
Nr.p.k. Uzdevums Veicamie pasākumi Mērvienība 2020.gadā plāns
2020.gadā  

izpilde

Uzskaites 

dati/informācija, 

rādītāja 

aprēķins

Atbildīgais 

(amats)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Kapu teritorijas uzturēšana:  % izpilde, 100 %: 100,00%

Jaunu apbedījuma vietu uzmerīšana,nospraušana, ierādīšana 

kapsētas teritorijā
m2 6480 2457

Jauno apbedījumu vietu izveidošana m2 5400 765

Ceļu/celiņu uzkopšana vasaras periodā 100 m2 20 000 20 000

Ceļu/celiņu uzkopšana ziemas periodā 100 m2 9 697 8 776,13

Kapsētu grunts ceļu uzturēšana   m2 1 000 1 800

Kapsētu grunts ceļu uzturēšana (autogreidera gājiens profilējot, 

piebēršana)
km 50 15

Esošo aku un sūkņu uzturēšana (7+34+14= 55 gab.) % 100% 65,6%

Kapsētu teritorijā esošo  ūdens tvertņu apgāde ar ūdeni, uzturēšana m3 750 636

Ūdens izlietojums no centralizētās ūdensapgādes sistēmas m3 600 489

Savākto atkritumu izvešana un utilizēšana (no konteineriem, 

iežogojumiem, pagaidu uzglabāšanas vietām) ar atkritumu 

utilizēšanas izdevumu segšanu

t 1490 1642,1

Savākto bioloģisko noārdamo atkritumu izvešana t 87 0

Savākto pieminekļu un tās apmaļu izvešāna m3 125 70

Mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo un ja miruša cilvēka 

personība nav noskaidrota, apbedīšanas veikšana
cilv.skaits 20 10

Brāļu kapu  uzturēšana (14 vietas), piemiņas  vietu (11 vietas) 

uzturēšana
% 100% 84,6%

Kapsētu teritoriju appļaušana 100 m2 3 500 3 500

Avārijas koku zāģēšana gab. 59 55

13. pielikums

SIA "Labiekārtošana - D"

Pārskats par Rīcības  plāna izpilde  2020.gadā

Mērķis - nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu pilsētas zaļo zonu ( kapsētu, parku, skvēru) sakoptību, publisko teritoriju apgaismojumu un 

1 300
1300 

(savakšana);

1.1.

Nodrošināt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības 

kapsētu teritorijas 

uzturēšanu atbilstoši 

normatīvo aktu 

prasībām 

Rituālo 

pakalpojumu 

iecirkņa vadītājs

Kapsētu teritorijā brīvi esošo, stihiski izveidoto atkritumu 

savākšana un izvešana uz pagaidu uzglabāšanas vietu
t



Celmu frēzēšana gab. 5 5

Celmu rakšanas ar rokām gab. 2 5

Sīkie remonta darbi teritorijas uzturēšanai, atjaunošanas darbi 

apbedījuma vietā
 % 100% 100,0%

Atjaunošanas darbi apbēdījuma vietas % 100% 100%

 Klaiņojošo dzīvnieku ķeršana un uzturēšana patversmē % izpilde, 100 %: 100,00%

Atrasto dzīvnieku līķu savākšana un utilizēšana skaits pastāvīgi 134

Dzīvnieku adopcija skaits pastāvīgi

suņi - 262, kaki - 

363, kopā 

dzīvnieku skaits-

625

Veterinārārsta pakalpojumu piesaiste (dzīvnieku klīniskā 

izmeklēšana, izsaukums, vakcinācija pret trakumsērgu, 

sterilizācija, kastrācija, eitanāzija un tml.)

pakalpojumu 

skaits
755 895

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

izpilde

puķu dobju, piramīdu un konstrukciju ierīkošana m2 3096,52 3274,56

 apstādījumu kopšana m2 69419,56 69619,694

laistīšana, minerālmēslu ienešana m2 205124,48 206382,077

Augu koku, krūmu stādīšana un uzturēšana, augu audzēšana, kā arī 

koku zaru avārijas koku zāģēšanu, celmu frēzēšana :
100% līguma izpilde

94,0 % līguma 

izpilde

avārijas koku nozāģēšana gab. 545 655

koku zaru nogriešana, vainagu kopšana gab. 2812 2710

krūmu griešana 100 m2 3000 2894,89

celmu frēzēšana gab. 940 579

Parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo 

zonu pļaušana:
100% līguma izpilde

101,1% 

līguma izpilde
zālienu pļaušana ( pilsētas ielās, parkos, skvēros, atpūtas vietās, vaļņi, 

citas teritorijas)
100 m2 111 325,86 113 289,59

zālienu pļaušana  VUGD platībās  (pļavās, nogāzēs) ha 327,4246 327,4246
dzīvžogu formēšana tek.m. 4200 4195

Pašvaldības piederošo infrastruktūras inventāra, elementu 

uzturēšana, avārijas un stihisko seku likvidēšanas darbu veikšana
% 100% līguma izpilde 82,8%

Daugavpils pilsētas pašvaldības svētku un pasākumu noformēšana  % 100% līguma izpilde 100%

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

suņi - 120, kaki - 

124

1.1.

Nodrošināt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības 

kapsētu teritorijas 

uzturēšanu atbilstoši 

normatīvo aktu 

prasībām 

Rituālo 

pakalpojumu 

iecirkņa vadītājs

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 

apkalpošanu.  

darbi izpildīti ar 

mazākam 

izmaksām

Darbu vadītājs



Nodrošināt pilsētas 

ielu apgaismošanas 

tīklu uzturēšanu.

Rekonstrukcijas un izbūves programmu īstenošana. % 100% līguma izpilde 100,00%

Savlaicīga reaģēšana uz pieprasījumiem sakarā ar bojājumiem.
sadaļu maiņa, 

gab.
149 kmpl.

kabeļu nomaiņa, 

m
7773,5 kmpl.

gaismas ķermeņu 

nomaiņa, gab.
124 kmpl.

Avārijas situāciju apsekošana un operatīvā novēršana % 100 % līguma izpilde. 100%

Autoavārijas seku likvidēšana skaits

Avārijas situāciju 

novēršana pēc faktiskā 

daudzuma vienas 

stundas laikā no 

izsaukuma saņemšanas 

brīža

6

Bērnu rotaļu laukumu uzturēšana un remonts, kopumā % 100 % līguma izpilde

97% kopumā, 

t.sk. uzturēšana: 

93 %

Bērnu rotaļu laukumu uzturēšana skaits 27 27

Bērnu rotaļu laukumu remonts (neieskaitot dzīvojamo māju 

pagalmus)
skaits 20 31

Bērnu sporta un atpūtas aprīkojuma remonts % 100 % līguma izpilde 100%

Bērnu sporta un atpūtas aprīkojuma remonts dzīvojamo māju 

pagalmos 
skaits 185 185

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

1.8.

Finanšu līdzekļu efektīva un mērķtiecīga izmantošana.

Rentabilitāte = Neto peļņa/apgrozījums % 0,85 1,38

Pašu kapitāla atdeve = Neto peļņa/pašu kapitāls % 2,57 3,96
37281/941364x10

0=3,96

Maksātnespēja = Kopējās saistības/pašu kapitāls (normatīvs no 

0...1)
koef.. 0,44 0,38

357927/941364=

0,38

Debitoru parādnieki: 66 22,5

1.5. Darbu vadītājs

Organizēt 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

1416

100 % bojājumu 

novēršana

Visu 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.

1.6.

Autoavārijas, stihisko 

seku situācijas 

nepieļaušana un to 

operatīvā likvidēšana

Darbu vadītājs

1.7.

Daugavpils pilsētas 

teritorijas bērnu rotaļu 

laukumu izbūve, 

uzturēšana un 

apsaimniekošana 

saskaņā ar  

saimnieciskā līguma 

nosacījumiem un 

tehnisko specifikāciju 

Darbu vadītājs

Grāvju, kanālu un 

nodalījumu joslu 

tīrīšana. Aizsargzonas 

(zaļo zonu), pēc ielu 

un ietvju 

Darbu vadītājs 

(būvinženieris, 

projektu vadītājs)Nomaļu atjaunošana pēc Daugavpils pilsētas ielu un ietvju 

remontdarbiem
 % 100 % līguma izpilde 100%

1.9.
Finanšu vadības 

pilnveidošana

37281/2708113x1

00=1,38
Vec.

Finanšu 

ekonomists

tūkst. eur Galv. grāmatvedis



no kopējā apjoma: tekošie parādi; 53 8,3

 parādi vecāki par 1-3 mēn..; 2 6,7

vecāki par 3 mēn..; 2 7,5

Ekonomiski pamatoti saimnieciskas darbības izdevumi /izmaksas 

atbilstoši izejvielu un resursu cenām. Veikt iepirkuma procedūras.

Noslēgtie līgumi skaits 190 188

Veiktie iepirkumi skaits 30 32

t.sk. pabeigtie iepirkumi skaits 30 32

2.

Dzīvnieku patversmē suņu voljeru atjaunošana m2 240 267

I-III ceturksnī ( 

Voljeru remonts 

:267 m2, citi 

remonti: 106 m2)

Suņu pastaigas laukuma paplašināšana
projekta 

realizācija
pēc fakta ne realizēts I, III ceturksnis

Administratīvas ēkas fasādes un beniņu remonts, ugunsdrošības 

sistēmas montāža

projekta 

realizācija

Administratīvās ēkas 

siltināšana, I. karta
ne realizēts  III, IV ceturksnis

Elektriskas darbības aizstāšana kapliča
projekta 

realizācija
pēc fakta

projekts tika 

īstenots nelielā 

apjomā

 IV ceturksnī

Iekšējo ceļu izbūve
projekta 

izstrāde
projekta realizācija ne realizēts  III, IV ceturksnis

Telpu remonts, ventilācijas sistēmas izbūve, gaismas ķermeņu 

atjaunošana
telpu skaits 3 5

Apzaļumošanas 

iecirkņa 

vajadzībām - 2. 

telpas;  

pamatdarbības 

iecirkņa  - 1.telpa;  

sargu telpa-1; 

arhīva vajadzībām 

paredzētajās 

telpās-1

1.9.
Finanšu vadības 

pilnveidošana
tūkst. eur Galv. grāmatvedis

Jurists

Mērķis - nodrošināt pakalpojumu paplašināšanu un pieejamību, ieviešot un attīstot progresīvās metodes un tehnoloģijas darba procesu 

2.1.

Ēku renovācijas darbu 

veikšana un teritorijas 

infrastruktūras 

attīstība

Izpilddirektors 



Jumta seguma remonts m2 pēc fakta 485

Jumtas remonts 

garāžas ekā - 

inventāra 

glabāšanas telpā. 

Renilas likšņu 

uzstādāšana, 

jumta joslu, 

hidroizolācijas 

uzstādīšana, spāru 

izlidzināšana

Siltumnīcu remonts skaits pēc fakta 3

2.lielas 

siltumnīcas un 

siltumnīca Nr.5

Dzīvnieku kapsētas izveidošana
projekta 

realizācija
līdz 2020.decembrim ne realizēts

Pašvaldības 

līdzekļi

Renovēt kapliču komunālājās kapsētās
projekta 

realizācija
līdz 2020.decembrim ne realizēts

Pašvaldības 

līdzekļi

Atjaunota un modernizēta  materiāli - tehniskā bāze :

1. Modernās biroja tehnikas un iekāršu iegāde

Vienību skaits -11
Vienību skaits: 

5

Lietotā vieglo pasažieru 

automašīna - 1.vien. 1

Energosistēmas 

iecirkņa 

vajadzībām

Lietotājs kravas 

furgons - 1. vien. 1

Dzīvnieku 

patversmes 

vajadzībām

Hidrauliskais divstatņu 

pacēlājs ar apakšējo 

pārvadu(celtspēja 4,5 

th) - .vien.

0

Transporta 

iecirkņa 

vajadzībām

Power cutter - 1.vien.
0

Būvdarbu 

iecirkņa 

vajadzībām

Spēka zāģis - 1.vien.
1

Būvdarbu 

iecirkņa 

vajadzībām

2.1.

Ēku renovācijas darbu 

veikšana un teritorijas 

infrastruktūras 

attīstība

Izpilddirektors 

2.2.

Nodrošināt un 

uzlabot materiāli 

tehnisko bāzi

   nosaukums 

/ vienību 

skaits

Datorkomplekts -2 

vienības
1

Uzstādīts 

apsardzes telpās, 

lai uzlabotu 

teritorijas 

2. Automašīnas un mehānismi  -"-



Plazmas griezējs - 

1.vien 0

Pamatdarbības 

iecirkņa 

vajadzībām

Elektrostacija 

profesionālā līdz 6500 

T - 2.vien.

0

Pamatdarbības 

iecirkņa 

vajadzībām(pilsēt

as infrastruktūras 

un bērnu laukumu 

uzturēšanai, 

remontdarbiem)

Atskaldāmo āmurs 

MAKIRTA HM1214c - 

1.VIEN.
0

Rituālo 

pakalpojumu 

iecirkņa 

vajadzībām

Treileris - 1.vien.
0

Būvdarbu 

iecirkņa 

vajadzībām

Ģeneratprs KOHLER 

SDMO "PERFORM 

300" - 1.vien.
2

Rituālo 

pakalpojumu 

iecirkņa 

vajadzībām

Vienību skaits - 14
Vienību 

skaits:17

Pļaujmašīnas - 7.vien. 10

Krūmgrieži/Trimeri - 5. 

vien.
5

Motrzāģis - 2. vien. 2

Vienību skaits kopumā- 

22

Vienību skaits: 

6

Profesionālā šujmašīna 1

Vertikālā urbjmašīna 1

Virpošanas darbgalds 1

Lapu pūtējs 1

Nojume 3*3 s7 cinkotais 

karkas balta krāsa
2

inventāra svētku 

nodrošināšana

3.

Kapitālsabiedrības rīkotās mācības/Amatam atbilstoša izglītība un 

kvalifikācija
semināru skaits 32 15

uzņēmuma 

specialisti

Izpilddirektors 

2.2.

Nodrošināt un 

uzlabot materiāli 

tehnisko bāzi

2. Automašīnas un mehānismi  -"-

4. Pārējās iegādes darbības nodrošināšanai  -"-

Rāžosanas 

nepieciešamība

3. Profesionālie motorzāģi, krūmgrieži un pļaujmašīnas  -"-
Dārzkopības , 

rituālo,pakalpoju

mu, 

pamatdarbības 

iecirkņa  

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

3.1.
Nodrošināt efektīvu 

sabiedrības pārvaldību

Personāla 

direktors



Kvalifikācijas celšanas kursi/ 100% atbilstoši kompetencei  

apmācīts personāls
darbinieku skaits 10 16

ēkas un 

teritorijas 

uzraugi, kaķuun 

suņu ķerāji

Personāla darbības ikgadējā novērtēšana 100% 100%

4.

Informācijas publiskošana masu informācijas līdzekļos savlaicīgi, 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, informēta sabiedrība par 

aktualitātēm, regulāri atjaunota informācija

pastāvīgi 46
Lietvedības 

sekretārs

Dzīvnieku  patversmes mājas  lapas informācijas regulāra 

atjaunošana , mājas lapas www.labsdraugs.lv
pastāvigi pastāvigi

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)

sagatavots informācijas 

faktiskais apjoms
111

Lietvedības 

sekretārs

 Pakalpojumu kvalitātes novērtējums (aptaujas)
pozitīva viedokļa 

būtisks pārsvars
pēc fakta 0

Izpilddirektors, 

attiecīgie darbu 

vadītāji

Reģistrēt mutiskus pieprasījumus / sūdzības
pamatotu 

pieprasījumu / 

sūdzību skaits

pēc fakta 1369
Lietvedības 

sekretārs

Reģistrēt iesniegtās rakstiskus pieprasījumus / sūdzības
pamatotu 

pieprasījumu / 

sūdzību skaits

pēc fakta 19
Lietvedības 

sekretārs

Sagatavot atbildes
100 % atbildēt 

normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā

pēc fakta 19

Lietvedības 

sekretārs un 

attiecīgie darbu 

vadītāji

Klātienē, telefoniski uzklausīti klienti, sniegto konsultāciju , 

skaidrojumu  skaits 

100 % sniegta 

informācija
pēc fakta 1845

Lietvedības 

sekretārs un 

atbilstošie 

iecirkņu vadītāji

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

T.Kohanovska, tālr. 65423792

3.1.
Nodrošināt efektīvu 

sabiedrības pārvaldību

Personāla 

direktors

4.2.

Veicināt uzņēmuma 

pozitīvas reputācijas 

veidošanu sabiedrībā, 

novērtēt pakalpojuma 

kvalitāti

Valdes locekle                                                 J. Mamaja

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

4.1.

Sadarboties ar valsts, 

pašvaldību un 

starptautiskajām 

Sadarbība ar Daugavpils pilsētas domes nodaļām un iestādēm, ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru un ar Valsts probācijas dienestu

Nodrošināt 

operatīvu 

informācijas 

apmaiņu un rīcību 

Cilvēku skaits no 

Valsts probācijas 

dienesta, pēc fakta

42 Valdes loceklis


