
SASKAŅOTS 
SIA “Daugavpils autobusu parks” 

dalībnieku 2020.gada “___.”februāra 

sapulcē protokols Nr. 2020/02) 

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors 

 

______________ I.Aleksejevs 

 

 

Rīcības plāns 
2020.gads 

 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks moto –  

„Brauciens ar mums nozīmē, ka drošība, komforts un mobilitāte vienmēr būs kopā ar Jums” 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” sasniedzamie mērķi: 

o nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus; 

o nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, infrastruktūras uzlabošanu, tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, datorizācijas 
procesa uzlabošanu ar nolūku paaugstināt darbības efektivitāti; 

o nodrošināt nepārtraukto personāla attīstību un darba vides uzlabošanu; 

o nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību, atgriezenisko saiti; 

o nodrošināt sabiedrības finanšu stabilitāti. 
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Rīcības plāns 
2020.gads 

 

Nr. 
p.k. 

Uzdevums Veicamais pasākums 
Sasniedzamais 

rādītājs 
Izpilde 

2020.gads 
Atbildīgais 

I. Mērķis - Nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus, ērtus, ātrus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā transporta pakalpojumus 

1.1 Nodrošināt kvalitatīvus un ērtus sabiedriskā transporta pakalpojumus 

1. Nodrošināt 
apkalpojamo 
maršrutu skaitu, 
saskaņā ar 
noslēgtajiem 
līgumiem (ar Valsts 
SIA „Autotransporta 
direkcija”) t.sk. 

Līgumos noteikto maršrutu izpilde, 
kvalitātes prasību ievērošana. 

Izpilde 100% 
76 

 Komercdirektors 
Pasažieru pārvadājumu daļa 
Filiāļu direktori 

vietējās nozīmes 
maršruti 
 

61 
 

starppilsētu nozīmes 
maršruti 
 

13 
 

starptautiskie 
maršruti 
 

2 
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2. Nodrošināt 
sabiedriskā transporta 
pieejamību, 
kvalitatīvus un drošus 
pārvadājumus visiem 
potenciālajiem 
pasažieriem (tūkst.), 
t.sk.: 
 

Piedāvāt pilnu pakalpojumu klāstu 
potenciāli iespējamajiem 
pasažieriem 

1 381 184 

  

vietējās nozīmes 
maršrutos 
 

939 714 
 

starppilsētu nozīmes 
maršrutos 
 

405 636 
 

starptautiskos maršrutos 
un no pasūtījumiem 
 

35 834 
 

3. Nodrošināt ieplānoto 
reisu skaita izpildi 

Ieplānotu reisu izpilde pēc 
apstiprinātiem kustības sarakstiem 

Ieplānoto reisu izpilde 
ne mazāk kā 99,5% 

 Komercdirektors 
Pasažieru pārvadājumu daļa 
Filiāļu direktori 
Kontroldienests 
 

4. Nodrošināt kustības 
sarakstu ievērošanu 

Autobusu atiešanas un pienākšanas 
laika sakritība salīdzinājumā ar 
noteikto laiku kustības sarakstos 

ne vairāk par 5 
neatbilstības gadā 

 Komercdirektors 
Pasažieru pārvadājumu daļa 
Filiāļu direktori 
Kontroldienests 
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5. Nodrošināt elastīgu 
biļešu sistēmu 

Abonementa mēn. biļešu ieviešana. 
Pasažieru skaita palielināšana 

Papildus 5 virzieniem 
(kopā 62 virzieni) 

 Komercdirektors 
Pasažieru pārvadājumu daļa 
Filiāļu direktori 
AO direktors 
 

1.2. Modernizēt sabiedriskos transportlīdzekļus un tehniskās iekārtas 

1. Nodrošināt ritošā 
sastāva atjaunošanu 
ar jauniem, 
kvalitatīviem un videi 
draudzīgiem 
(EURO 6) 
transportlīdzekļiem 

Ritošā sastāva atjaunošana ar 
jauniem kvalitatīviem autobusiem 
pasažieru drošības un pārvešanas 
nepārtrauktības nodrošināšanai 

Reģionālo vietējās 
nozīmes (VNM) un 
reģionālo starppilsētu 
nozīmes maršrutiem 
(SNM): 
9 K1 kategorijas jaunie 
autobusi: 
(vid. cena ≈75 000 €) 
(iepirkums - 05.-
06.2020., piegāde - 
12.2020.); 
16 K2 kategorijas jaunie 
autobusi: 
(vid. cena ≈165 000 €) 
(iepirkums - 05.-
06.2020., piegāde - 
12.2020.). 
 
 
 
 

 Valdes loceklis 
Garāžas vadītājs 
Filiāļu direktori 
 
 
*minētais investīciju 
apjoms būs atkarīgs no 
2019.gada atklāta 
konkursa "Par tiesību 
piešķiršanu sabiedriskā 
transporta pakalpojumu 
sniegšanai ar autobusiem 
reģionālās nozīmes 
maršrutu tīklā" 
rezultātiem. 
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2. Nodrošināt ritošo 
sastāvu ar jauniem 
kases aparātiem 
(saskaņā ar Valsts SIA 
“Autotransporta 
direkcija” prasībām) 
 

Jauna parauga un tehniskās 
prasības kases aparātu iegāde 
uzņēmuma autoparkam 

60 jauno kases aparātu 
iegāde – 33 000 € 
(2020.g. 4.cet.) 

 Valdes loceklis 
Garāžas vadītājs 
Datoru operators  
*minētais investīciju 
apjoms būs atkarīgs no 
2019.gada atklāta 
konkursa "Par tiesību 
piešķiršanu sabiedriskā 
transporta pakalpojumu 
sniegšanai ar autobusiem 
reģionālās nozīmes 
maršrutu tīklā" 
rezultātiem. 
 

3. Aprīkot 
transportlīdzekļus ar 
integrēto kustības 
kontroles, pasažieru 
drošības un 
informēšanas sistēmu 

GPS sistēmu instalēšana kases 
aparātos 
 

Jauno 60 kases aparātu 
sasaiste ar GPS sistēmu 
(iekļauta aparātu cenā) 

 

GPS aktivizēšana programmā 
UPIS 

1 gab.  

4. Nodrošināt 
transportlīdzekļu 
pielāgošanu personām 
ar funkcionāliem 
traucējumiem, 
grūtniecēm un 
personām ar maziem 
bērniem (tai skaitā ar 
bērnu ratiem) 
 

Transportlīdzekļu pielāgošana 
personām ar īpašām vajadzībām 
pārvadāto pasažieru skaita 
pieaugumam 

65%  Valdes loceklis 
Komercdirektors 
Garāžas vadītājs 

5. Infrastruktūras 
uzturēšana kārtībā 

Sakārtota un darbam droša 
uzņēmuma infrastruktūra 

1) AO “Daugavpils” 
daļējais iekšējo telpu un 
fasādes kosmētiskais 
remonts 300 € (2020.g. 

 Valdes loceklis 
Komercdirektors 
AO un filiāļu direktori 
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2.-3.cet.; pārcelts no 
2019.g.); 
bruģu seguma 
atjaunošana, asfalta 
bedru remonts, 
teritorijas apzīmējumu 
atjaunošana 6 100 € 
(2020.g. 2.-3.cet.; 
pārcelts no 2019.g.); 
dienas gaismas lampu 
maiņa telpās 400 €  
(2020.g. 2.cet.); 
apgaismots digitālais 
informācijas displejs – 
1 500 € (2020.g. 3.cet.) 
[kopā ar AS 
Daugavpils satiksme]; 
nojumes kolonnas, 
pasažieru solus un 
miskastes krāsošana un 
iekāpšanas platformu 
dzeltenas krāsas 
apzīmējumu 
atjaunošana – 300 € 
(2020.g. 3.cet.). 

2) fil. Ilūkste autoostas 
un remonta bāzes 
sakārtošana (kases 
telpas kosmētiskais 
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remonts, AO katlu 
mājas skursteņa 
remonts, žoga 
atjaunošana, RMD 
katlu mājas jumta 
remonts) - 5 200 € 
(2020.g. 2.-3.cet.; 
pārcelts no 2019.g.) 

3) fil. Krāslava 
autoostas un remonta 
bāzes sakārtošana (AO 
laukuma betonēšana, 
autovadītāju atpūtas 
telpas apgaismojuma 
nomaiņa, RMD garāžas 
telpas logu krāsošana, 
AO fasādes un 
pasažieru uzgaidāmās 
telpas kosmētiskais 
remonts, katlu mājas 
remonts, dūmvada 
nomaiņa kases telpā, 
pasažieru uzgaidāmo 
solu nomaiņa) - 
1 670 € (2020.g. 1.-
3.cet.) 

4) fil. Dagda autoostas 
un remonta bāzes 
sakārtošana (AO 
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daļējais kosmētiskais 
remonts; RMD 
mehānika kabineta, 
grīdu un vārtu remonts, 
angāra vārtu 
krāsošana, asfalta 
remonts) - 3 070 € 
(2020.g. 1.-3.cet.) 
 

6. Nodrošināt tehnikas 
modernizāciju 
transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās 
apkopes kvalitātes 
paaugstināšanai 

Mūsdienu prasībām atbilstošas 
tehniskās iekārtas 

Jaunie bremžu un 
diagnostikas stendi 
Daugavpils RMD - 
20 000 € (2020.g. 
4.cet.; pārcelts no 
2019.g.); 
Mobilais autopacēlājs – 
3 500 € (2020.g. 1.cet.) 
 

 Darba aizsardzības 
inženieris 

7. Nodrošināt naudas 
līdzekļu ietaupījumu 
autobusa parka 
degvielas uzpildes 
procesā 

Mūsdienu prasībām atbilstošas 
dīzeļdegvielas glabāšanas tvertnes 
ar papildaprīkojumu 

Daugavpils bāzes, fil. 
Krāslava un fil. Ilūkste 
vajadzībām 3 jauno 
dīzeļdegvielas 
glabāšanas tvertņu ar 
papildaprīkojumu 
iegāde un ievads 
ekspluatācijā – 24 550 
€ (2020.g. 1.cet.) 
 

 Valdes loceklis 
Komercdirektors 
Darba aizsardzības 
inženieris 
Filiāļu direktori 
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8. Nodrošināt 
datorizācijas procesa 
uzlabošanu 
 

Datortehnikas atjaunošana 5 datori – 1 500 € 
(2020.g. 1.-3.cet.); 
SSD diski datoriem – 
250 € (2020.g. 2.cet.) 
 

 Datoru operators 

9. MK noteikumu un 
Valsts SIA 
“Autotransporta 
direkcija” prasību 
izpilde 

Autobusu salonu nodrošināšana ar 
videonovērošanas sistēmām 

40 videokameru 
uzstādīšana autobusu 
salonos – 2 000 € 
(2020.g. 3.-4.cet.) 

 Komercdirektors 
Garāžas vadītājs 
Datoru operators 
 
*minētais investīciju 
apjoms būs atkarīgs no 
2019.gada atklāta 
konkursa "Par tiesību 
piešķiršanu sabiedriskā 
transporta pakalpojumu 
sniegšanai ar autobusiem 
reģionālās nozīmes 
maršrutu tīklā" 
rezultātiem. 
 

1.3. Uzlabot informācijas pieejamību iedzīvotajiem 

1. Pilnveidot pasažieru 
informācijas 
pieejamību 
transportlīdzekļos par 
maršrutiem, 

Elektronisko maršrutu zīmju 
uzstādīšana 
 
 
 

1 autobusam tiek 
iegādāta elektroniska 
maršrutu zīme - 700 € 
(2020.g. 4.cet.) 
 

 Komercdirektors 
Garāžas vadītājs 
Datoru operators 
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pieturvietām audiāli 
un vizuāli, 
elektronisko maršrutu 
zīmju uzstādīšana 

Elektronisko bloku iegāde 
(audiālai un vizuālai informācijai 
autobusu salonos) 
 
Autobusu iekšējo informācijas 
tablo iegāde 
 
 
Indukcijas cilpu sistēmu audiālai 
informācijai autobusu salonos 
iegāde 

15 bloku iegāde – 
11 700 € (2020.g. 3.-
4.cet.) 
 
36 tablo iegāde – 
16 200 € (2020.g. 3.-
4.cet.) 
 
36 indukcijas cilpu 
sistēmu iegāde – 
14 400 € (2020.g. 3.-
4.cet.) 
 

*minētais investīciju 
apjoms būs atkarīgs no 
2019.gada atklāta 
konkursa "Par tiesību 
piešķiršanu sabiedriskā 
transporta pakalpojumu 
sniegšanai ar autobusiem 
reģionālās nozīmes 
maršrutu tīklā" 
rezultātiem. 

II. Mērķis - Darbinieku mērķtiecīga attīstība un darba vides uzlabošana 

1. Darbinieku 
kvalifikācijas 
paaugstināšana 
atbilstoši sabiedrības 
attīstības un darbības 
mērķiem 
 

Darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšana 

Pēc nepieciešamības 
1000 € 

 Personāldaļas vadītāja 

2. Nodrošināt darba 
vides uzlabošanu 

Darba vides risku novērtēšana 
 
 
 
 
Drošības zīmju un apzīmējumu 

Nelaimes gadījumu un 
traumu riska 
samazināšana līdz 0%; 
300 € (2020.g. 4.cet.) 
 
300 € (2020.g. 2.cet.) 

 Darba aizsardzības 
inženieris 
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izvietošana ražošanas telpās, cehos 
u.c. darba vietās 
 

III. Mērķis - Pilnveidot komunikāciju ar sabiedrību, nodrošināt atgriezenisko saiti 

1. Nodrošināt mājas 
lapas regulāro 
aktualizēšanu 
 

Klientu un partneru informētība 
par aktuālajam izmaiņām 

Aktualizēta informācija 
pēc nepieciešamības 

 Komercdirektors 

2. Veikt klientu 
(pasažieru) aptauju 
par sniegto 
pakalpojumu kvalitāti 
 

Sabiedrības sniegto pakalpojumu 
kvalitātes novērtējums 

1 reizi gadā  Komercdirektors 
Pasažieru pārvadājumu daļa 

3. Veikt sūdzību 
izskatīšanu un analīzi 

Saņemto mutisko un rakstisko 
sūdzību analīze, atbildes 
iesniedzējiem 

Pastāvīgi  Komercdirektors 
Pasažieru pārvadājumu daļa 
Juriskonsulte 
 

4. Saņemtu iesniegumu 
izskatīšana, analīze 
un atbilžu sniegšana 
 

Sagatavotas atbildes uz 
iesniegumiem, priekšlikumiem 
iesniedzējiem 

Pastāvīgi  Komercdirektors 
Pasažieru pārvadājumu daļa 
Juriskonsulte 

IV. Mērķis - Nodrošināt sabiedrības finanšu stabilitāti 

4.1. Nodrošināt ilgspējīgu sabiedrības attīstību, piesaistot finansējumu investīcijām 

1. Nodrošināt Nodrošināt DSCR (naudas plūsmas 2,35  Valdes loceklis 
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sabiedrības pozitīvus 
rādītājus efektīvai 
sadarbībai ar bankām 

seguma koeficients) ≥ 1.2 

Koriģētais pašu kapitāla 
koeficients > 15% 
 

44%  

4.2. Nodrošināt efektīvu naudas līdzekļu vadības veikšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma un saistību izpildei 

1. Nodrošināt stabilu 
ieņēmumu apmēru  

Neto apgrozījuma no 
pamatdarbības stabilitāti 

Faktisko ieņēmumu 
samazinājums 
nepārsniedz 3% no 
ieplānotiem 
 

 Valdes loceklis 

2. Nodrošināt naudas 
plūsmas efektīvu 
pārvaldīšanu 

Naudas līdzekļu efektīvā 
pārvaldīšana 

Faktiskās naudas 
plūsmas svārstības 
nepārsniedz 10% pret 
plānotās 
 

 

3. Optimizēt 
saimnieciskās 
darbības izdevumus 

Saimnieciskās darbības izdevumu 
optimizēšana 

Faktiskie izdevumi 
nepārsniedz 5% pret 
plānotiem 
 

 

 
 
SIA „Daugavpils autobusu parks” 
 
valdes loceklis _______________ S.Mihailovs 
 
Daugavpilī, 2020. gada 20. janvārī 
 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


