
Nr.p.k. Uzdevums Veicamie pasākumi Mērvienība
Plānotie/sasniedzamie 

rādītāji 2018.gadā 2018.gadā  izpilde Uzskaites dati/informācija, 
rādītāja aprēķins Atbildīgais (amats)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Kapu teritorijas uzturēšana:  % 100 % līguma izpilde izpilde, 99,6 %:

Jaunu apbedījuma vietu ierīkošana kapsētas teritorijā m2 2400 2400 100

Jauno apbedījumu vietu izveidošana m2 10900 10900 100

Kapsētu teritoriju apbedījuma vietu inventarizācija vietu daudzums 3000 3000 100

Ceļu/celiņu uzkopšana vasaras periodā 100 m2 26,931 26,931 100

Ceļu/celiņu uzkopšana ziemas periodā 100 m2 9,000 9,000 100

Kapsētu teritorijā brīvi esošo, stihiski izveidoto atkritumu savākšana un 
izvešana uz pagaidu uzglabāšanas vietu

100 m2 55,779 53,626 96

Kapsētu grunts ceļu uzturēšana (autogreidera gājiens profilējot, piebēršana) km 40 40 100

Esošo aku un sūkņu uzturēšana (7+35= 42 gab.) gab. 245 245 100

Kapsētu teritorijā esošo 11 ūdens tvertņu ūdens apgāde m3 1150 546 47

Ūdens izlietojums no centralizētās ūdensapgādes sistēmas m3 400 126 32

Savākto atkritumu izvešana un utilizēšana (no konteineriem, iežogojumiem, 
pagaidu uzglabāšanas vietām) ar atkritumu utilizēšanas izdevumu segšanu

t 1300 1372.69 106

Mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo un ja miruša cilvēka personība nav 
noskaidrota, apbedīšanas veikšana

cilv.skaits 20 13 65

Brāļu kapu  uzturēšana (14 vietas), kapu vietu (11 vietas) uzturēšana reizes 2 2 100

Kapsētu teritoriju appļaušana 100 m2 2,500 2,500 100

Avārijas koku zāģēšana gab. 110 112 102

Sīkie remonta darbi teritorijas uzturēšanai, atjaunošanas darbi apbedījuma vietā reizes pēc fakta 100% 2328 euro gada laikā

Veco sūkņu nomaiņa gab. 10 10 II pusgadā

 Klaiņojošo dzīvnieku ķeršana un uzturēšana patversmē % 100% līguma izpilde izpilde, 100 %: izpilde, 100 %:

Atrasto dzīvnieku līķu savākšana un utilizēšana skaits pastāvīgi 459

124

Dzīvnieku adopcija skaits pastāvīgi 455
Veterinārārsta pakalpojumu piesaiste (dzīvnieku klīniskā izmeklēšana, 
izsaukums, vakcinācija pret trakumsērgu, sterilizācija, kastrācija, eitanāzija un 
tml.)

pakalpojumu 
skaits 1,200 786

Puķu dobju ierīkošana un uzturēšana: % 100% līguma izpilde 100 % līguma 
izpilde

izpilde, %:

puķu dobju, piramīdu un konstrukciju ierīkošana m2 4220.43 4220.83 100

Iesniegšanas datums 2019. 30. 01.

SIA "Labiekārtošana - D"

 Pārskats par Rīcības plāna  izpildi 2018.gadā

Mērķis - nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu pilsētas zaļo zonu ( kapsētu, parku, skvēru) sakoptību, publisko teritoriju apgaismojumu un tīklu tehniskās 
1.1. Nodrošināt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības 
kapsētu teritorijas 

uzturēšanu atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām 

Rituālo pakalpojumu 
iecirkņa vadītājs

1.2. Dzīvnieku 
patversmes vadītājs

Nodrošināt klaiņojošo un 
bezpalīdzības stāvoklī 
nonākušo dzīvnieku 
izķeršanu pilsētā un to 
uzturēšanu dzīvnieku 
patversmē atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. 
Savākt atrastos dzīvnieku 

Dzīvnieku  uzturēšana patversmē, barošana skaits
vidēji 120 dzīvnieku x 2 
reizes dienā, gada laikā



 apstādījumu kopšana m2 84855.98 84855.98 100

laistīšana, minerālmēslu ienešana m2 323082.05 317074.45 98

Augu koku, krūmu stādīšana un uzturēšana, augu audzēšana, kā arī koku zaru 
avārijas koku zāģēšanu, celmu frēzēšana : 100% līguma izpilde 100 % līguma 

izpilde
izpilde, %:

avārijas koku nozāģēšana gab. 715 845 118

koku zaru nogriešana, vainagu kopšana gab. 2850 2272 80

krūmu griešana 100 m2 600 1358.05 226
celmu frēzēšana gab. 610 236 39

Parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu pļaušana: 100% līguma izpilde 100 % līguma 
izpilde

izpilde, %:

zālienu pļaušana ( pilsētas ielās, parkos, skvēros, atpūtas vietās) 100 m2 85,087.51 111,319.70 131
zālienu pļaušana  VUGD platībās  (pļavās, nogāzēs) ha 153.7622 141.4693 92

dzīvžogu formēšana tek.m. 3900 4138 106

Pašvaldības piederošo infrastruktūras elementu uzturēšana, avārijas un 
stihisko seku likvidēšanas darbu veikšana

% 100% līguma izpilde 87.80%

Daugavpils pilsētas pašvaldības svētku un pasākumu noformēšana  % 100% līguma izpilde 98.50%
Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ziemas periodā m2 1000 1059.4 106

Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts vasaras periodā m2 3000 5239.4 175

Neasfaltēto - grants ceļu greiderēšanas darbi. km 2693 2693 100

Nodrošināt pilsētas ielu 
apgaismošanas tīklu 

uzturēšanu.
Rekonstrukcijas un izbūves programmu īstenošana. % 100% līguma izpilde 100,0% līguma 

izpilde

1687

Savlaicīga reaģēšana uz pieprasījumiem sakarā ar bojājumiem. sadaļu maiņa, gab. 19

kabeļu nomaiņa, m 849

gaismas ķermeņu 
nomaiņa, gab. 134

Avārijas situāciju apsekošana un operatīvā novēršana % 100 % līguma izpilde. 72,4% līguma 
izpilde

Autoavārijas seku likvidēšana skaits

Avārijas situāciju novēršana 
pēc faktiskā daudzuma 
vienas stundas laikā no 

izsaukuma saņemšanas brīža

Avārijas situāciju 
novēršana pēc 

faktiskā daudzuma 
vienas stundas laikā 

no izsaukuma 
saņemšanas brīža

Avārijas situāciju novēršana 
pēc faktiskā daudzuma 
vienas stundas laikā no 

izsaukuma saņemšanas brīža

Bērnu rotaļu laukumu uzturēšana un remonts % 100 % līguma izpilde 99,3% līguma 
izpilde

Bērnu rotaļu laukumu uzturēšana skaits 25 25 99.30%

Bērnu rotaļu laukumu remonts skaits 20 20 100%

Bērnu sporta un atpūtas aprīkojuma remonts dzīvojamo māju pagalmos % 100 % līguma izpilde 100% līguma izpilde

Bērnu sporta un atpūtas aprīkojuma remonts dzīvojamo māju pagalmos skaits 188 188 100%

Lietus ūdeņu novadīšana no ielu klātnes % 100 % līguma izpilde 100% līguma izpilde

1.3.

Nodrošināt Daugavpils 
pilsētas parku, skvēru un 
citu publiskā lietošanā 
esošo teritoriju un zaļo 

zonu ierīkošanu un 
uzturēšanu saskaņā ar 

līguma nosacījumiem un 
tehnisko specifikāciju .

Agronoms, darbu 
vadītājs

1.4.

Nodrošināt pilsētas 
infrastruktūras elementu 
sakārtošanu, būvju 
uzturēšanu un  kvalitatīvu 

darbi izpildīti ar mazākam 
izmaksām Darbu vadītājs

1.5.
Nodrošināt pilsētas ceļu 

apkalpošanu ieskaitot 
remontu

Projektu vadītājs

1.6. Darbu vadītājsOrganizēt ielu, laukumu 
un citu publiskai lietošanai 
paredzēto teritoriju drošu 
un kvalitatīvu 
apgaismošanu.

Sistēmas diagnostika katru mēnesi - nodrošināta 100 % tīklu uzturēšana darba 
kārtībā

iesniegumu skaits
iesniegumu skaits no gada 
sākuma, 100 % bojājumu 

novēršana

100 % bojājumu novēršanaVisu komunikāciju avārijas remontdarbu veikšana kabeļu un gaisa vadu 
līnijās, novecojušo konstrukciju (balstu, kronšteinu, trošu) demontēšana, lai 
novērstu draudus cilvēku dzīvībai un īpašumam, gaismas ķermeņu nomaiņa.

Autoavārijas, stihisko seku 
situācijas nepieļaušana un 

to operatīvā likvidēšana
Darbu vadītājs

Grāvju, kanālu un 
nodalījumu joslu tīrīšana. 
Aizsargzonas (zaļo zonu), Darbu vadītājs 

1.8.

Daugavpils pilsētas 
teritorijas bērnu rotaļu 

laukumu izbūve, 
uzturēšana un 

apsaimniekošana saskaņā 
ar  saimnieciskā līguma 

nosacījumiem un tehnisko 
specifikāciju 

Darbu vadītājs

1.7.



1.9. Nomaļu atjaunošana pēc Daugavpils pilsētas ielu un ietvju remontdarbiem  % 100 % līguma izpilde 100 % līguma 
izpilde

Virszemes noteces caurplūdes uzlabošana m 835 835 100

Finanšu līdzekļu efektīva un mērķtiecīga izmantošana.
Rentabilitāte = Neto peļņa/apgrozījums % 1,54
Pašu kapitāla atdeve = Neto peļņa/pašu kapitāls % 5,1 16,8 165329 / 984825 = 16,8

Maksātnespēja = Kopējās saistības/pašu kapitāls (normatīvs no 0...1) koef.. 0,55 0,65 641156 / 984825 = 0,65

Debitoru parādnieki: 95 431,8
no kopējā apjoma: tekošie parādi; 75 384,6 332,9 SIA "Binders"

 parādi vecāki par 1-3 mēn..; 15 3,4

vecāki par 3 mēn..;

5 43,8

 13,8 t.euro : nakamo perioda 
izmaksas; 27,3 t.euro ienākuma 
nodokļa avansa maksājums; 1,6 

t.euro- SIA "Mi-2; 1,1 t.euro: 
SIA "Lep energy"

Ekonomiski pamatoti saimnieciskas darbības izdevumi /izmaksas atbilstoši 
izejvielu un resursu cenām. Veikt iepirkuma procedūras.

Noslēgtie līgumi skaits
faktiskais skaits no gada 

sākuma 131 230

Veiktie iepirkumi skaits 72 60 85

t.sk. pabeigtie iepirkumi skaits
faktiskais skaits no gada 

sākuma 55 85

2.

Realizēta siltumnīcas būvniecības II kārta -katlu māju nodošana ekspluatācijā. projekta 
realizēšana  līdz 30.05.2018. Darbi tika pabeigti. 

Darbi tika pabeigti. Iesniegums par 
objekta gatavību nodošanai 
ekspluatācijā tika iesniegts  
Būvvaldē,  decembrī, risinājums bus 
februārī.

 Uzņēmuma teritorijā (1.Pasažieru 6 ) ceļa seguma remonts m2 300 m2 nav
Netika izpildīts, jo nepieciesams 

darbu projekts, kas nebija 
ieplānots.

Pilsētas administratīvajā teritorijā esošo kapu inventarizācija un kapa vietu 
kartes izstrāde

vietas daudzums 3000 vietas 3000 vietas

Transportlīdzekļu remontdarbnīcas remonts projekta 
realizācija II,III ceturksnis apguvis 72175,85 

euro
Lielākā daļa darbu ir 

pabeigti (77%)

Garāžas, apzaļumošanas iecirkņa telpas remonts telpu skaits 2 telpu skaits-6 Ražošanas nepieciešamība,

Siltumnīcu remonts skaits 5

Veco siltumnīcas 
demontāža-150m2 
(2gab.).  Remont 
darbu veikšana-3 

siltumnīcas

Remontdarbu veikšana pēc 
ziemas perioda un tekošais 
remonts, demontāža darbi

Atjaunota un modernizēta  materiāli - tehniskā bāze :
1. Modernās biroja tehnikas un iekāršu iegāde Datortehnika - 1 komplekts 1

Aizsargzonas (zaļo zonu), 
pēc ielu un ietvju 
remontdarbiem, 

atjaunošana. Lietus ūdens 

Darbu vadītājs 
(būvinženieris, 

projektu vadītājs)

1.10. Finanšu vadības 
pilnveidošana

4.79 165329 / 3450399 = 4,79

Vec.
komercdarbības 

speciālists 

tūkst. eur Galv. grāmatvedis

Jurists

Mērķis - nodrošināt pakalpojumu paplašināšanu un pieejamību, ieviešot un attīstot progresīvās metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un 
kontrolei.

2.1.
Ēku renovācijas darbu 
veikšana un teritorijas 
infrastruktūras attīstība

Administrācijas vajadzībām



2. Mebeles komplekts 0 ofisa galdi - 3 gab., 
skapiši - 5 gab.

Transporta iecirkņa vajadzībam 
(remontdarbu rezultātā)

Asfaltbetona zāģis - 1 
vienība

0

Vibrobliete 250 kg - 1 
vienība

0

Optiskais nivelieris - 1 
vienība

1

Lāzera līmeņrādis-1 vienība iepirkt digitālais 
līmeņrādis-4 gab; 

optiskais nivilieris-1 
gab.

Zemes urbis - 1 vienība 1 vienība

Kravas autotorņa pacēlāja 
iegāde- 1 vienība 0

Tirgus cena ir augstāka nekā 
plānots, šogad ir izdevīgi izīrēt 
torni- cena  ir 13 euro stundā 

bez PVN
Automašīna  (viegla 
pasažieru) -1 vienība

0

Lietotās automašīnas ar 
dubulto kabīni un kravas 

kasti - 1 vienība 2

B/l automašīna ar dubulto 
kabīni un kravas kasti (VW 

Crafter)-1 maš. ; B/l automašīna 
ar dubulto kabīni (VW 

Transporter T5)
Aprīkojums arboristiem- 1 

komplekts iepirkts Dārzkopības iecirkņa 
vajadzībam

Pļaujmašīnas - 5 gab. 4 gab
Dārzkopības iecirkņa 

vajadzībām-3 vien.; Rituālo 
pak. Iecirkņa vajadz. - 1 vien.

Trimeris- 1 gab. 2
Rituālo pak. Iecirkņa 

vajadzībām-1 gab., dārzkopības 
iecirkņa vajadzībam - 1 gab.

Motorzāģis - 3 gab. 2
Dārzkopības iecirkņa 

vajadzībam - 1 vien.; Rituālo 
pak. Iecirkņa vajadzībām-1 vien.

Lapu smalcinātājs - 1 vien. lapu putējs -1 pamatdarbības iecirkņa 
vajadzībām

Perforātors ar sitiem, 
mazais perforātors - 2 vien. 0 pamatdarbības iecirkņa 

vajadzībam

Uguns drošības signalizācijas 
ierīkošana - 3 gab. 0 Trīs ēkas

Uguns drošības hidrantu maiņa 2 gab 1.Pasažieru 6 (uzņēmuma 
teritorija)

Tehniskais direktors

2.2. Nodrošināt un uzlabot 
materiāli tehnisko bāzi

   nosaukums 
/ vienību 

skaits
Būvdarbu, pamatdarbības 

iecirkņa vajadzībām

2. Ceļu remonta un ceļa būvniecības tehnikas iegāde

3. Automašīnas un mehānismi  -"-

4. Profesionālie motorzāģi, krūmgrieži un pļaujmašīnas  -"-



Citas iegādes 

WEB vietne 
(administrācijas 

vajadz.) -1; veļas 
mazgāšanas mašīna-1 
gab.(rituālo pak.iec. 

vajadzībam); 
videonovērošanas 
sistēma kavaljeram 
"Elerne"-1; strāvas 
ģenerātors Perform 

3000-2 gab. Un lietotā 
metāla ūdens muca - 1 
gab.(rit.pak. iecirkņa 

vajadzībam); 

izejot no ražošanas 
nepieciešamības

3.
Kapitālsabiedrības rīkotās mācības/Amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija

semināru skaits semināru skaits - 16 8

Kvalifikācijas celšanas kursi/ 100% atbilstoši kompetencei  apmācīts personāls darbinieku skaits darbinieku skaits - 15 13

Personāla darbības ikgadējā novērtēšana 100% 100% ikgadēja novērtēšana pabeigta

4.
Cilvēku skaits no 

Nodarbinātības valsts 
aģentūras, pēc fakta

0

Cilvēku skaits no Valsts 
probācijas dienesta, pēc 

fakta
18

Informācijas publiskošana masu informācijas līdzekļos savlaicīgi, 
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, informēta sabiedrība par aktualitātēm, 

regulāri atjaunota informācija
pastāvīgi pastāvīgi Lietvedības sekretārs

Dzīvnieku  patversmes mājas  lapas informācijas regulāra atjaunošana , mājas 
lapas www.labsdraugs.lv pastāvīgi pastāvīgi

Dzīvnieku 
patversmes darbu 

vadītāja

 Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. 
pantā noteikto prasību izpilde kapitālsabiedrības informācijas publiskošanai  
uzņēmuma mājas lapā ( izveidota mājas lapa www.labiekartosana.lv)

sagatavotās informācijas 
faktiskais apjoms 148 Lietvedības sekretārs

 Pakalpojumu kvalitātes novērtējums (aptaujas) pozitīva viedokļa 
būtisks pārsvars pēc fakta

Pateicība no LR 
Aizsardzības 

ministrijas par 
sadarbību un 

atbalstu 2018.gada 
militāro mācību 

laikā.
Atzīnības sertifikāts 

par dalību un 
atbalstu Latvijas 

Nacionālo bruņoto 
spēku mācībās 
NAMEJS 2018.

Tehniskais direktors, 
attiecīgie darbu 

vadītāji

Reģistrēt mutiskus pieprasījumus / sūdzības
pamatotu 

pieprasījumu / 
sūdzību skaits

pēc fakta 1479 Lietvedības sekretārs

5. Pārējās iegādes darbības nodrošināšanai  -"-

Valdes loceklis

4.2.

Veicināt uzņēmuma 
pozitīvas reputācijas 
veidošanu sabiedrībā, 
novērtēt pakalpojuma 

kvalitāti

Mērķis - nodrošināt personāla kompetenču attīstību un pēctecību, uzlabot darba produktivitāti

3.1. Nodrošināt efektīvu 
sabiedrības pārvaldību

  Katlu iekārtu operātora 
apmacība : 10 cilv. ;  3 cilv.-

gramatvedi; 2 cilv. - 
kokkopis -arborists; 1 

cilv.finānšu ekonomists 

Personāla direktors

Mērķis - Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā

4.1.

Sadarboties ar valsts, 
pašvaldību un 

starptautiskajām 
institūcijām atbilstoši 

savai kompetencei

Sadarbība ar Daugavpils pilsētas domes nodaļām un iestādēm, ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru un ar Valsts probācijas dienestu

Nodrošināt 
operatīvu 

informācijas 
apmaiņu un rīcību 
ar VARAM, DPD 

nodaļām un 
iestādēm, ar NVA 
un VPD, kā arī ar 

privātpersonām



Reģistrēt iesniegtās rakstiskus pieprasījumus / sūdzības
pamatotu 

pieprasījumu / 
sūdzību skaits

pēc fakta 37 Lietvedības sekretārs

Sagatavot atbildes
100 % atbildēt 

normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā

pēc fakta 37
Lietvedības sekretārs 

un attiecīgie darbu 
vadītāji

Klātienē, telefoniski uzklausīti klienti, sniegto konsultāciju , skaidrojumu  
skaits 

100 % sniegta 
informācija pēc fakta 2252

Lietvedības sekretārs 
un atbilstošie 

iecirkņu vadītāji

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
 T. Kohanovska, tālr. 65423792

Valdes loceklis                                                    N. Ignatjevs


