10. autobusu mēneša biļetēm visiem maršrutiem 29.88 EUR par nestrādājošu 

ČAES avārijas seku likvidatoru pārvadāšanu, aprēķinot 70 braucienus mēnesī 

par katru pasažieri, uzrādot Sociālo lietu pārvaldes izsniegto atlaides karti; 

1.11. tramvaju mēneša biļetēm visiem maršrutiem 21.34 EUR par nestrādājošu 

Afganistānas kara dalībnieku pārvadāšanu, aprēķinot 50 braucienus mēnesī 

par katru pasažieri, uzrādot Sociālo lietu pārvaldes izsniegto atlaides karti;  

1.12. autobusu mēneša biļetēm visiem maršrutiem 29.88 EUR par nestrādājošu 

Afganistānas kara dalībnieku pārvadāšanu, aprēķinot 70 braucienus mēnesī 

par katru pasažieri, uzrādot Sociālo lietu pārvaldes izsniegto atlaides karti; 

1.13. tramvaju mēneša biļetēm visiem maršrutiem 21.34  EUR par AKCDB 

valdes locekļu pārvadāšanu, aprēķinot 50 braucienus mēnesī par katru pasa-

žieri, uzrādot Sociālo lietu pārvaldes izsniegto atlaides karti;  

1.14. autobusu mēneša biļetēm visiem maršrutiem 29.88 EUR par AKCDB val-

des locekļu pārvadāšanu, aprēķinot 70 braucienus mēnesī par katru pasažieri, 

uzrādot Sociālo lietu pārvaldes izsniegto atlaides karti; 

1.15. tramvaju mēneša biļetēm visiem maršrutiem 21.34 EUR par DPSATC ap-

gādājamo pārvadāšanu, aprēķinot 50 braucienus mēnesī par katru pasažieri, 

uzrādot Sociālo lietu pārvaldes izsniegto atlaides karti;  

1.16. autobusu mēneša biļetēm  visiem maršrutiem 29.88 EUR par DPSATC 

apgādājamo pārvadāšanu, aprēķinot 70 braucienus mēnesī par katru pasažieri, 

uzrādot Sociālo lietu pārvaldes izsniegto atlaides karti; 

1.17. tramvaju un autobusu mēneša biļetēm 21.34 EUR par bāreņu un bez vecā-

ku gādības palikušo bērnu pārvadāšanu, kuras deklarējuši savu dzīvesvietu 
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Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā un kuri atrodas audžuģimenēs, 

aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās 

izglītības iestādēs, aprēķinot 50 braucienus mēnesī par katru pasažieri, uzrā-

dot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai ar Sociālo lietu pārvaldes uzlī-

mēto hologrammu. 

2. par represēto personu pārvadāšanu tramvajos un autobusos –  izejot no 

vienreizējām braukšanas biļetēm 0.43 EUR un aprēķinot 25 braucienus 

mēnesī par katru pasažieri, uzrādot politiski  represētās  personas apliecību; 

3. par pensionāru pārvadāšanu tramvajos un autobusos –  izejot no vienreizējām 

braukšanas biļetēm 0.43 EUR un aprēķinot 7 braucienus mēnesī par katru 

pasažieri, uzradot Sociālo lietu pārvaldes izsniegto atlaides karti. 


