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1. Vispārīga informācija par SIA “Rēzeknes Satiksme” 
 
SIA “Rēzeknes Satiksme” (turpmāk tekstā – arī Kapitālsabiedrība), vienotais reģistrācijas Nr. 
42403028557 Komercreģistrā, tika dibināta 2011. gada 20. oktobrī. Kapitālsabiedrības juridiskā un 
faktiskā adrese ir Raiņa iela 8, Rēzekne, LV-4601. 2011. gada 11. novembrī SIA “Rēzeknes Satiksme”  tika 
piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Rēzeknes pilsētas maršrutu tīklā no 
2012. gada 1. janvāra. 
 

1.1. Darbības veids 
 
Uzņēmumam ir reģistrēti trīs pamata darbības veidi pēc saimniecisko darbību klasifikācijas NACE 
2.red.: 
 

1. Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (kods Nr. 49.31); 
2. Automobiļu apkope un remonts (kods Nr. 45.20); 
3. Sauszemes transporta palīgdarbības (kods Nr. 52.21); 

 
SIA “Rēzeknes Satiksme” faktiskā pamatdarbība ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana 
Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā kopš 2012. gada 1. janvāra. Sabiedriskā 
transporta pakalpojumi tiek sniegti uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pamata. 
Līgums ir noslēgts starp SIA “Rēzeknes Satiksme” un Rēzeknes pilsētas domi, pašreizējā līguma darbības 
termiņš ir 2027. gada 31. decembris. 
 
SIA “Rēzeknes Satiksme” ir saņēmis sekojošas licences un atļaujas, lai veiktu saimniecisko darbību: 

- Valsts Autotransporta direkcijas licence Starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar 
autobusiem (licences sērija PS Nr. 01562); 

- Eiropas Kopienas atļauja Nr. EP-00691 starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar 
autobusiem. 

 
Kapitālsabiedrība ir saņēmusi trīs standartu sertifikātus: darba aizsardzība, ekoloģija, procesu un 
dokumentācijas vadība, ka arī nodrošināja atbilstību transporta pārvadājumu kvalitātes standartam 
(OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 un EN 13816). 
 

1.2. Pamatkapitāls un dalībnieki 
 
Uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 534 690 EUR, un tas sastāv no  534 690 daļām, 
katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR. SIA “Rēzeknes Satiksme” 100% kapitāla daļu īpašnieks ir 
Rēzeknes pilsētas  dome (reģistrācijas Nr. 90000025465). 
 

1.3. Vadības modelis 
 
2019. gadā Kapitālsabiedrībā vidēji tika nodarbināti 77 darbinieki. Pielikumā Nr. 1 ir pievienota SIA 
“Rēzeknes Satiksme” organizatoriskās pārvaldes struktūras shēma.  
 

1.4. Īpašumu struktūra 
 
SIA “Rēzeknes Satiksme” pamatlīdzekļu kopējā bilances vērtība uz 2019. gada 31. decembri bija  
3324845 EUR saskaņā ar grāmatvedības datiem. Kapitālsabiedrības pamatlīdzekļus galvenokārt veido: 
 

- Autobusi (detalizētāk sk. Tabulā 1-1). Kopā tie ir 27 autobusi – 25 SOR markas autobusi un 2 
MAN markas autobusi. Visi SOR markas autobusi tika iegādāti 2016. gadā. Kopējā autobusu 
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bilances vērtība bija 2 766 114 EUR uz 2019. gada 31.decembri, un tas sastāda 83% no 
pamatlīdzekļu bilances vērtības. 

 
Tabula 1-1. SIA “Rēzeknes Satiksme” piederošo autobusu saraksts uz 2019. gada 31. decembri. 

Pamatlīdzekļa 
nosaukums 

Izlaiduma 
gads 

Pieņemšanas 
uzskaitē 
datums 

Lietderīgais 
termiņš (mēn.) 

Sākotnējā 
vērtība, EUR 

Atlikusī vērtība, 
EUR 

AUTOBUSS MAN 
NL202 1 25.01.1996 11.04.2012 36 4,268.62 - 
AUTOBUSS MAN 
NL202 18.04.1996 11.04.2012 36 4,268.62 - 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KK 7371 30.06.2016 03.08.2016 120 155,000.00 107,489.32 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KL 4263 30.06.2016 01.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KL 4265 30.06.2016 01.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KL 4266 30.06.2016 01.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KL 4267 30.06.2016 01.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 12 valsts nr. 
KL 4268 30.06.2016 01.09.2016 120 178,000.00 124,185.43 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM3112 30.06.2016 16.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM3116 30.06.2016 16.09.2016 120 155,000.00 124,185.43 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM3115 30.06.2016 16.09.2016 120 155,000.00 124,185.43 
SOR BN 12 valsts nr. 
KM3114 30.06.2016 16.09.2016 120 178,000.00 108,641.12 
SOR BN 12 valsts nr. 
KM3110 30.06.2016 16.09.2016 120 178,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM3146 30.06.2016 22.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM3150 30.06.2016 22.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM3148 30.06.2016 22.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM3149 30.06.2016 22.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM3147 30.06.2016 22.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM 3175 30.06.2016 29.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM 3176 30.06.2016 29.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM 3173 30.06.2016 29.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM 3171 30.06.2016 29.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM 3172 30.06.2016 29.09.2016 120 155,000.00 108,641.12 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM 3211 30.06.2016 06.10.2016 120 155,000.00 109,792.52 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM 3212 30.06.2016 06.10.2016 120 155,000.00 109,792.52 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM 3208 30.06.2016 06.10.2016 120 155,000.00 109,792.52 
SOR BN 8,5 valsts nr. 
KM 3210 30.06.2016 06.10.2016 120 155,000.00 109,792.52 

KOPĀ    3,952,537.24 2,766,114.53 
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- Nekustamie īpašumi (detalizētāk sk. Tabulā 1-2). Kopējā bilances vērtība 344 259 EUR uz 
2019.gada 31.decembri, kas sastāda 9% no pamatlīdzekļu bilances vērtības. Visi zemāk 
uzskaitītie nekustamie īpašumi ir  komercīpašumi vai industriālie objekti, tie ir savstarpēji 
saistīti, tāpēc to kopums var tikt uzskatīts par industriālo kompleksu. 

 
Tabula 1-2. SIA “Rēzeknes Satiksme” piederošo nekustamo īpašumu saraksts uz 2019. gada 31. decembri. 

Nekustamais īpašums 
Bilances 

vērtība, EUR 
Kadastrālā 

vērtība, EUR Kadastra Nr. Piezīmes 

Zemes gabals Raiņa ielā 6, 
Rēzekne 15,027,54 17,101.00 2100 009 0319 Platība 5751 m2 
Zemes gabals Raiņa ielā 8, 
Rēzekne 21,627.65 11,753.00 2100 009 0311 Platība 3755 m2 
Automobiļu remonta 
darbnīca Raiņa ielā 6, 
Rēzeknē TB 5,219.00 4,095.00 2100 009 0311 005 Platība 177.1 m2 
Garāžas   Raiņa ielā 6, 
Rēzeknē TB 809.98 960.00 2100 009 0311 013 Platība 30 m2 
Angārs  Raiņa ielā  6, 
Rēzeknē TB 69,983.16 13,772.00 2100 009 0311 012 Platība 455.5 m2 
Caurlaides ēka Raiņa  ielā 
8, Rēzekne TB 952.31 1,045.00 2100 009 0311 001 Platība 35.3 m2 
Garāžas   Raiņa ielā 6, 
Rēzeknē RB 68,991.64 10,831.00 2100 009 0311 006 Platība 406 m2 
Garāža (automobiļu 
remonta darbnīca)   Raiņa 
ielā  8, Rēzeknē RB 1850.67 2,376.00 2100 009 0311 009 Platība 133.6 m2 
Administratīvā ēka (ātras 
palīdzības stacija)  Raiņa 
ielā  8, Rēzeknē OF 101,696.49 17,511.00 2100 009 0311 007 Platība 518.2 m2 
Garāžā   Raiņa ielā 8, 
Rēzeknē TB 48,716.68 9,886.00 2100 009 0311 002 Platība 308.8 m2 
Garāža (automobiļu 
remonta darbnīca)   Raiņa 
ielā  8, Rēzeknē TB 2,884.09 3,703.00 2100 009 0311 011 Platība 208.2 m2 
Garāža   Raiņa ielā 8, 
Rēzeknē NMP 6,500.67 8,347.00 2100 009 0311 008 Platība 469.3 m2 

KOPĀ 344,259.88 101,380.00   

 
- Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. Bilances uzskaites vērtība 189377 EUR uz 2019. gada 31. 

decembri. Tie galvenokārt sastāv no vieglajiem transportlīdzekļiem, iekārtām autobusu 
remontdarbu veikšanai, kā arī biroja tehnikas un aprīkojuma. 

 
SIA “Rēzeknes Satiksme” nav veicis ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, kā arī Kapitālsabiedrībai nepieder 
kapitāldaļas citos uzņēmumos. 
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1.5. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 
 
SIA “Rēzeknes Satiksme” kopējās veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2019. gadā ir 520872 
EUR. Detalizēts atšifrējums par kapitālsabiedrības veiktajām iemaksām valsts un pašvaldības budžetā 
ir atspoguļots Tabulā 1-3 (sk. zemāk). 
 
Tabula 1-3. SIA “Rēzeknes Satiksme” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2019. gadā, EUR. 

Nodokļa veids 
Aprēķināts 2019. 

gadā 
Samaksāts 2019. 

gadā 
Pievienotās vērtības 
nodoklis 

119 509,59 110 451,03 

Sociālais nodoklis 284 905,71 285 955,02 
Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

122 930,93 122 818,58 

Nekustamā īpašuma 
nodoklis 

1 060,18 1 060,18 

Uzņēmējdarbības riska 
valsts nodeva 

330,84 331,92 

Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis 136,00 185,00 

Dabas resursu nodoklis 71,14 71,14 

KOPĀ 528 944,39 520 872,87 

 

2. Kapitālsabiedrības biznesa modelis 
 

SIA “Rēzeknes Satiksme” pamatdarbība ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana Rēzeknes 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, kas tiek sniegti uz sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pasūtījuma līguma pamata ar Rēzeknes pilsētas domi. Autobusu vidējais vecums ir 4 gadi, un pēc 
vecuma tas ir viens no jaunākajiem autobusu parkiem Latvijā. Maksa par braucienu, tai skaitā par 
braukšanas maksas atvieglojumiem, tiek noteikti ar Rēzeknes domes lēmumiem, līdz ar to 
Kapitālsabiedrībai nav ietekmes uz cenu un tarifu noteikšanu. 
Papildus pamatdarbībai Kapitālsabiedrība gūst ienākumus no citiem pakalpojuma veidiem, piemēram, 
kā reklāmas ieņēmumi no to izvietošanas sabiedriskajā transportā, telpu īres ieņēmumi, 
komerctransporta pakalpojumiem (autobusu izīrēšana) ieņēmumi un autostāvvietas ieņēmumi. Maksas 
noteikšanas vadlīnijas šiem pakalpojuma veidiem skatīt punktā 2.5. 
 

2.1. Ieņēmumi avoti 
 
2019. gadā Kapitālsabiedrības neto apgrozījums bija 2 022 210 EUR.  Tikai 233547 EUR jeb 11.5% neto 
apgrozījums tiek ģenerēts no sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības.  35.5% ienākumu ir ieņēmumi 
no valsts un pašvaldības dotācijām, savukārt 53% ienākumu veido ieņēmumi, ko Kapitālsabiedrība 
saņem par pasažieru kategoriju pārvadāšanu, kuras ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas 
atvieglojumus Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā1. Salīdzinot ar 2018. gadu, neto apgrozījums 
ir palielinājies par 6,8%, galvenokārt uz dotāciju un ieņēmumu par pasažieru ar braukšanas maksas 
atvieglojumiem pārvadājumu rēķina. Maksas ieņēmumi salīdzinot ar 2018.gadu ir samazinājušies par 
14%. 
 

 
1 https://likumi.lv/ta/id/289231-par-brauksanas-maksas-atvieglojumiem-rezeknes-pilsetas-sabiedriskaja-transporta 
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Kapitālsabiedrība gūst arī ieņēmumus, kas nav saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem, 
tādējādi diversificējot savu ieņēmumu struktūru. 2019. gadā SIA “Rēzeknes Satiksme” guva 227 762 
EUR ieņēmumus no komercpārvadājumiem, kas ir par 26% vairāk kā 2018.gadā. Šajā ienākumu 
segmentā ir ievērojams pieaugums, 3 gadu laikā palielinoties ieņēmumiem par 175,9 tūkstošiem EUR 
(51 874 EUR 2016.gadā). 2019.gadā tika gūti 6 338 EUR ieņēmumi no reklāmas izvietošanas 
sabiedriskajā transportā un 8 593 EUR no telpu nomas.  
 

2.2. Saņemtais valsts un pašvaldības budžeta finansējums 
 
2019. gadā SIA “Rēzeknes Satiksme” ieņēmumi 1 071 736 EUR no Rēzeknes pašvaldības par ieviestajiem 
braukšanas maksas atvieglojumiem. Papildus 2019. gadā uzņēmums saņēma pašvaldības dotāciju 387 
305 EUR apmērā zaudējumu un izdevumu kompensēšanai un valsts dotāciju 329 622 EUR apmērā. 
Kārtība, kā tiek noteikti un kompensēti zaudējumi un izdevumi saistībā ar sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanu, ir noteikta 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 435. “Kārtība, 
kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un 
izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”. 
 

2.3. Mērķa klienti 
 
Kapitālsabiedrības mērķa klienti ir visi Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji un tūristi visās vecuma grupās. 
Sabiedriskais transports Rēzeknes pilsētā ir organizēts 22 maršrutos, pārklājot visu Rēzeknes pilsētas 
teritoriju, tādējādi nodrošinot iespēju visu Rēzeknes mikrorajonu iedzīvotājiem izmantot sabiedrisko 
transportu. Informācija par  sabiedriskā transporta pieejamību un jaunumiem tiek izvietota SIA 
“Rēzeknes satiksme” mājaslapā www.rezeknessatiksme.lv, Rēzeknes pilsētas mājaslapā 
www.rezekne.lv, Rēzeknes pilsētas pašvaldības laikrakstā “Rēzeknes Vēstnesis”, kā arī sabiedriskā 
transporta pieturvietās, lai pēc iespējas vairāk Rēzeknes iedzīvotājiem būtu iespējams saņemt 
jaunumus un izmantot sabiedrisko transportu, kas ir ekoloģiskāk un lētāk nekā pārvietoties ar privāto 
auto. 

Autobusi, kas tiek izmantoti pasažieru pārvadājumos pilsētā, ir aprīkoti ar nepieciešamajām iekārtām, 
lai to varētu izmantot cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

2.4. Sniegto pakalpojumu daudzums 
 
2019. gadā SIA “Rēzeknes Satiksme” apkalpoja 3,199 miljonus pasažieru, kas ir par 4% mazāk nekā 
2018. gadā, kas ir līdzīgs iedzīvotāju skaita samazinājumam Rēzeknē (5%). Pārvadāto pasažieru skaits 
pa mēnešiem 2018. un 2019. gadā ir atspoguļots Grafikā 2-1 (sk. zemāk). Ik mēnesi tiek pārvadāti 250 
000 – 300 000 pasažieri. Vismazāk pasažieru tika pārvadāts 2019.gada jūlijā, visvairāk pasažieru tika 
pārvadāts 2018.gada maijā. 
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Grafiks 2-1. SIA “Rēzeknes Satiksme” pārvadāto pasažieru skaits pa mēnešiem 2018. un 2019. gadā. 

 
   

Apkopotā statistika rāda, ka ~15% no pasažieriem maksā pilno biļetes cenu, un ~85% no pasažieriem 
tiek pārvadāti ar braukšanas maksas atvieglojumiem (piem., invalīdi, bāreņi, daudzbērnu ģimenes, 
pensionāri vecāki par 75 gadiem). Maksas pasažieru pārvadājumu skaits samazinājies no vidēji 51,8 
tūkstošiem 2018.gadā uz 44,8 tūkstošiem 2019.gadā (14% samazinājums). Pasažieru pārvadājumu 
skaits, kuri izmanto braukšanas maksas atvieglojumus, samazinājies no vidēji 225,9 tūkstošiem 
2018.gadā uz 221,8 tūkstošiem 2019.gadā (1,9% samazinājums). 
 

2.5. Pakalpojuma cena 
 
Ieņēmumi no pasažieru pārvadāšanas 
Sabiedriskā transporta pilna biļetes cena ir 0.50 EUR, ieskaitot PVN. Pastāvīgo pasažieru ērtībai ir 
ieviestas mēnešbiļetes, tās cena ir 30 EUR mēnesī, un darbadienu mēnešbiļetes cena ir 21 EUR mēnesī. 
Maksa par braucienu, tai skaitā par braukšanas maksas atvieglojumiem, tiek noteikti ar Rēzeknes domes 
lēmumiem, līdz ar to Kapitālsabiedrībai nav ietekmes uz cenu un tarifu noteikšanu. Sabiedriskā 
transporta pakalpojuma tarifs (braukšanas maksa) tiek noteikts balstoties uz Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 435 – “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”. 
 
Pasažieru grupas, kurām ar 2017.gada 6.marta Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.5  
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā” noteikti 
braukšanas maksas atvieglojumi Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā, kā arī šo atvieglojumu 
apmēri:  

 

 Skolēni 
Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 1.–12. klašu skolēniem mācību gada laikā pienākas 50% atlaide, 
iegādājoties SIA „Rēzeknes Satiksme” braukšanas biļeti.  
Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.–12. klašu skolēniem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta 
Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, – ar 50% atlaidi no biļetes cenas. 
 
Pensionāri un personas kas vecākas par 60 gadiem 
Rēzeknē deklarētie pensionāri un personas, kas ir vecāki par 60 gadiem, var izmantot pilsētas pasažieru 
transportu pilnīgi bez maksas visu gadu, uzrādot beztermiņa braukšanas apliecību. 
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Pirmsskolas vecuma bērni 
Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, 
tostarp tie, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā. Lai 
izmantotu šo atlaidi, jāuzrāda SIA „Rēzeknes Satiksme” atlaides braukšanas dokuments.  
 
Bāreņi 
Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas aizbildnībā, dzīvo audžuģimenēs vai bērnu 
aprūpes institūcijās, pilsētas sabiedrisko transportu arī var izmantot par brīvu. 
Bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, 
aizbildnībā, pilsētas teritorijas bērnu aprūpes institūcijās esošajiem bērniem līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā; 
 
Invalīdi 
Invalīdi, uzrādot invaliditātes apliecību, ir tiesīgi izmantot sabiedrisko transportu par brīvu. 
 
Personas, kuru apgādībā ir bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai 
augstskolu pilna laika studiju programmā. 
 
Maznodrošinātā un trūcīgā statusa personas. 
 
Studenti, koledžu audzēkņi 
personas, kuras mācās vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās un 
kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknē; 
 
Personas, kuras piedalījušās 1991.gada barikādēs, uzrādot Barikāžu dalībnieka apliecību; 
 
Personas, kuras piedalījušās Černobiļas Atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā. 
 
Telpu īres ieņēmumi 
Daļa no SIA “Rēzeknes Satiksme” piederošā nekustamā īpašuma telpām tiek iznomātas Neatliekamās 
medicīnas palīdzības dienestam. Ilgtermiņa līguma beigu termiņš ir 2024. gada 29.oktobris, ikmēneša 
nomas maksa savstarpējā līguma ietvaros kopš 2014.gada 1.novembra ir noteikta 893,03 EUR apkures 
sezonā un 482.02 EUR ārpus apkures sezonas, neiekļaujot PVN, apkures sezonas sākumu un beigas 
nosakot iznomātājam. Nomnieks papildus sedz komunālo pakalpojumu izdevumus atbilstoši patēriņam 
un komunālo pakalpojumu sniedzēju noteiktajām cenām. 
 
Stāvvietu ieņēmumi 
Maksa par stāvvietu izmantošanu tiek noteikta Kapitālsabiedrībā uz Kapitālsabiedrības valdes izdota 
rīkojuma pamata. Cena tiek noteikta, izvērtējot tirgus cenas par līdzīgi pieejama pakalpojuma cenām 
pilsētā atbilstošā teritorijā un infrastruktūras nodrošinājumā. Šobrīd spēkā esošais rīkojums paredz, ka 
mēneša maksa par vieglajām automašīnām ir 25 EUR plus PVN, savukārt transportlīdzekļiem ar pilnu 
maksu virs 3000 kg – 35 EUR plus PVN. 
 
Reklāmas izvietošana sabiedriskajā transportā 
Maksa par reklāmas izvietošanu sabiedriskajā transportā (galvenokārt autobusa aizmugures ārējā 
virsma) izmantošanu tiek noteikta Kapitālsabiedrībā uz Kapitālsabiedrības valdes izdota rīkojuma 
pamata. 
 
Ieņēmumi no komercpārvadājumiem 
Maksa par komerpārvadājumiem tiek noteikta Kapitālsabiedrībā, izvērtējot katra komercpārvadājumu, 
ņemot vērā komercmaršruta garumu, ilgumu. Tiek noteikta pašizmaksa, kurai tiek pieskaitīts noteikts 
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peļņas procents, tādā veidā nosakot pakalpojuma cenu. Jāņem vērā, ka šajā nozarē konkurence ir sīva, 
līdz ar to ir svarīgi piedāvāt klientam visizdevīgāko cenu, bet tai pašā laikā arī nopelnīt. 
 
Kapitālsabiedrībā pie nefinanšu mērķiem ir izvirzīts, izstrādāt un apstiprināt vienotu kārtību, pēc kuras 
kapitālsabiedrībā tiek noteikts sniegto pakalpojumu cenas veidošanās mehānisms un pakalpojumu 
sniegšanas kārtība. 
 

2.6. Galvenie sadarbības partneri 
 
Rēzeknes pilsētas dome, kas arī ir vienīgais SIA “Rēzeknes Satiksme” kapitāldaļu turētājs, ir galvenais 
Kapitālsabiedrības sadarbības partneris, ar būtisku ietekmi Kapitālsabiedrībā. Starp abām Pusēm ir 
noslēgts ilgtermiņa līgums, uz kā pamata SIA “Rēzeknes Satiksme” sniedz sabiedriskā transporta 
pakalpojumus Rēzeknes pilsētā.  

2016. gadā SIA “Rēzeknes Satiksme” iegādājās 25 jaunus SOR markas autobusus, izmantojot SEB Līzings 
pakalpojumus. Kopš tā laika SEB Līzings ir kļuvis par nozīmīgu Kapitālsabiedrības ilgtermiņa sadarbības 
partneri. Kapitālsabiedrībai ir svarīgi izpildīt savas uzņemtās saistības, lai pilnībā norēķinātos par 
līzingā iegādātajiem autobusiem, lai nākotnē būtu vieglāk tikt pie jauna finansējuma, kad tas būs 
nepieciešams. 

Būtisku izdevumu daļu veido dīzeļdegvielas izmaksas. Kapitālsabiedrība degvielas iegādei rīko 
ikmēneša iepirkumu procedūras, lai noteiktu izdevīgāko degvielas piegādātāju katru mēnesi. Līgumi 
tiek slēgti atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja noteiktajai kārtībai un vadlīnijām. Pēdējo gadu laikā 
iepirkuma procedūrās uzvar un degvielu piegādā pārmaiņus 3 komercsabiedrības – SIA Circle K, SIA 
Pirmas, SIA INGRID A.  

Pārējo partneru (piegādātāju) ietekme uz Komercsabiedrību nav tik būtiska, jo ir plašs sadarbības 
partneru loks, pastāvot brīvai konkurencei jebkurā brīdī piegādātājs var tikt nomainīts pret citu, 
izvēloties labāku cenu un kvalitāti.  

No klientu viedokļa galvenie sabiedrības partneri ir visi Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji un tūristi visās 
vecuma grupās. Komercsabiedrībā izmanto vairākus kanālus, kā nodot informāciju esošajiem un 
potenciālajiem autobusu pasažieriem. Tā ir informācijas izvietošana SIA “Rēzeknes satiksme” mājaslapā 
www.rezeknessatiksme.lv, Rēzeknes pilsētas mājaslapā www.rezekne.lv, Rēzeknes pilsētas pašvaldības 
laikrakstā “Rēzeknes Vēstnesis”, kā arī vides reklāmas uz autobusiem, gan autobusos, kā arī  sabiedriskā 
transporta pieturvietās. Komercsabiedrības vērtība ir sniegt pasažieriem ērtus, komfortablus 
pārvadājumus, kas notiek atbilstoši maršrutu grafikiem, tādā veidā nodrošinot ērtu pasažieru 
pārvietošanos pilsētā. Komercsabiedrībai ir ļoti būtiska atgriezeniskā saite, ko tā saņem no pasažieriem, 
lai varētu precīzāk plānot jaunus maršrutus, veikt izmaiņas esošajos kustības maršrutos, kā arī noteikt 
dažādus maršrutu kustības grafikus, balstoties uz pasažieru vajadzībām vasaras un ziemas sezonās.  
Līdz 2020.gada jūnijam Kapitālsabiedrībai ir jāapkopo visi no pasažieriem saņemtie ierosinājumi, 
priekšlikumi, vēlmes un rekomendācijas, un pēc to rūpīgas analīzes jāpiedāvā jauna sabiedriskā 
transporta kustības shēmas koncepcija. Tai jābūt efektīvai, izmantojot Kapitālsabiedrības pieejamos 
finanšu un autobusu resursus, kā arī  vērstai uz izdevumu optimizāciju, un tajā jāiekļauj visi 
eksperimentālās shēmas plusi; 
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3. Iekšējo un ārējo kapitālsabiedrību ietekmējošo faktoru 
apraksts un analīze 

 

3.1. Iekšējie kapitālsabiedrību ietekmējošie faktori 
 
Kapitālsabiedrības dalībnieka lēmumi 

SIA “Rēzeknes Satiksme” 100% kapitāldaļu turētājs ir Rēzeknes pilsētas dome. Tās pieņemtie lēmumi 
var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbību. 
2019.gada sākumā tika pabeigts ES projekts par četru 9,5 metrus garu elektrobusu (SOR EBN 9.5) 
izgatavošanu ar 26 komfortabliem anatomiskiem krēsliem un 42 stāvvietām, kurā uzvarēja ražotājs 
«SOR». Projekts paredzēja arī četru elektrobusu uzlādes staciju izbūvi uzņēmuma «Rēzeknes Satiksme» 
teritorijā – trīs lēnas uzlādes stacijas (no 6 līdz 8 stundām) un vienu ātras uzlādes staciju (ap 40 
minūtēm). SIA «Rēzeknes Satiksme» kļuva par Latvijā un Baltijā pirmo uzņēmumu, kas sāka laist reisos 
elektrobusus, un iedzīvotājiem jau bija iespēja novērtēt to ērtības. 

Projekta galvenais mērķis bija ne tikai sekmēt videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstību, bet arī 
atslogot pilsētas centru no dīzeļtransporta. Rēzeknē visi autobusi, kas brauc uz dažādiem galapunktiem, 
daļu no kopējā maršruta veic pa Atbrīvošanas aleju. Tiek strādāts pie jaunām maršruta tīkla izmaiņām.  

Ieviešot “Rēzeknieša karti”, kura ir divu veidu – “Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju karte” un “Rēzeknes 
pilsētas skolēna apliecība”, būtiski mainījās Kapitālsabiedrības ieņēmumu struktūra, sabiedrība ir 
pilnībā atkarīga no Rēzeknes pilsētas domes finansējuma, jo pašu ieņēmumi no biļešu tirdzniecības 
sastāda tikai 11,5% no neto apgrozījuma. 
 
Darbības efektivitāte 

Gadījumos, kad uzņēmumam ir grūti ietekmēt ieņēmumu struktūru, svarīgi ir pievērst uzmanību 
darbības efektivitātei.  

2019. gadā uzņēmumā vidēji strādāja 77 darbinieki, kas ir par 1,2% mazāk nekā 2018. gadā (78 
darbinieki) un par 8% mazāk nekā 2016. gadā (83 darbinieki). Tas liecina, ka pēdējos divos gados SIA 
“Rēzeknes Satiksme” ir nostabilizēts optimālais darbinieku skaits, lai nodrošinātu sekmīgu uzņēmuma 
darbību. Pie šībrīža biznesa apjoma un modeļa nav iespējams veikt turpmāku cilvēkresursu 
optimizāciju. 

2016. gadā Kapitālsabiedrība nomainīja savu transporta bāzi, iegādājoties 25 jaunus SOR markas 
autobusus. 2019.gada sākumā no Rēzeknes pilsētas domes tika sākti nomāt četri SOR markas 
elektrobusi. Izmantojot ikdienas pakalpojumu sniegšanā jaunos autobusus, SIA “Rēzeknes Satiksme” 
samazināja autobusu nomas izmaksas, rezerves daļu un remontdarbu izmaksas. No 2019.gada 
izdevumu struktūrā pārādās elektrības izdevumi elektroautobusiem, kas samazinās dīzeļdegvielas 
izdevumu proporciju.  

Kā arī būtisks faktors ir tas, ka jaunie autobusi ir aprīkoti ar EURO 6 ekoloģiskajiem dīzeļdzinējiem, 
tādējādi samazinot CO2 izmešu daudzumu. 

Cilvēkresursi 

Kompetenti un profesionāli darbinieki ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai uzņēmums spētu 
nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus. Uzņēmums regulāri seko līdzi darbinieku kompetenču attīstībai 
un profesionalitātei, kā arī palīdz attīstīt profesionālās iemaņas, organizējot apmācības un seminārus. 
Galvenās pamatvērtı̄bas ir profesionalitāte ikdienas darbā un attieksmē pret veicamajiem uzdevumiem, 
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sadarbı̄bas partneriem un klientiem, uzticamı̄ba, sniedzot kvalitatı̄vus pakalpojumus, atbilstoši mūsu 
klientu vēlmēm un prası̄bām, n̦emot vērā sabiedrı̄bas un vides intereses, laba reputācija kā 
uzn̦ēmumam, uz kuru var pal̦auties, veidojot ilgtermin̦ā savstarpēji izdevı̄gu sadarbı̄bu. Sabiedrı̄ba 
augstu vērtē mūsu darbinieku godıḡu un patiesu attieksmi gan attiecı̄bās ar saviem kolēg̒iem, gan ar 
mūsu klientu un sadarbı̄bas partneru pārstāvjiem, nodrošinaot tādu darbinieku piesaisti, kas sekmētu 
Sabiedrı̄bas darba efektivitāti, stratēg̒isko mērk̦u ıs̄tenošanu vienlaikus nodrošinot darbiniekiem darba 
un attı̄stı̄bas iespējas, kā arı̄ motivāciju.  

Sabiedrı̄bas personāla pamatvērtı̄bas ir godıḡas, taisnıḡas un vienlı̄dzıḡas attieksmes un tiesı̄bu principu 
ievērošana darba attiecı̄bās ar Sabiedrı̄bas darbiniekiem.  

Lai veicinātu Sabiedrı̄bas pamatvērtı̄bām atbilstošu darbinieku piesaisti, Sabiedrı̄ba strādā lai 
nodrošināt konkurētspējıḡu atalgojuma un piemaksu sistēmu, radı̄t drošus un mūsdienı̄gus darba 
apstāklu̦s, nodrošinot darbinieku sociālo aizsardzı̄bu. 

 

3.2. Ārējie kapitālsabiedrību ietekmējošie faktori 
 
Demogrāfiskais stāvoklis 
 
Rēzeknes pilsētas demogrāfiskais stāvoklis un iedzīvotāju skaita izmaiņa tieši ietekmē pārvadāto 
pasažieru skaitu, kā arī Kapitālsabiedrības ieņēmumus no sabiedriskā transporta pakalpojumiem.  
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rēzeknes pilsētā pēdējo 5 gadu laikā ir atspoguļots Grafikā 4-1. 
 
Grafiks 4-1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rēzeknes pilsētā 2015.-2019. gadā, avots: Centrālā Statistikas Pārvalde. 

 
Grafiks parāda, ka pastāvīgo iedzīvotāju skaits ik gadu samazinās. 5 gadu laikā iedzīvotāju skaits 
samazinājies par 5%: no 29 317 iedzīvotājiem 2015.gadā uz 27 820 iedzīvotājiem 2019.gadā. Šī situācija 
tieši negatīvi ietekmē uzņēmuma neto apgrozījumu, kā rezultātā Kapitālsabiedrībai ir nepieciešamas 
lielākas valsts un pašvaldības dotācijas, lai varētu nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus. 
 
Ienākumu līmenis un reģistrētie vieglie automobiļi 
 
SIA Rēzeknes Satiksme netiešais konkurents ir privātais transports. Privātā transporta izmantošana ir 
saistīta ar ienākumu līmeni. Paaugstinoties ienākumiem, iedzīvotāji ir gatavi vairāk maksāt par ērtībām, 
komfortu, izmantojot privāto transportu. Rēzeknes iedzīvotāju vidējā ienākuma līmeņa (vidējā 
ikmēneša bruto alga) attīstība pēdējos 5 gados ir atspoguļota Grafikā 4-2. 
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Grafiks 4-2. Vidējā bruto samaksa mēnesī Rēzeknes pilsētā 2015.-2019. gadā, avots: Centrālā Statistikas Pārvalde. 

 
Vidējā atalgojuma grafiks parāda, ka vidējais iedzīvotāju ienākumu līmenis Rēzeknes pilsētā 
pakāpeniski palielinās, 2019.gadā tā ir palielinājusies par 5%, savukārt 2018. un 2017.gadā, salīdzinot 
pret iepriekšējo gadu, vidējā alga ir pieaugusi par 8%. Tas arī atspoguļojas reģistrēto vieglo automašīnu 
skaitā (Grafiks 4-3), kas arī pakāpeniski pieaug vidēji par 3% gadā kopš 2017.gada.  
 

 
Grafiks 4-3. Reģistrēto vieglo automobiļu skaits Rēzeknes pilsētā gada beigās, avots: Centrālā Statistikas 
Pārvalde.  

 
 

No šiem grafikiem var secināt, ka vidējais iedzīvotāju ienākumu līmenis pieaug, tāpēc tie vairāk izmanto 
privāto transportu. Kā rezultātā tas atstāj negatīvu ietekmi uz Kapitālsabiedrības tiešajiem 
ieņēmumiem. 
Sabiedriskā transporta galvenā priekšrocība pret privāto transportu ir tā izmaksas patērētājiem. 
Uzturēt privāto transportlīdzekli (apkope, degviela, OCTA un tml.) ir būtiski dārgāk nekā izmantot 
sabiedrisko transportu. 
 
Konkurenti 
 
Kapitālsabiedrībai nav tiešu konkurentu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā Rēzeknes 
pilsētā. SIA “Rēzeknes Satiksme” ir vienīgais uzņēmums, kas nodrošinās sabiedriskā transporta 
pakalpojumus Rēzeknes pilsētā līdz 2027. gada beigām, ja neradīsies rupji noslēgtā līguma pārkāpumi. 
Pēc šī termiņa sabiedriskā transporta Rēzeknes pilsētas teritorijā sniegs uzņēmums, kurš uzvarēs 
attiecīgajā Rēzeknes pilsētas domes rīkotajā iepirkuma procedūrā. 
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Likumdošanas izmaiņas 
 
SIA “Rēzeknes Satiksme” naudas plūsmai ir būtiska ietekme no saņemtajām valsts un pašvaldības 
dotācijām. Kārtība, kā tiek noteikti un kompensēti zaudējumi un izdevumi saistībā ar sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanu, ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 435. 
Kapitālsabiedrības finanšu stāvoklis var tikt būtiski ietekmēts, ja tiek mainīta kārtība, kā tiek 
kompensēti zaudējumi un izdevumi saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. 
 

4. SVID analīze 
Rēzeknes Satiksme  SIA stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze ir apkopota Tabulā 5-1. 
 
Tabula 5-1. SIA “Rēzeknes Satiksme” SVID analīze. 

Stiprās puses Vājās puses 
- Vairāk nekā 5 gadu pieredze sabiedriskā 

transporta pakalpojumu nodrošināšanā 
Rēzeknes pilsētā.  

- Uzņēmuma īpašumā ir visi nepieciešami 
pamatlīdzekļi, zināšanas un kompetenti 
cilvēkresursi kvalitatīvu sabiedriskā 
transporta pakalpojumu nodrošināšanai.  

- Kapitālsabiedrības īpašumā ir jauni autobusi 
(2016.g. ražojums), un tiek izmantoti 4 jauni 
elektrobusi,  kas ļauj sniegt kvalitatīvu un ērtu 
pakalpojumu. 

- Kapitālsabiedrībai ir diversificēti ieņēmumu 
avoti – ieņēmumi no biļešu tirdzniecības, 
pašvaldības dotācijas, valsts dotācijas un 
ieņēmumi no citām darbībām, kas nav saistīti 
ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 
nodrošināšanu. 

- Ir spēkā ilgtermiņa līgums ar Rēzeknes 
pilsētas domi par sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes pilsētā. 
Līgums ir spēkā līdz 2027. gada 31. 
decembrim. Līdz ar to ir nodrošināta stabila 
uzņēmuma pamatdarbība ilgtermiņā. 

- Uzņēmuma 100% kapitāla daļas pieder 
Rēzeknes pilsētas pašvaldībai. Tas nozīmē, ka 
uzņēmuma īpašnieka intereses sakrīt ar 
Rēzeknes pilsētas interesēm, tādējādi 
fokusējoties uz kvalitatīvu pakalpojumu 
sniegšanu. 

- Ir izveidojusies ilggadīga, saliedēta un 
kompetenta vadības komanda. Būtiska 
darbinieku rotācija uzņēmumā nav.  
 

- Uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi 
(sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības 
ieņēmumi) nav pietiekoši, lai segtu visus 
pamatdarbības izdevumus. Šāda situācija ir 
visās Latvijas pilsētās saistībā ar sabiedriskā 
transporta pakalpojumu nodrošināšanu. 
Tāpēc ir nepieciešamas valsts un pašvaldības 
dotācijas, lai nodrošinātu sabiedriskā 
transporta pakalpojumus.  

 
- Uzņēmuma pārziņā nav ceļu infrastruktūra 

un tā uzturēšana, pa kuru pārvietojas 
uzņēmuma autobusi. Dažos posmos ceļu 
infrastruktūra ir neatbilstoša līmenī, kas rada 
negatīvu ietekmi uz uzņēmuma 
pamatlīdzekļiem (autobusiem), tādējādi 
radot gan papildus remonta izdevumus, gan 
pamatlīdzekļu vērtības straujāku kritumu. 

Iespējas Draudi 
- Kapitālsabiedrība jau ir pierādījusi savu 

profesionalitāti sabiedriskā transporta 
pakalpojumu tirgū. SIA “Rēzeknes Satiksme” 
varētu paplašināt savu darbību un nodrošināt 
sabiedriskā transporta pakalpojumus arī 
Rēzeknes novadā. 

- Palielināt ieņēmumus no komercdarbības.  

- Turpmāka demogrāfiskā stāvokļa 
pasliktināšanās Rēzeknes pilsētā. Iedzīvotāju 
skaita samazināšanās tieši ietekmē pārvadāto 
pasažieru skaitu un gūtos ieņēmumus no 
biļešu tirdzniecības. 

- Uzņēmums ir atkarīgs no saņemtajām valsts 
un pašvaldības dotācijām. Izmaiņas 
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- Maršrutu shēmas efektivizācija. Uzņēmumam 
regulāri jāseko līdzi transporta noslogotībai 
pa maršrutiem. Vājas noslogotības gadījumā 
ir jāpārplāno, jāefektivizē maršrutu shēma, 
tādējādi samazinot uzņēmuma izmaksas.  

likumdošanā saistībā ar dotāciju piešķiršanu 
var negatīvi ietekmēt uzņēmuma finansiālo 
stāvokli. Uzņēmums nevar ietekmēt šādas 
izmaiņas. 

- Atalgojuma līmeņa pieaugums Latvijā. Lai 
nodrošinātu kompetentus un profesionālus 
cilvēkresursus, uzņēmumam ir jānodrošina 
konkurētspējīgs atalgojums. Tā kā atalgojuma 
līmenis valstī regulāri pieaug, uzņēmumam 
arī ir jāpaaugstina darbaspēka atalgojuma 
izdevumus. 

 

5. Vispārējie stratēģiskie mērķi 
SIA „Rēzeknes satiksme” misija ir pastāvīgi attīstīt Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta 
organizēšanu un sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, vienlaicīgi veicinot ekonomikas izaugsmi un dzīves 
kvalitātes uzlabošanos Rēzeknē. 
Kapitālsabiedrība ir mūsdienīgs un sociāli atbildīgs uzņēmums, kura vīzija ir klientu vajadzību un 
prasību maksimāla apmierināšana, nodrošinot ne tikai patīkamu un drošu pārvietošanos, bet arī 
pieejamu sabiedriskā transporta infrastruktūru ikvienam - pilsētas iedzīvotājam vai viesim. 
 
Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, ir definējusi stratēģiskos 
mērķus, kas tiks attiecināmi arī uz sabiedriskā transporta attīstību Rēzeknes pilsētā. Savukārt Rēzeknes 
pilsētas attīstības programmā 2014. – 2020. gadam ir noteikts konkrēts uzdevums “U4 Sabiedriskā 
transporta pilnveidošana”. 
SIA “Rēzeknes Satiksme” vispārējais stratēģiskais mērķis ir: nepārtraukti strādāt un uzlabot 
sabiedriskā transporta satiksmi pilsētā un tās apkārtnē, paplašinot maršrutu tīklu pilsētā un piepilsētas 
teritorijās, realizējot efektı̄vu sabiedriskā transporta sistēmu, pielietojot mūsdienīgus un ilgtspējīgus 
transporta risinājumus.  
Līdz ar to nodrošinot pilsētu ar kvalitatīviem, drošiem un nepārtrauktiem pasažieru pārvadājumiem, 
veiksmīgi izpildot noslēgtā Pasūtījuma līguma nosacījumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. 

 
 SIA “Rēzeknes Satiksme” pamatvērtības ir pakalpojumu kvalitāte, to drošība un pasažieru 
apmierinātība. Kapitālsabiedrības mērķis ir panākt, lai pēc iespējas vairāk Rēzeknes iedzīvotāju un 
pilsētas viesu pārvietošanās vajadzībām ikdienā izmantotu sabiedrisko transportu, kas kursē regulāri 
pēc grafika, ir tīrs, pievilcīgs un komfortabls, piemērots arī iekāpšanai ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem 
ratiņkrēslos, lai sniegtais pārvietošanās pakalpojums ir drošs un ērts pasažieriem. Sabiedriskais 
transports ir viens no faktoriem, kas veido pilsētas tēlu. Tāpēc ir svarīgi, lai sabiedriskā transporta 
autobusi būtu komfortabli un ērti pasažieriem, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitāte būtu augstā līmenī, 
tas palīdz radīt pozitīvu priekšstatu ne tikai Kapitālsabiedrību, bet arī par Rēzeknes pilsētu kopumā. Lai 
sasniegtu statēģisko mērķi, Kapitālsabiedrība definē darbības un nefinanšu mērķus, kas ir aplūkoti 
nākamajā nodaļā. 

6. Kapitālsabiedrības nefinanšu, finanšu un darbības mērķi 
 

6.1. Darbības un nefinanšu mērķi 
 
SIA “Rēzeknes Satiksme”, lai sasniegtu statēģisko mērķi, ir definējusi šādus darbības un nefinanšu 
mērķus. Nefinanšu mērķu sasniegšanai tiek izmantoti uzņēmuma resursi, kas tiek lielākoties finansēti 
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ar ieņēmumiem no braukšanas biļešu tirdzniecības un pašvaldības un valsts dotācijām par braukšanas 
maksas atvieglojumiem noteiktām pārvadāto pasažieru grupām. 
 
 
 
 

Nr. Uzdevumi Veicamie 
pasākumi 

Rezultatīvais 
rādītājs 

Mērķa 
vērtība 
stratēģijas 
perioda 
sākumā 

Mērķa vērtība stratēgijas perioda 
beigās 
2020 2021 2022 

1. Mērķis: Nodrošināt kvalitatīvus, drošus un nepārtrauktus pasažieru pārvadājumus 

1.1. Pasažieru 
pārvadāša
na 

Nodrošināt 
regulārus un 
kvalitātīvus 
sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumus 

Pārvadāto 
pasažieru 
skaits 

3199220 
pasažieri 

Samazinās
ies ne 
vairāk par  
30%, 
plānots 
2434300 

Samazināsi
es ne vairāk 
par  2,1% 

Samazināsies 
ne vairāk par  
1,9% 

1.2. Autobusu 
kustības 
grafika 
ievērošana 

Nodrošināt 
precīzu 
transporta 
kustību, 
atbilstoši 
sarakstam ar 
pielaidi 98% 
nokavējumu 
līdz 5 min 

Pasažieru 
apmierinātı̄ba 

Apmierinātī
bas līmenis 
53%, 601 
respondent
s 

Apmierinā
tības 
līmenis 
vismaz 
70% 

Apmierinātī
bas līmenis 
vismaz 80% 

Apmierinātīb
as līmenis 
vismaz 80% 

1.3. Autobusu 
teicamā 
tehniskā 
stāvokļa 
nodrošināš
ana 

Nodrošināt 
regulāras 
autobusu 
tehniskā 
stāvokļa 
pārbaudes 
pēc katras 
maiņas 

Tehniskā 
stāvokļa 
pārbaude pēc 
katras maiņas 

Autobusiem 
tika veikta 
vizuālā 
tehniskā 
stāvokļa 
pārbaude 
pēc katras 
maiņas, kā 
arī 
padziļinātās 
TA 
atbilstoši 
grafikiem 

Autobusie
m tika 
veikta 
vizuālā 
tehniskā 
stāvokļa 
pārbaude 
pēc katras 
maiņas, kā 
arī 
padziļināt
ās TA 
atbilstoši 
grafikiem 

Autobusiem 
tika veikta 
vizuālā 
tehniskā 
stāvokļa 
pārbaude 
pēc katras 
maiņas, kā 
arī 
padziļinātās 
TA 
atbilstoši 
grafikiem 

Autobusiem 
tika veikta 
vizuālā 
tehniskā 
stāvokļa 
pārbaude pēc 
katras 
maiņas, kā arī 
padziļinātās 
TA atbilstoši 
grafikiem 

1.4. Autobusu 
tīrības 
nodrošināš
na 

Nodrošināt 
autobusu 
salonu 
uzkopšanu un 
virsbūves 
mazgāšanu, 
vismaz 1 reizi 
dienā, 
virsbūves 
mazgāšana: 
pēc 

Pasažieru 
apmierinātı̄ba 

Apmierinātī
bas līmenis 
70%, 601 
respondent
s 

Apmierinā
tības 
līmenis 
vismaz 
70% 

Apmierinātī
bas līmenis 
vismaz 80% 

Apmierinātīb
as līmenis 
vismaz 80% 
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nepieciešamī
bas 

1.5. Videi 
draudzīgs 
uzņēmums 
transporta 
nozarē 

Uzskaitīt CO2 
izmešu 
daudzumu un 
rast iespējas 
to 
samazināšana
i 

CO2 izmešu 
uzskaite 

631 432 g 618 803 g  606 427 g 594 298 g 

1.6. Maršrutu 
kustības 
shēmas 
pilnveidoš
ana 

Pilnveidot un 
efektivizēt 
maršrutu 
sarakstu 
kustības 
shēmu 
atbilstoši 
esošai 
pasažieru 
plūsmai 

Maršrutu 
kustības 
shēmas 
uzlabojumi 

no 01.07 
līdz 30.09 
tika 
realizēta 
konceptuāli 
jauna 
maršrutu 
kustības 
shēma, kas 
tika atcelta. 
Šobrīd norit 
darbs pie 
saraksta 
shēmas 
modernizēš
anas 

Veikt 
pasākumu
s saraksta 
kustības 
uzlabošan
a - 01.06. 
pilnveidot
s kustības 
saraksts 

Veikt 
pasākumus 
saraksta 
kustības 
uzlabošana, 
ņemot vērā 
iezdīvotāju 
ierosīnājum
us 

Veikt 
pasākumus 
saraksta 
kustības 
uzlabošana, 
ņemot vērā 
iezdīvotāju 
ierosīnājumu
s 

1.7. Savlaicīgas 
informācij
as 
sniegšana 
pasažierie
m par 
izmaiņām 
kustības 
sarakstā 

Savlaicīgi 
informēt 
pasažierus 
par izmaiņām 

Pasažieru 
apmierinātība 
un savlaicīga 
informētība 

Uzskaite 
netika 
veikta 

Savlaicīgi 
infomēt 
pasažierus 
par 
izmaiņām 
vismaz 14 
dienas 
iepriekš 

Savlaicīgi 
infomēt 
pasažierus 
par 
izmaiņām 
vismaz 14 
dienas 
iepriekš 

Savlaicīgi 
infomēt 
pasažierus 
par izmaiņām 
vismaz 14 
dienas 
iepriekš 

2. Mērķis: Uzturēt un modernizēt kapitālsabiedrības infrastruktūru un attīstīt pakalpojumu klāstu 

2.1. Kapitālsabiedrības infrastruktūras (telpas, teriroriju) uzturēšana un modernizācija 

2.1.1. Sabiedrības teritorijas labiekārtošana: 

2.1.1.1
. 

Veco 
garāžu 
nojaukšan
a 

Nojaukt vecās, 
savu laiku 
nokalpojušās 
un avārijas 
stāvoklī 
esošās garāžu 
ēkas 

Vecās garāžas 
nojauktas 

  Izstrādāt 
projektu 
un tāmi 

Vecās 
garāžas 
nojauktas: 
22900 EUR 

  

2.1.1.2
. 

Teritorijas 
seguma 
remots vai 
nomaiņa 

Izstrādāt 
projektu, 
sastādīt tāmi, 
veikt cenu 
aptauju par 

Veikta cenu 
aptaujas 
procedūra, 
nomainīts/rem
ontēts segums 

    Tāme/proje
kts, 
nepiecieša
mo izmaksu 
apzināšana 

Veikts 
teritorijas 
seguma 
remonts 
nomaiņa 
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teritorijas 
seguma 
remontu vai 
nomaiņu 

2.1.1.3
. 

Automazgā
tuves telpu 
ierīkošana 
kapitālsabi
edrības 
teritorijā 

Izstrādāt 
projektu, 
sagatavot 
tāmi, uzbūvēt 
automatizētu 
automazgātuv
i 
kapitālsabied
rības 
teritorijā 

Sagatavots 
projekts vai 
izbūveta 
automazgātuve 
autobusu un 
kravas auto 
mazgāšanai 

    Tāme/proje
kts, 
nepiecieša
mo izmaksu 
apzināšana 

Izbūvēta 
automazgātu
ve 

2.1.2. Sabiedrības telpu modernizācija: 

2.1.2.1
. 

Sabiedrība
s ofisa 
telpu 
atjaunošan
a 

Veikt ofisa 
telpu 
kosmētisko 
remontu, 
daļēju mēbeļu 
nomaiņu 

Ofisa telpas ir 
izremontētas, 
nomainītas 
nolietotās 
mēbeles 

    Izmaksu 
apzināšana 

Veikts ofisa 
telpu remonts 

2.1.2.2
. 

Transportl
īdzekļu 
remont 
zonas 
modernizē
šana 

Pilnveidot 
transportlīdz
ekļu remont 
zonu, 
ierīkojot 
autobusu 
pacēlājus, 
atjaunojot tās 
aprīkojumu 

Iegādāti un 
uzstādīti 
autobusu 
pacēlāji, 
atjaunots 
remont zonas 
tehniskais 
nodrošinājums 

    Izmaksu 
apzināšana 

ir iegādāts 
autobusu 
pacēlājs, 
tehniskias 
nodrošināju
ms 

2.1.2.3
. 

Nomāto 
telpu 
remonta 
veikšana 

Nomainīt 
logus, 
nokrāsot 
sienas, veikt 
grīdas 
seguma 
remontu u.c. 

Telpas ir 
izremontētas, 
pārskatīts 
līgums par 
nomas 
maksājumiem 

    Izmaksu 
apzināšana 
un veikts 
remonts 

  

2.2. Apsaimniekot nekustamo īpašumu: 

2.2.1. Nekustam
o īpašumu 
apsaimnie
košana 

Izvērtēt 
iespēju tālākai 
telpu 
pielietošanai, 
ja NMPD 
pārtrauc telpu 
nomas līgumu  

Nekustamais 
īpašums tiek 
pārvaldīts 
efektīvi, 
maksimāli 
izmantojot visu 
pieejamo 
infrastruktūru 

    Apsekots 
iznomātais  
nekustamai
s īpašums, 
tālākās 
izmantošan
as iespējas 

  

2.2.2. Nekustam
o īpašumu 
apsaimnie
košana 

Valsts Vides 
Dienests, par 
nekustamā 
īpašuma 
iekļaušanu 
kapitālsabied
rības bilancē 

Nekustamais 
īpašums ir 
iekļauts 
kapitālsabiedrī
bas bilancē 

  Sarakste 
par VVD 
īpašuma 
iespējamo 
iekļaušanu 
RS bilancē 

Izmaksu un 
īpašumtiesī
bu 
iegūšanas 
iespēju 
saskaņošan
a 

Nekustamais 
īpašums tiek 
iekļauts 
sabiedrības 
bilancē 
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2.2.3. Autobusu 
pieturvietu 
pienācīga 
uzturēšana 

Veikt 
pienācīgu 
autobusu 
pieturvietu 
apsekošanu 
un uzturēšanu 

Autobusu 
pieturvietās ir 
pieejama visa 
nepieciešamā 
informācija, tās 
ir tīras un 
atbilstoši 
aprīkotas 

Anketešana 
netiek 
veikta 

Tiek 
noteikta 
mērķa 
vērtība, 
veicot 
pasažieru 
anketēšan
u, 50% 

Pasažieru 
apmierinātī
ba, 60% 

Pasažieru 
apmierinātīb
a, 70% 

2.3. ES 
strūktūrfo
ndu 
līdzfinansē
juma 
piesaistīša
na 

Sekot līdzi un 
rast iespēju 
ES 
strūktūrfondu 
līdzfinansēju
ma piesaistei  

Iesākti vai 
realizēti 
projekti ES 
struktūrfondu 
ietvaros 

    Pasākumi 
struktūrfon
du 
piesaistei 

Norit darbs 
pie ES 
strūktūrfond
u līdzekļu 
apguves 

2.4. Autobusu 
nomas 
pakalpoju
ma 
pilnveidoš
ana 

Sagatavot 
tehnisko 
specifikāciju, 
veikt 
iepirkuma 
procedūru, 
iegādāties 30-
vietīgu 
autobusu 

Tiek 
paplašināti 
autobusu 
nomas 
pakalpojumi 
visos tirgus 
segmentos  

  Tirgus 
izpēte 

Tirgus 
izpēte, 
izmaksu 
apzināšāna 

Iegādāts 30 
vietīgs 
autobus 

2.5. Norēķinu 
sistēmas 
ieviešana, 
uzlabošana 

Pilnveidot 
kases sistēmu 

Kases sistēmas 
pielāgotas 
likumdošanas 
izmaiņām 

Tādas 
iespējas nav 

Izmaksu 
un 
izstrādes 
iespēju 
apzināšan
a 

Kases sist. 
uzstādīta 
fiskālā 
atmiņa un 
sistēmas 
pielāgotas 
BMA datu 
apmaiņai 

  

2.6. Esošo 
autobusu 
pārdošana
s 
izvērtēšan
a 

Izskatīt 
iespējas 
autobusu 
pārdošanai 
lietoto 
automobiļu 
tirgū 

Iegūta 
informācija par 
to vērtību tirgū, 
tālākai 
autotransporta 
parka attīstībai 

    Izpētīt 
lietoto 
automobiļu 
tirgu 

Izpētīts 
autoparks, tā 
atjaunošanas 
iespējas un 
nepieciešamo 
transporta 
vienību 
skaitu 

2.7. Transporta 
pakalpoju
mu 
sniegšana 
RPD 
vajadzībā
m 

Rast iespējas 
paplašināt 
pakalpojuma 
klāstu, 
nodrošinot ar 
transportu 
Rēzeknes 
Pilsētas Domi 

Rēzeknes 
pilsētas dome 
un tās 
struktūrvienība
s nodrošinātas 
ar 
nepieciešamo 
transportu 

    Iespējamās 
sadarbības 
uzsākšana 
ar Rēzeknes 
pilsētas 
domi 

RS sniedz 
transporta 
pakalpojumu
s Rēzeknes 
pilsētas 
domei 

2.8. Sabiedrības procesu pilnveidošana 



SIA “Rēzeknes Satiksme” vidēja termiņa darbības stratēģija 
 

L a p a  19 | 38 

2.8.1. Tehniskās 
dokument
ācijas 
sakārtošan
a 

Pieprasīt no 
pakalpojumu 
sniedzējiem 
visu saistīto 
tehnisko 
dokumentācij
u un 
atbilstošus 
auditācijas 
pierakstus 
(rokasgrāmat
as) 

Ir pieejama visa 
tehniskā 
dokumentācija 
un auditācijas 
pieraksti 

  Ir 
pieejama 
visa 
tehniskā 
dokument
ācija 

    

2.8.2. Sniegto 
pakalpoju
mu 
caurskatā
mība 

Nodrošināt 
visu sniegto 
pakalpojumu 
izsekojamību, 
ievadot 
informācijas 
sistēmās un 
atbilstoši 
saglabājot 

Sniegtie 
pakalpojumi ir 
caurskatāmi un 
izsekojami 
visos tā posmos 

  Nodrošinā
ta 
komercpa
kalpojumu
, reklāmas 
un 
stāvvietas 
nomas 
pakalpoju
mu 
caurskatā
mība 

    

2.8.3. Programm
as 1C 
automatizā
cija 

Veikt 
nepieciešamo
s pasākumus, 
lai 
nodrošinātu 
programmā 
1C 
automatizētu 
autobusu 
vadītāju 
darba laika 
uzskaiti 

Autobusu 
vadītāju 
nostrādātās 
stundas 1C 
programmā 
nav 
nepieciešams 
manuāli 
konvertēt no 
astronomiskajā
m uz 
decimālstundā
m 

  Ir 
automatiz
ēta stundu 
konvertāci
ja no 
astronomi
skajām uz 
decimālajā
m 
programm
ā 1C 

    

3. Mērķis: Attīstīt kapitālsabiedrības iekšējo un ārējo komunikāciju 

3.1. Informācijas pieejamības uzlabošana 

3.1.1. Mājas 
lapas 
modernizā
cija 

Uzlabot 
kapitālsabied
rības mājas 
lapu, 
pielietojot 
jaunākās 
tehnoloģijas 
un dizaina 
iespējas 

Nepieciešams 
mazāk darbību, 
lai iegūt 
interesējošo 
informāciju 

    Uzsākta 
mājas lapas 
modernizāc
ija (dizaina 
un izmaksu 
apzināšana) 

Ir pieejama 
jauna 
mājaslapa 
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3.1.2. Mobilās 
aplikācijs 
izstrāde 

Izstrādāt 
mobīlo 
aplikāciju iOS 
un Android 
viedierīcēm 

Ir izstrādāta 
atbilstoša 
aplikācija 
viedierīcēm 

    Uzsākta 
mobilās 
aplikācijas 
izstrāde 
(dizaina un 
izmaksu 
apzināšana) 

Izstrādāta 
mobīlā 
aplikācija 
pasažieriem 

3.1.3. Autobusu 
kustības 
shēma un 
sarakstu 
noformēju
ma 
uzlabošana 

Pilnveidot 
autobusu 
kustības 
shēmu un 
sarakstu, 
nodrošinot 
pasažieriem 
pieejamu 
informāciju 

Pilsētas 
iedzīvotājiem 
un viesiem ir 
pieejama un 
ērti lietojama 
transporta 
kustības 
informācija 
pieturvietās 

    Pārstādāts 
kustības 
sarakstu un 
shēmu 
noformēju
ms 

  

3.2. Komunikā
cijas ar 
sabiedrību 
atgriezenis
kās saites 
nodrošināš
na 

Operatīvi 
reģistrēt, 
izskatīt un 
reaģēt uz 
saņemtiem 
iesniegumiem 

Pasažieru 
apmierinātı̄bas 
rādı̄tāji un 
sūdzību skaita 
samazinājums 

  Sagatavots 
pārskats 
par 
sūdzībām, 
saņemtas 
200 
sūdzības 

Par 10% 
mazāk 

Par 10% 
mazāk 

3.3. Klientu 
apmierināt
ības 
līmeņa 
noteikšana 

Veikt 
pasažieru 
aptauju/anke
tēšanu 

Iegūta 
atgriezeniskā 
saite par 
pakalpojumu 
kvalitāti un 
saņemti 
ierosinājumi 
sniegtā 
pakalpojuma 
uzlabošanā  

  Iegūta 
atgiezienis
kā saite no 
600  
pasažierie
m RS 
mājaslapā 

Iegūta 
atgiezienisk
ā saite no 
650  
pasažieriem 
RS 
mājaslapā 

Iegūta 
atgiezieniskā 
saite no 700  
pasažieriem 
RS mājaslapā 

3.4. Personāla kompetences paaugstināšana 

3.4.1. Augstas 
kvalitātes 
nodrošināš
ana 
pasažieru 
apkalpoša
nā 

Nodrošināt 
pakalpojuma 
izpildē ar 
personālu ar 
atbilstošām 
kompetences 
un 
komunikācija
s spējām 

Organizētas 
personāla 
apmācības 

Pasažieru 
apmierinātī
ba, 64% 
pasažieru 

  Organizēt 
apmācības 
vismaz 40 
autobusu 
vadītājiem, 
pasažieru 
apmierinātī
ba 70% 

Pasažieru 
apmierinātīb
a 70% 

3.4.2. Autobusu 
vadītāju 
apmācības 

Nodrošināt 
apmācības 
darbam ar 
cilvēkiem ar 
īpašām 
vajadzībām 
(vājdzirdīgie
m, 
vājredzīgiem, 
fiziska, garīga 

Organizētas 
personāla 
apmācības 

Pasažieru 
apmierinātī
ba, 64% 
pasažieru 

    Organizēt 
apmācības 
vismaz 20 
autobusu 
vadītājiem, 
pasažieru 
apmierinātīb
a 70% 
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rakstura 
traucējumiem 
u.c.) 

3.4.3. Autobusu 
vadītāju 
profesionā
lās 
kvalifikācij
as 
paaugstinā
šana 

Nodrošināt, 
ka darbinieks 
ir noklausījies 
un apguvis 
profesionālās 
kvalifikācijas 
mācību 
programmu 
35 stundu 
apjomā, kas 
nepieciešama 
profesionālā
m zināšanām 
(kods 95) 

Darbinieks ir 
apguvis mācību 
programmu 

  2 autobusa 
vadītāji 

6 autobusa 
vadītāji 

19 autobusa 
vadītāji 

3.5. Iekšējo dokumentu kontrole 

3.5.1. Līgumu 
uzraudzība 

Nodrošināt 
līgumu 
regulāru un 
kvalitatīvu 
uzraudzību, 
lai jebkurā 
brīdī 
kapitālsabied
rība spētu 
sekot līgumu 
izpildei.  

Nodrošināta 
pārskatāma 
kapitālsabiedrī
bas noslēgto 
līgumu 
regulāra 
uzraudzība un 
izpildes 
kontrole 

  Izveidots 
līgumu 
reģistrs 
pilnīgākai 
kontrolei 

    

3.5.2. Līgumu 
caurskatā
mība 

Noteikt visus 
līgumu 
projektus 
caurskatīt 
juristam, 
lietot uz tiem 
atzīmi par 
akceptu vai 
noraidīšanu 

Līgumu 
projekti pirms 
parakstīšanas 
tiek jurista 
caurskatīti 

  Tiek 
nodrošināt
a jurista 
saskaņoša
na pirms 
līgumu 
parakstīša
nas 

    

3.6. Iekšējo dokumentu aktualizācija 

3.6.1. Iepirkumu 
noteikumu 
aktualizāci
ja 

Rīkojot 
iepirkumus 
nodrošināt to 
atklātumu, 
brīvu 
konkurenci, 
vienlīdzīgu 
attieksmi un 
efektīvu 
līdzekļu 
izmantošanu 

Aktualizēti 
iepirkumu 
noteikumi un 
pilnveidota 
iepirkumu 
rīkošanas 
procedūra  

  Aktualizēti 
"Iepirkum
a 
noteikumi
" 

    



SIA “Rēzeknes Satiksme” vidēja termiņa darbības stratēģija 
 

L a p a  22 | 38 

3.6.2. "Nolikums 
par 
noziedzīgi 
iegūtu 
līdzekļu 
legalizāciju 
un 
terorisma 
finansēšan
as 
novēršanu
" 
aktualizāci
ja 

Aktualizēt 
noteikumus 
par iekšējās 
kontroles 
sistēmas 
izveidi un 
darbību 
noziedzīgi 
iegūtu 
līdzekļu 
legalizācijas 
terorisma 
finansēšanas 
novēršanā 

Aktualizēti 
noteikumi par 
iekšējās 
kontroles 
sistēmas izveidi 
un darbību 
noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu 
legalizācijas 
terorisma 
finansēšanas 
novēršanā 

  Aktualizēt
s"Nolikum
s par 
noziedzīgi 
iegūtu 
līdzekļu 
legalizācij
u un 
terorisma 
finansēšan
as 
novēršanu
"  

    

3.6.3. Grāmatved
ības 
organizācij
as 
dokument
u 
aktualizāci
ja 

Pārskatīt 
visus 
grāmatvedība
s dokumentus 
un pilnveidot 
atbilstoši 
spēkā 
esošajiem 
normatīvajie
m aktiem un 
esošai 
kapitālsabied
rības darbības 
specifikai 

Dokumenti 
pārskatīti un 
aktualizēti 

  Aktualizēti 
5 
grāmatved
ības 
dokumenti 

Aktualizēti 
20 
grāmatvedī
bas 
dokumenti 
(noli., 
kārt.u.c) 

  

3.6.4. Darba 
pārkāpum
u 
izskatīšana
s komisijas 
kontrole 

Nodrošināt, 
ka laiks no 
Darba 
pārkāpumu 
izskatīšanas 
komisijas 
pieņemtā 
lēmuma un 
rīkojuma par 
zaudējuma 
atlīdzību 
nepārsniedz 1 
mēnesi 

Uzlabota 
iekšējā 
dokumentu 
aprite, 
nodrošinot 
operatīvu 
Darba 
pārkāpumu 
izskatīšanas 
komisijas 
lēmumu un 
rīkojumu 
sagatavošanu 
un izpildi 

  Izveidota 
jauna 
komisija, 
iekļaujot 
grāmatved
i, atbildīgo 
par 
personālu 
un 
attiecīgo 
struktūru 
vadītājus 

Aktualizēts 
darba 
samaksas 
nolikums, 
izvērtēts 
komisijas 
darbs 

  

3.7. Ieksējo dokumentu izstrāde 

3.7.1. Līgumu 
slēgšanas 
kārtība 

Izstrādāt un 
apstiprināt 
vienotu 
līgumu 
slēgšanas 
kārtību 

Izstrādāta un 
apstiprināta 
līgumu 
slēgšanas 
kārtība 

    Izstrādāta 
līgumu 
slēgšanas 
kārtība 

  



SIA “Rēzeknes Satiksme” vidēja termiņa darbības stratēģija 
 

L a p a  23 | 38 

3.7.2. Komercpa
kalpojumu 
sniegšanas 
un 
saņemšana
s kārtība 

Izstrādāt un 
apstiprināt 
komerpakalp
ojumu 
sniegšanas, 
saņemšanas 
kārtību 

Izstrādāta un 
apstiprināta 
komerpakalpoj
umu 
sniegšanas, 
saņemšanas 
kārtība 

    Izstrādāta 
komercpak
alpojumu 
sniegšanas/
saņemšanas 
kārtība 

  

3.7.3. Informācij
as sistēmu 
kārtību 
izstrāde 

Izstrādāt un 
apstiprināt 
iekšējos 
normatīvos 
aktus, kas 
nosaka visus 
nepieciešamo
s tehniskos 
jautājumus 
par 
kapitālsabied
rības 
informācijas 
sistēmām 

Izstrādāti un 
apstiprināti 
iekšējie 
normatīvie akti, 
kas nosaka 
nepieciešamos 
tehniskos 
jautājumus par 
kapitālsabiedrī
bas 
informācijas 
sistēmām 

    Izstrādātas 
informācija
s kārtības  

  

3.7.4. Pārvadāju
mu 
kontroles 
noteikumu 
izstrāde 

Izstrādāt un 
apstiprināt 
noteikumus 

Izstrādāti un 
apstiprināti 
noteikumi, tiek 
veikta kontrole 

    Izstrādāti 
un 
apstiprināti 
noteikumi 

  

4. Mērķis: Veicināt un atbalstīt lojalitāti un piederību kapitālsabiedrībai 

4.1. Ieviest un atbalstīt personāla ilgstspējas pasākumus 

4.1.1. Amata 
aprakstu 
aktualizāci
ja 

Pārskatīt 
amata 
aprakstus 
atbilstoši 
spēkā 
esošajiem 
normatīvajie
m aktiem, 
iekļaujot tajos 
arī amata 
saimi un 
līmeni, 
mēnešalgas 
grupu, 
noteikto 
mēnešalgu un 
citu amatam 
saistošo 
informāciju 

Pārskatīti un 
aktualizēti 
amata apraksti 

  Aktualizēti 
amatu 
apraksti 5 
amatu 
vienībām 

Visi amata 
apraksti ir 
aktualizēti 

  

4.1.2. Koplīguma 
aktualizāci
ja 

Nodrošināt 
sociālo 
taisnīgumu 
visiem 
kapitālsabied

Aktualizēt 
koplīgums 

    Koplīgums 
aktualizēts 
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rības 
darbiniekiem 

4.1.3. Darbinieku 
izvērtējum
i 

Izvērtēt 
riskus par 
darbinieku 
iesaisti citos 
uzņēmumos, 
kā tas attiecas 
uz lēmumu 
pieņemšanu 
un darba 
izpildi 

Veikts esošo 
darbinieku 
izvērtējums un 
tiek 
nodrošināta 
kontrole 

    Veikta 
darbinieku 
anketēšana 
par 
darbinieku 
iesaisti citos 
uzņēmumos 

  

4.1.4. Darba 
vides 
uzlabošana 

Darbinieku 
apgāde ar 
nepieciešamaj
iem IAL un 
speciālajiem 
apģērbiem un 
apaviem 

Apgādāti 100% 
noteikto 
darbinieku 

    Iegādi 
nepiecieša
mie IAL 8 
tehniskās 
daļas 
darbiniekie
m 

  

4.1.5. Darba 
vides 
uzlabošana 

Darbinieku 
nosūtīšana uz 
OVP 

100% noteikto 
darbinieku 
nosūtīšana 

    35 
darbinieki ir 
veikuši OVP  

  

 
 

Par visu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu ir atbildīga SIA “Rēzeknes Satiksme” valde. SIA 
“Rēzeknes Satiksme” valde rezultatīvo rādītāju un mērķu sasniegšanai deleģē uzdevumus 
atbilstošajiem kapitālsabiedrības  darbiniekiem. Tabulā ir norādīti uzdevumi un plānotie rezultāti 
2020.gadā. 

 

Rīcības plāns 2020. gadam 

Nr. Uzdevumi Veicamie 
pasākumi 

Rezultatīva
is rādītājs 

Mērķa 
vērtība 
stratēģijas 
perioda 
sākumā 

Mērķa vērtība 
stratēgijas 
perioda beigās 

Atbildīgā 
persona 

2020 

1. Mērķis: Nodrošināt kvalitatīvus, drošus un nepārtrauktus pasažieru pārvadājumus 

1.1. Pasažieru 
pārvadāšana 

Nodrošināt 
regulārus un 
kvalitātīvus 
sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumus 

Pārvadāto 
pasažieru 
skaits 

3199220 
pasažieri 

Samazināsies ne 
vairāk par  30%, 
plānots 2434300 

Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 

1.2. Autobusu 
kustības 
grafika 
ievērošana 

Nodrošināt 
precīzu 
transporta 
kustību, 

Pasažieru 
apmierinātī
ba 

Apmierinātī
bas līmenis 
53%, 601 
respondents 

Apmierinātības 
līmenis vismaz 
70% 

Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 
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atbilstoši 
sarakstam ar 
pielaidi 98% 
nokavējumu līdz 
5 min 

1.3. Autobusu 
teicamā 
tehniskā 
stāvokļa 
nodrošināšan
a 

Nodrošināt 
regulāras 
autobusu 
tehniskā 
stāvokļa 
pārbaudes pēc 
katras maiņas 

Tehniskā 
stāvokļa 
pārbaude 
pēc katras 
maiņas 

Autobusiem 
tika veikta 
vizuālā 
tehniskā 
stāvokļa 
pārbaude 
pēc katras 
maiņas, kā 
arī 
padziļinātās 
TA atbilstoši 
grafikiem 

Autobusiem tika 
veikta vizuālā 
tehniskā stāvokļa 
pārbaude pēc 
katras maiņas, kā 
arī padziļinātās TA 
atbilstoši 
grafikiem 

Galvenais 
mehāniķis 

1.4. Autobusu 
tīrības 
nodrošināšna 

Nodrošināt 
autobusu salonu 
uzkopšanu un 
virsbūves 
mazgāšanu, 
vismaz 1 reizi 
dienā, virsbūves 
mazgāšana: pēc 
nepieciešamības 

Pasažieru 
apmierinātī
ba 

Apmierinātī
bas līmenis 
70%, 601 
respondents 

Apmierinātības 
līmenis vismaz 
70% 

Galvenais 
mehāniķis 

1.5. Videi 
draudzīgs 
uzņēmums 
transporta 
nozarē 

Uzskaitīt CO2 
izmešu 
daudzumu un 
rast iespējas to 
samazināšanai 

CO2 izmešu 
uzskaite 

631 432 g 618 803 g  Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 

1.6. Maršrutu 
kustības 
shēmas 
pilnveidošan
a 

Pilnveidot un 
efektivizēt 
maršrutu 
sarakstu kustības 
shēmu atbilstoši 
esošai pasažieru 
plūsmai 

Maršrutu 
kustības 
shēmas 
uzlabojumi 

no 01.07 līdz 
30.09 tika 
realizēta 
konceptuāli 
jauna 
maršrutu 
kustības 
shēma, kas 
tika atcelta. 
Šobrīd norit 
darbs pie 
saraksta 
shēmas 
modernizēša
nas 

Veikt pasākumus 
saraksta kustības 
uzlabošana - 
01.06. pilnveidots 
kustības saraksts 

Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 
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1.7. Savlaicīgas 
informācijas 
sniegšana 
pasažieriem 
par izmaiņām 
kustības 
sarakstā 

Savlaicīgi 
informēt 
pasažierus par 
izmaiņām 

Pasažieru 
apmierinātī
ba un 
savlaicīga 
informētība 

Uzskaite 
netika veikta 

Savlaicīgi infomēt 
pasažierus par 
izmaiņām vismaz 
14 dienas iepriekš 

Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 

2. Mērķis: Uzturēt un modernizēt kapitālsabiedrības infrastruktūru un attīstīt pakalpojumu klāstu 

2.1. Kapitālsabiedrības infrastruktūras (telpas, teriroriju) uzturēšana un modernizācija 

2.1.1. Sabiedrības teritorijas labiekārtošana: 

2.1.1.1. Veco garāžu 
nojaukšana 

Nojaukt vecās, 
savu laiku 
nokalpojušās un 
avārijas stāvoklī 
esošās garāžu 
ēkas 

Vecās 
garāžas 
nojauktas 

  Izstrādāt projektu 
un tāmi 

Galvenais 
mehāniķis 

2.2. Apsaimniekot nekustamo īpašumu: 

2.2.2. Nekustamo 
īpašumu 
apsaimniekoš
ana 

Valsts Vides 
Dienests, par 
nekustamā 
īpašuma 
iekļaušanu 
kapitālsabiedrība
s bilancē 

Nekustamai
s īpašums ir 
iekļauts 
kapitālsabie
drības 
bilancē 

  Sarakste par VVD 
īpašuma iespējamo 
iekļaušanu RS 
bilancē 

Valdes 
loceklis 

2.2.3. Autobusu 
pieturvietu 
pienācīga 
uzturēšana 

Veikt pienācīgu 
autobusu 
pieturvietu 
apsekošanu un 
uzturēšanu 

Autobusu 
pieturvietās 
ir pieejama 
visa 
nepieciešam
ā 
informācija, 
tās ir tīras 
un atbilstoši 
aprīkotas 

Anketešana 
netiek veikta 

Tiek noteikta 
mērķa vērtība, 
veicot pasažieru 
anketēšanu, 50% 

Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 

2.4. Autobusu 
nomas 
pakalpojuma 
pilnveidošan
a 

Sagatavot 
tehnisko 
specifikāciju, 
veikt iepirkuma 
procedūru, 
iegādāties 30-
vietīgu autobusu 

Tiek 
paplašināti 
autobusu 
nomas 
pakalpojumi 
visos tirgus 
segmentos  

  Tirgus izpēte Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 

2.5. Norēķinu 
sistēmas 
ieviešana, 
uzlabošana 

Pilnveidot kases 
sistēmu 

Kases 
sistēmas 
pielāgotas 
likumdošan

Tādas 
iespējas nav 

Izmaksu un 
izstrādes iespēju 
apzināšana 

Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 
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as 
izmaiņām 

2.8. Sabiedrības procesu pilnveidošana 

2.8.1. Tehniskās 
dokumentācij
as 
sakārtošana 

Pieprasīt no 
pakalpojumu 
sniedzējiem visu 
saistīto tehnisko 
dokumentāciju 
un atbilstošus 
auditācijas 
pierakstus 
(rokasgrāmatas) 

Ir pieejama 
visa 
tehniskā 
dokumentāc
ija un 
auditācijas 
pieraksti 

  Ir pieejama visa 
tehniskā 
dokumentācija 

Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 

2.8.2. Sniegto 
pakalpojumu 
caurskatāmīb
a 

Nodrošināt visu 
sniegto 
pakalpojumu 
izsekojamību, 
ievadot 
informācijas 
sistēmās un 
atbilstoši 
saglabājot 

Sniegtie 
pakalpojumi 
ir 
caurskatāmi 
un 
izsekojami 
visos tā 
posmos 

  Nodrošināta 
komercpakalpoju
mu, reklāmas un 
stāvvietas nomas 
pakalpojumu 
caurskatāmība 

Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 

2.8.3. Programmas 
1C 
automatizācij
a 

Veikt 
nepieciešamos 
pasākumus, lai 
nodrošinātu 
programmā 1C 
automatizētu 
autobusu 
vadītāju darba 
laika uzskaiti 

Autobusu 
vadītāju 
nostrādātās 
stundas 1C 
programmā 
nav 
nepieciešam
s manuāli 
konvertēt 
no 
astronomisk
ajām uz 
decimālstun
dām 

  Ir automatizēta 
stundu 
konvertācija no 
astronomiskajām 
uz decimālajām 
programmā 1C 

Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 

3. Mērķis: Attīstīt kapitālsabiedrības iekšējo un ārējo komunikāciju 

3.1. Informācijas pieejamības uzlabošana 

3.2. Komunikācij
as ar 
sabiedrību 
atgriezeniskā
s saites 
nodrošināšna 

Operatīvi 
reģistrēt, izskatīt 
un reaģēt uz 
saņemtiem 
iesniegumiem 

Pasažieru 
apmierinātī
bas rādītāji 
un sūdzību 
skaita 
samazināju
ms 

  Sagatavots 
pārskats par 
sūdzībām, 
saņemtas 200 
sūdzības 

Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 
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3.3. Klientu 
apmierinātība
s līmeņa 
noteikšana 

Veikt pasažieru 
aptauju/anketēša
nu 

Iegūta 
atgriezenisk
ā saite par 
pakalpojum
u kvalitāti 
un saņemti 
ierosinājumi 
sniegtā 
pakalpojum
a 
uzlabošanā  

  Iegūta 
atgiezieniskā saite 
no 600  
pasažieriem RS 
mājaslapā 

Pakalpojumu 
attīstības un 
pārdošanas 
vadītājs 

3.4. Personāla kompetences paaugstināšana 

3.4.3. Autobusu 
vadītāju 
profesionālās 
kvalifikācijas 
paaugstināša
na 

Nodrošināt, ka 
darbinieks ir 
noklausījies un 
apguvis 
profesionālās 
kvalifikācijas 
mācību 
programmu 35 
stundu apjomā, 
kas 
nepieciešama 
profesionālām 
zināšanām (kods 
95) 

Darbinieks 
ir apguvis 
mācību 
programmu 

  2 autobusa vadītāji Biroja 
vadītāja 

3.5. Iekšējo dokumentu kontrole 

3.5.1. Līgumu 
uzraudzība 

Nodrošināt 
līgumu regulāru 
un kvalitatīvu 
uzraudzību, lai 
jebkurā brīdī 
kapitālsabiedrība 
spētu sekot 
līgumu izpildei.  

Nodrošināta 
pārskatāma 
kapitālsabie
drības 
noslēgto 
līgumu 
regulāra 
uzraudzība 
un izpildes 
kontrole 

  Izveidots līgumu 
reģistrs pilnīgākai 
kontrolei 

Biroja 
vadītāja 

3.5.2. Līgumu 
caurskatāmīb
a 

Noteikt visus 
līgumu projektus 
caurskatīt 
juristam, lietot 
uz tiem atzīmi 
par akceptu vai 
noraidīšanu 

Līgumu 
projekti 
pirms 
parakstīšana
s tiek jurista 
caurskatīti 

  Tiek nodrošināta 
jurista 
saskaņošana pirms 
līgumu 
parakstīšanas 

Biroja 
vadītāja 

3.6. Iekšējo dokumentu aktualizācija 
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3.6.1. Iepirkumu 
noteikumu 
aktualizācija 

Rīkojot 
iepirkumus 
nodrošināt to 
atklātumu, brīvu 
konkurenci, 
vienlīdzīgu 
attieksmi un 
efektīvu līdzekļu 
izmantošanu 

Aktualizēti 
iepirkumu 
noteikumi 
un 
pilnveidota 
iepirkumu 
rīkošanas 
procedūra  

  Aktualizēti 
"Iepirkuma 
noteikumi" 

Biroja 
vadītāja 

3.6.2. "Nolikums 
par 
noziedzīgi 
iegūtu 
līdzekļu 
legalizāciju 
un terorisma 
finansēšanas 
novēršanu" 
aktualizācija 

Aktualizēt 
noteikumus par 
iekšējās 
kontroles 
sistēmas izveidi 
un darbību 
noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu 
legalizācijas 
terorisma 
finansēšanas 
novēršanā 

Aktualizēti 
noteikumi 
par iekšējās 
kontroles 
sistēmas 
izveidi un 
darbību 
noziedzīgi 
iegūtu 
līdzekļu 
legalizācijas 
terorisma 
finansēšana
s novēršanā 

  Aktualizēts"Nolik
ums par noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu 
legalizāciju un 
terorisma 
finansēšanas 
novēršanu"  

Galvenā 
grāmatvede 

3.6.3. Grāmatvedīb
as 
organizācijas 
dokumentu 
aktualizācija 

Pārskatīt visus 
grāmatvedības 
dokumentus un 
pilnveidot 
atbilstoši spēkā 
esošajiem 
normatīvajiem 
aktiem un esošai 
kapitālsabiedrība
s darbības 
specifikai 

Dokumenti 
pārskatīti un 
aktualizēti 

  Aktualizēti 5 
grāmatvedības 
dokumenti 

Galvenā 
grāmatvede 

3.6.4. Darba 
pārkāpumu 
izskatīšanas 
komisijas 
kontrole 

Nodrošināt, ka 
laiks no Darba 
pārkāpumu 
izskatīšanas 
komisijas 
pieņemtā 
lēmuma un 
rīkojuma par 
zaudējuma 
atlīdzību 
nepārsniedz 1 
mēnesi 

Uzlabota 
iekšējā 
dokumentu 
aprite, 
nodrošinot 
operatīvu 
Darba 
pārkāpumu 
izskatīšanas 
komisijas 
lēmumu un 
rīkojumu 
sagatavošan
u un izpildi 

  Izveidota jauna 
komisija, iekļaujot 
grāmatvedi, 
atbildīgo par 
personālu un 
attiecīgo struktūru 
vadītājus 

Biroja 
vadītāja 
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4. Mērķis: Veicināt un atbalstīt lojalitāti un piederību kapitālsabiedrībai 

4.1. Ieviest un atbalstīt personāla ilgstspējas pasākumus 

4.1.1. Amata 
aprakstu 
aktualizācija 

Pārskatīt amata 
aprakstus 
atbilstoši spēkā 
esošajiem 
normatīvajiem 
aktiem, iekļaujot 
tajos arī amata 
saimi un līmeni, 
mēnešalgas 
grupu, noteikto 
mēnešalgu un 
citu amatam 
saistošo 
informāciju 

Pārskatīti 
un 
aktualizēti 
amata 
apraksti 

  Aktualizēti amatu 
apraksti 5 amatu 
vienībām 

Biroja 
vadītāja 

  

6.2. Finanšu mērķi un finanšu rādītāji 
 
SIA “Rēzeknes Satiksme” pamatdarbības apgrozījums lielā mērā ir atkarīgs no Rēzeknes pilsēta domes 
piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem dažādam iedzīvotāju kategorijām, kas tiek 
kompensēts no Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzekļiem dotācijas veidā. Uzņēmuma pamatdarbība 
(sabiedriskā transporta pakalpojumi) nav rentabla bez valsts un pašvaldības dotācijām. Saņemtās 
dotācijas kompensē radušos zaudējumus no pamatdarbības.  
 
Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un ir apkopoti Tabulā 6-1. 
 
Tabula 6-1. SIA “Rēzeknes Satiksme” finanšu mērķi un finanšu rādītāji 2019.-2022. gadā. 
 

 
 

Rādītāji Fakts 2019.g. Plāns 2020.g. Plāns 2021.g. Plāns 2022.g.
Neto apgrozījums, EUR 2 022 210 2 044 728 2 164 680 2 224 260
Bruto peļņa, EUR 27 259 90 282 13 145 11 406
EBITDA, EUR 575 912 533 567 540 745 535 888
EBIT, EUR 97 925 53 811 56 989 47 883
Peļņa vai zaudējumi, EUR 36 798 1 825 13 942 13 933
Peļņas rentabilitāte 1,82% 0,09% 0,64% 0,63%
Pamatkapitāls, EUR 534 690 534 690 534 690 534 690
Pašu kapitāls, EUR 151 338 153 163 167 104 181 037
Kopējo saistību kopsumma, EUR 3 441 321 2 940 628 2 491 608 2 030 404
Finanšu saistību kopsumma, EUR 3 042 371 2 596 569 2 150 392 1 696 285
Pašu kapitāla atdeve, ROE 24,3% 1,2% 8,3% 7,7%
Aktīvu atdeve, ROA 1,0% 0,1% 0,5% 0,6%
Peļņa no ieguldītā kapitāla, ROCE 0,035 0,023 0,030 0,034
Ieguldītā kapitāla atdeve, ROIC 1,2% 0,1% 0,6% 0,7%
Kopējais likviditātes rādītājs 0,33 0,32 0,36 0,36
Saistību pret pašu kapitālu attiecība 23 19 15 11
Ilgtermiņa ieguldījumi, EUR 3 324 845 2 845 089 2 376 334 1 923 328
Prognozējamās dividendes, EUR 0 0 0 0
Plānotās dotācijas, EUR 1 788 663 1 877 029 1 980 638 2 020 379
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Lai kompensētu pamatdarbības zaudējumus, Kapitālsabiedrība pievērš būtisku uzmanību citiem 
ieņēmumu avotiem, kā komercpārvadājumi, reklāmas izvietošana un telpu noma. Telpu nomas 
ieņēmumi ir fiksēti, tos plānots palielināt ar brīdi, kad tiek veikts iznomāto telpu remonts (ieplānots 
2021.gadā), kas ir viens no Kapitālsabiedrības mērķiem. 2019. gadā kopumā tika gūti šādi ieņēmumi 
261,3 tūkst. EUR apmērā. Savukārt 2020. gadā sakarā ar COVID-19, kas ļoti ietekmēja šo sfēru, SIA 
“Rēzeknes Satiksme” plāno turpināt attīstīt šos virzienus, tāpēc tiek noteikti sekojoši mērķi: 

- 2020. gadā gūt ienākumus nesaistītus ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem 
(komercpārvadājumi, reklāmas izvietošana un telpu noma) vismaz 112,5 tūkst. EUR apmērā; 

- 2021. gadā gūt ienākumus nesaistītus ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem 
(komercpārvadājumi, reklāmas izvietošana un telpu noma) vismaz 214,9 tūkst. EUR apmērā; 

- 2022. gadā gūt ienākumus nesaistītus ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem 
(komercpārvadājumi, reklāmas izvietošana un telpu noma) vismaz 220,5 tūkst. EUR apmērā. 

 
Personāla izmaksas ir būtiskākā SIA “Rēzeknes Satiksme” izmaksu pozīcija, sastādot ~45% no kopējām 
izmaksām. Ņemot vērā situāciju, ka vidējais atalgojuma līmenis gan Rēzeknē, gan visā Latvijā 
pakāpeniski pieaug, Kapitālsabiedrībai ir jārēķinās ar uzņēmuma darbaspēka izmaksu pieaugumu. 
2018.gada un 2017.gadā algu vidējais algu pieaugums Latvijā un Rēzeknē (Grafiks 4-3) ir bijis 8% 
apmērā.  2019.gadā, salīdzinot pret iepriekšējo gadu vidējas bruto algu pieaugums Rēzeknē ir bijis 5%. 
Uzņēmuma darbaspēka izmaksas ir jāpaugstina arī, lai noturētu esošos  darbiniekus un samazinātu to 
mainību tieši autobusu vadītāju pozīcijās, jo Kapitālsabiedrības darbinieku sarakstā 65% darbinieku ir 
autobusu vadītāji. Daļu autobusu vadītāju pārvilina pārvadātāji Norma-A, Ecolines, Lux Express, 
piedāvājot augstāku algu, kā arī daļa autobusu šoferu izvēlās strādāt citās biznesa nozarēs, kuras 
piedāvā augstāku atalgojumu. Tomēr SIA “Rēzeknes Satiksme” nosaka mērķi, ka gada laikā darbaspēka 
kopējās izmaksas nepalielinās vairāk par 8%, salīdzinot ar iepriekšējā gada kopējām darbaspēka 
izmaksām. 
2019. gadā kopējās atalgojuma izmaksas sastādīja 1 014,9 tūkst. EUR apmērā, ieskaitot darba devēja 
sociālo nodokli. 
Rezultātā ir noteikti šādi limiti kopējām atalgojuma izmaksām (ieskaitot darba devēja VSAOI) 2020.-
2022. gadam: 

- 2020. gadā kopējās atalgojuma izmaksas nepārsniedz  1 052,3 tūkst. EUR; 
- 2021. gadā kopējās atalgojuma izmaksas nepārsniedz  1 136,5 tūkst. EUR; 
- 2022. gadā kopējās atalgojuma izmaksas nepārsniedz  1 227,4 tūkst. EUR. 

 

7. Finanšu prognozes 2020.-2022. gadam 
Kapitālsabiedrības finanšu prognozes (peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsma) ir 
sastādītas 2020.-2022. gadam sadalījumā pa gadiem.  
 

7.1. Plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins 2020.-2022. gadam 
 
Pielikumā Nr.2 ir pievienots SIA “Rēzeknes Satiksme” peļņas vai zaudējumu aprēķins 2019.-2022. 
gadam, kurā ir norādīti Kapitālsabiedrības faktiskie radītāji par 2019. gadu un plānotie 
Kapitālsabiedrības radītāji 2020.-2022. gadam. 
 

7.1.1. Ieņēmumu prognozes 
 
Neto apgrozījums 
 
Neto apgrozījuma ietekmējošie faktori: 

- Pārvadāto pasažieru skaits; 
- Brauciena biļetes cena; 
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- Piešķirtie atvieglojumi biļešu cenām. 
 
2019. gadā kopējais pasažieru skaits sasniedza 3,199 miljonus, no kuriem 83.2% izmanto braukšanas 
maksas atvieglojumus. Kopš 2017.gada, kad vairākām jaunām iedzīvotāju grupām tika piemēroti 
braukšanas maksas atvieglojumi,  Rēzeknē kopējais pārvadāto pasažieru skaits ir palielinājies par 
aptuveni miljonu, 2018.gadā sasniedzot pat 3,333 miljonus, savukārt  2019.gadā kopējais pārvadāto 
pasažieru skaits samazinājās par 4%. Tā kā arī demogrāfiskais stāvoklis Rēzeknes pilsētā pasliktinās, t.i, 
samazinās iedzīvotāju skaits, kas liecina, ka negatīvai tendencei vajadzētu turpināties arī nākamajos 
gados. 
Tāpēc kopsummā tiek plānots, ka kopējais pārvadātu pasažieru skaits 2020. gadā sakarā ar COVID-19 
ietekmi samazināsies par 30% salīdzinot ar 2019. gadu, 2021. gadā samazināsies par 2.1% apmērā, bet 
2022. gadā samazināsies par 1.9%. Pārvadāto pasažieru skaita, kuri izmanto braukšanas maksas 
atvieglojumus, samazinājums plānots 1.5% apmērā katru pārskata gadu, savukārt maksas pārvadāto 
pasažieru skaits samazināsies katru gadu par 4%. 
Pārējo neto apgrozījumu veido veido pašvaldības kompensācija par ieviestajiem braukšanas maksas 
atvieglojumiem, valsts dotācija par pārvadātajiem invalīdiem un pašvaldības kompensācija par 
zaudējumiem un izdevumiem saistītiem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu. 
Pašvaldības kompensācija tiek aprēķināta, kā pārvadāto pasažieru skaits, kam ir piešķirti atvieglojumi 
biļešu cenai, kas ir reizināta ar brauciena noteikto pamattarifu neieskaitot PVN. 
Saņemtā pašvaldības kompensācija zaudējumiem un izdevumiem pieaugs, jo palielināsies izdevumi algu 
izmaiņu, akcīzes nodokļa pieauguma un ar to saistīto dīzeļdegvielas cenas pieauguma un inflācijas dēļ. 
Savukārt tiek plānots, ka sabiedriskā transporta izmantošanas tarifs paliks nemainīgs – 0.50 EUR par 
braucienu, ieskaitot PVN. 
Uzņēmums plāno, ka nākamajā darbības stratēģijas periodā 84% no pasažieriem izmantos sabiedrisko 
transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem.  
 
Plānotā neto apgrozījuma struktūra ir atspoguļota Tabulā 7-1: 
 
Tabula 7-1. Neto apgrozījuma struktūra 2019.-2022. gadā.  

 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
 
Uzņēmums plāno attīstīt un palielināt ieņēmumus no komercpārvadājumiem un reklāmas ieņēmumus, 
tāpēc to pieaugums prognozēts 5% gadā. Ieņēmumus no telpu nomas nodrošina fiksēts ilgtermiņa 
līgums ar nomnieku, taču ir plānots palielināt ieņēmumus par 25%, kad tiks veikta telpu renovācija 
2021.gadā. 
Tabula 7-2 parāda detalizētu pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu struktūru 2019.-2022. gadam. 
 
Tabula 7-2. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2019.-2022. gadā 

 

1 2 3 4
2019 2020 2021 2022 Kopā

Neto apgrozījums 2 022 210 2 044 728 2 164 680 2 224 260 8 486 925
Ieņēmumi no autobusa biļetēm 229 256 163 488 180 000 200 000 772 744
Ieņēmumi no mēnešbiļetēm 4 291 4 211 4 043 3 881 47 472
Valsts dotācijas 329 622 313 800 308 465 303 838 1 255 726
Pašvaldības dotācijas 387 305 634 154 681 766 664 541 2 367 766
Ieņēmumi par braukšanas maksas atvieglojumiem 1 071 736 929 075 990 406 1 052 000 4 043 217

Rēzeknes Satiksme SIA. Plānotais neto apgrozījums 2019-2022.

2019 2020 2021 2022 Kopā

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 261 321 112 593 214 993 220 565 809 471

Ieņēmumi no komercpārvadājumiem 227 762 79 717 179 796 185 190 672 465
Telpu noma 8 593 8 593 10 741 10 741 38 669
Reklāmas izvietojums 6 338 5 754 5 927 6 104 24 123
KPFI projekta ieņēmumi 14 529 14 529 14 529 14 529 58 116
Citi ieņēmumi 4 099 4 000 4 000 4 000 16 099

Rēzeknes Satiksme SIA. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2019-2022.
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7.1.2. Izdevumu prognozes 
 
Atalgojuma izmaksas (ieskaitot darba devēja VSAOI) ir būtiskākā Kapitālsabiedrības izdevumu pozīcija, 
sastādot 45% no kopējām izmaksām.  Finanšu prognozēs tiek paredzēts, SIA “Rēzeknes Satiksme” 
vidējais darbinieku skaits 2020.-2022. gados paliks nemainīgs, bet darbinieku bruto darba algu fonds 
palielināsies par 8% gadā sākot ar 2020. gadu. Pārējās izmaiņas: 

- Pārējās ražošanas izmaksu pieaugumu ietekmēs inflācijas pieaugums 1-2% apmērā ik gadu; 
- 2020.gada vidū paredzēts uzsākt pasažieru identifikāciju autobusos; 
- 2020. un 2021.gadā paredzēta veco garāžu nojaukšana un teritorijas labiekārtošana; 

 
Tabula 7-3 parāda detalizētu pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu plānu 2020.- 2022. gadam. 
 

Tabula 7-3. Pārdotās produkcijas ražošanas izdevumi 2019.-2022. gadā  

 
 
Administrācijas izmaksas lielākoties sastāv no administratīvā personāla izmaksām un ar biroju 
saistītiem izdevumiem. Administratīvā personāla bruto darba algu fonds palielināsies par 8% gadā 
sākot ar 2020. gadu. Pamatlīdzekļu nolietojums palielināsies uz biroja atjaunošanas un ofisa telpu 
remonta norakstījumiem. Citām administrācijas izmaksām galvenokārt tiek plānots pieaugums plānotās 
inflācijas līmenī. Detalizēts administrācijas izmaksu plāns ir atspoguļots Tabulā 7-4. 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2020 2021 2022 Kopā

Kopā 1 994 951 1 954 446 2 151 535 2 212 855 8 763 082

Personāla izmaksas 934 093 950 520 1 068 332 1 153 798 4 106 743
Dīzeļdegvielas izmaksas 253 302 248 000 251 720 255 496 1 008 518
Rezerves daļu un smērvielu izmaksas 62 069 45 257 45 936 46 625 199 887
Autobusu noma 10 460 18 207 18 480 18 757 65 904
Vieglā transporta noma 4 922 4 996 5 071 5 147 20 135
Apdrošināšana 34 435 32 395 32 881 33 374 133 085
Elektrība 6 587 5 648 5 733 5 819 23 786
Pamatlīdzekļu nolietojums 463 380 465 149 468 399 470 899 1 867 826
Mazvērtīgā inventāra nolietojums 13 291 2 712 2 712 2 712 21 427
Apsardzes izdevumi 333 333 338 343 1 347
Licences izdevumi 1 264 1 392 1 413 1 434 5 503
Komandējumu izdevumi 7 976 900 7 200 7 308 23 384
Transporta izdevumi 1 721 850 863 876 4 309
Norakstīšanas izdevumi 6 326 6 421 6 517 6 615 25 879
Čeku lentu, uzlīmju izmaksas, EKA apkalpošana 39 765 40 361 40 967 41 581 162 675
Tehniskās apskates izdevumi 6 037 6 128 6 219 6 313 24 697
Riepu norakstīšanas izdevumi 20 931 20 931 20 931 20 931 83 724
Elektrības izdevumi elektroautobusiem 31 081 30 000 30 450 30 907 369 692
Operatīvā līzinga izdevumi 0 0 0 0 0
Izejvielu un materiālu iepirkšanas izdevumi 24 152 24 514 24 882 25 255 300 845
Programma PIKAS noma, WIFI autobusos 6 164 6 256 6 350 6 446 25 216
Transporta pakalpojumi 46 012 22 532 45 000 45 675 159 219
Kases sistēmas pilnveidošana 0 0 17 000 5 000 22 000
Nekustamā īpašuma nodoklis 1 060 1 060 1 060 1 060 4 240
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 19 590 19 884 20 182 20 485 80 141
Veco garāžu nojaukšana 22 900 22 900

Rēzeknes Satiksme SIA. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu budžets 2019-2022.
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Tabula 7-4. Administrācijas izdevumi 2019.-2022. gadā. 

 
 

7.2. Plānotā bilance 2020.-2022. gadam 
 
Pielikumā Nr.3 ir pievienota SIA “Rēzeknes Satiksme” bilance 2019.-2022. gadam, kurā ir norādīti 
Kapitālsabiedrības faktiskie radītāji par 2019. gadu un plānotie Kapitālsabiedrības radītāji 2020.-2022. 
gadam. 
 
Pamatlīdzekļi (nekustamais īpašums, transportlīdzekļi un cits inventārs) ir būtiskākā bilances aktīvu 
pozīcija, sastādot 92,5% no kopējiem aktīviem uz 2019. gada 31. decembri. Jauniegādāto autobusu 
nolietojums tiek rēķināts proporcionāli 10 gadiem. Tāpēc tiek prognozēts, ka kopējo aktīvu vērtība 
pakāpeniski samazināsies. 
 
Apgrozāmie līdzekļi sastāda nebūtisku daļu no Kapitālsabiedrības bilances struktūras, to vērtība tiek 
plānota līdzīga kā 2019. gadā. 
 

Tabula 7-5. Bilances aktīvu struktūra 2019.-2022. gadā. 

 
 

2019 2020 2021 2022 Kopā

Kopā 148 901 130 615 137 208 149 217 565 941

Administratīvā personāla atalgojums 80 770 63 122 68 172 73 626 285 690
Biroja izmaksas 3 906 3 965 4 024 4 084 15 979
Sakaru izdevumi 5 276 5 355 5 435 5 517 21 584
Juridiskie pakalpojumi 8 695 8 825 8 958 9 092 35 570
Transporta izdevumi adm. vajadzībām 2 093 1 700 1 726 1 751 7 270
Reprezentācijas izdevumi 1 445 450 457 464 2 815
Pamatlīdzekļu nolietojums admin. vajadzībām 14 607 14 607 15 357 17 107 61 678
Naudas līdzekļu apgr. blakus izdevumi 830 842 855 868 3 395
Navi Fleet servera lietošana 9 581 9 725 9 871 10 019 39 195
Mājas lapas modernizēšana 0 0 0 4 000 4 000
Inkasācijas pakalpojumi 4 064 4 125 4 187 4 250 16 625
Revīzijas izmaksas 1 350 1 370 1 391 1 412 5 523
Citas administrācijas izmaksas 16 284 16 528 16 776 17 028 66 616

Rēzeknes Satiksme SIA. Administrācijas izmaksu budžets 2019-2022.

Aktīvs 2019 2020 2021 2022

Nemateriālie ieguldījumi 25 093 20 074 15 056 10 037
Pamatlīdzekļi 3 299 752 2 825 015 2 361 278 1 913 291
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 3 324 845 2 845 089 2 376 334 1 923 328

Izejvielas un materiāli 50 211 40 508 36 568 40 567
Krājumi kopā 50 211 40 508 36 568 40 567

Pircēju un pasūtītāju parādi 151 502 164 758 181 925 185 701
Citi debitori 506 506 506 506
Nākamo periodu izmaksas 12 569 12 569 12 569 12 569
Uzkrātie ieņēmumi 24 836 22 836 20 836 18 836
Debitori kopā 189 413 200 669 215 836 217 612

Nauda 28 190 7 525 29 974 29 934
Apgrozāmie līdzekļi kopā 267 814 248 702 282 379 288 113
Aktīvs kopā 3 592 659 3 093 791 2 658 712 2 211 442
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Bilances pasīvu struktūras lielākā pozīcija ir finanšu līzings. Summējot gan ilgtermiņa, gan īstermiņa 
daļu, tas kopā uz 2019.gada 31.decembri veido 82% no pasīvu struktūras. Finanšu līzings tika izmantots 
autobusu iegādei 2016. gadā. Līzinga termiņš 10 gadi, procentu likme 1.8%. 
Rēzeknes Satiksmei ir arī ilgtermiņa bankas kredīts, kurš jāatmaksā līdz 2024.gadam, procentu likme 
2.7%. 
 
Nākamo periodu ieņēmumi no ES KPFI projekta Nr.KFPI-15.2/182 „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA “RĒZEKNES SATIKSME’’ ražošanas ēkai’’ lineāri tiek 
atzīti ieņēmumos līdz 2023.gadam. (14 529 EUR gadā) 
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Tabula 7-6. Bilances pasīvu struktūra 2019.-2022. gadā. 

 
 

7.3. Plānotā naudas plūsma 2020.-2022. gadam 
 
Pielikumā Nr.4 ir pievienota SIA “Rēzeknes Satiksme” plānotā naudas plūsma 2020.-2022. gadam. 

Plānotās ikgadējās naudas plūsma rezultāts 2020.gadam ir pozitīvs – 7,5 tūkst. EUR, 2021.gadam tā ir 
plānota pozitīva, un naudas atlikums būs pozitīvs pateicoties esošajam uzkrātajam naudas atlikumam. 
Kopējais naudas plūsmas rezultāts par 2020.-2022.gadu būs pozitīvs - 29 tūkst. EUR. 

Kopējie ieņēmumi būs pietiekoši, lai segtu pamatdarbības izdevumus, kapitālieguldījumus un saistības 
pret kredītiestādēm. 

Dividenžu izmaksa un pamatkapitāla palielināšana netiek plānota. 

8. Risku analīze 
 
Risku analīze ietver četru risku veidu izvērtējumu: operacionālo risku, finanšu risku, reputācijas risku 
un stratēģisko risku. 
 

8.1. Operacionālais risks 
 
Viens no būtiskākajiem operacionālā riska faktoriem ir līguma ar Rēzeknes pilsētas domi par 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes pilsētā prasību neizpilde. 

SIA “Rēzeknes Satiksme” sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus Rēzeknes pilsētā jau vairāk nekā 
8 gadus (kopš 2012. gada 1. janvāra), šajā laikā uzkrājot ievērojamu darbības pieredzi. Līguma darbības 
laikā starp abām pusēm nav bijušas nesaskaņas, kā arī visi līguma nosacījumi tiek pildīti. Riska 
iestāšanās faktoru minimizē fakts, ka Rēzeknes pilsētas dome ir vienīgais SIA “Rēzeknes Satiksme” 
dalībnieks, tādējādi tieši kontrolējot uzņēmuma darbību. Kopumā riska iestāšanās varbūtība tiek 
vērtēta kā zema. 

Pasīvs 2019 2020 2021 2022

Akciju vai daļu kapitāls 534 690 534 690 534 690 534 690
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -420 150 -383 352 -381 527 -367 586 
Pārskata gada nesadalītā peļņa 36 798 1 825 13 942 13 933
Nesadalītā peļņa -383 352 -381 527 -367 586 -353 653 
Pašu kapitāls 151 338 153 163 167 104 181 037
Uzkrājumi 0 0 0 0

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm              54 736 39 456 24 176 8 896
Līzings, ilgtermiņa daļa 2 541 833 2 110 936 1 672 109 1 225 206
Nākamo periodu ieņēmumi 38 550 24 021 9 492 0
Ilgtermiņa kreditori kopā 2 635 119 2 174 413 1 705 777 1 234 102

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 15 280 15 280 15 280 15 280
Līzings, īstermiņa daļa 430 522 430 897 438 827 446 903
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 208 493 190 777 195 761 197 131
No pircējiem saņemtie avansi 11 648 9 648 10 648 10 648
Citi kreditori 38 974 42 092 45 459 49 096
Uzkrātās saistības 42 504 42 504 42 504 42 504
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 44 252 20 488 22 822 25 248
Nākamo periodu ieņēmumi 14 529 14 529 14 529 9 492
Īstermiņa kreditori kopā 806 202 766 215 785 831 796 302
Saistības kopā 3 441 321 2 940 628 2 491 608 2 030 404
Pasīvs kopā 3 592 659 3 093 791 2 658 712 2 211 441
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Operacionālie riski var rasties no uzņēmuma iekšienē pieņemtajiem lēmumiem vai darbībām. Rēzeknes 
pilsētas dome, 100% daļu turētājs, kontrolē un seko līdzi uzņēmuma darbību, tādējādi minimizējot 
operacionālo risku iestāšanās gadījumus. 

8.2. Finanšu risks 
 
Uzņēmuma darbība ir pakļauta ekonomiskajiem rādītājiem, kā iedzīvotāju ienākumu līmenis un 
inflācija. Samazinoties iedzīvotāju ienākumu līmenim, SIA Rēzeknes Satiksme neto apgrozījums var 
samazināties. Kā arī SIA “Rēzeknes Satiksme” izmaksas lielākoties ir pakļautas inflācijas riskam, kas var 
būtiski ietekmēt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Tomēr šos riskus mazina fakts, ka Kapitālsabiedrība 
saņem dotācijas no pašvaldības par uzņēmuma pamatdarbības zaudējumiem, un kompensāciju kārtība 
ir noteikta Ministru kabineta noteikumus. Rezultātā finanšu riski, kas rodas no ekonomiskajiem 
rādītājiem, tiek uzskatīti par vidēji zemiem. 

Kapitālsabiedrības finanšu stāvoklis lielā mērā ir atkarīgs no likumdošanas – Ministru kabineta 
noteikumiem par kompensācijām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Likumdošanas 
izmaiņas var būtiski ietekmēt uzņēmu finanšu stāvokli. Tā kā finanšu situācija un atkarība no dotācijām 
ir līdzīga arī citās Latvijas Republikas pilsētās, netiek sagaidītas būtiskas likumdošanas izmaiņas, tā 
rezultātā likumdošanas izmaiņu risks tiek uzskatīts kā zems. 

Aptuveni 82% no uzņēmuma aktīvu bilances vērtība ir finansēti ar aizņemto kapitālu (ilgtermiņa kredīts 
un līzings). SIA “Rēzeknes Satiksme” ir noslēgusi ilgtermiņa līgumus ar kredītiestādēm, tāpēc atmaksas 
nosacījumi un pievienotās procentu likmes ir zināmas un nemainīgas. Bet kopējā procentu likme ir 
atkarīga arī no tirgus procentu likmes (EURIBOR), kas ir mainīga. Pieaugot tirgus procentu likmei, 
Kapitālsabiedrības procentu maksājumi palielināsies. Pašlaik tirgus procentu likme ir negatīva un nav 
būtisku iemeslu straujam likmes pieaugumam, tāpēc šis risks tiek vērtēts kā zems. 

Uzņēmumam pastāv risks, ka netiek pildīti noslēgtie kredīta un līzinga līgumu nosacījumi. Uzņēmuma 
plānotās finanšu prognozes parāda, ka SIA “Rēzeknes Satiksme” naudas plūsma būs pietiekoša, lai segtu 
finanšu saistības. Tāpēc šis riska faktors tiek vērtēts kā vidēji zems. 

Kapitālsabiedrība nav pakļauta valūtas riskam, jo visi ieņēmumi un izdevumi ir EUR valūtā. 

 

8.3. Reputācijas risks 
 
Uzņēmuma reputāciju ietekmē sniegto pakalpojumu kvalitāte. Pakalpojumu kvalitāte ir atkarīga no 
vairākiem faktoriem: 

- Autobusu tehniskais stāvoklis; 
- Autobusu vadītāju profesionalitāte, kompetences un komunikācijas prasmes; 
- Uzņēmuma vadības attieksme pret darbiniekiem. 

2016. gadā tika iegādāti jauni autobusi un no 2019.gada tika nomāti 4 elektrobusi no Rēzeknes pilsētas 
domes, tāpēc reputācijas risks transportlīdzekļu neatbilstošā tehniskā stāvokļa dēļ tiek vērtēts kā zems. 
Uzņēmums regulāri seko līdzi autovadītāju profesionalitātei, mēģina paaugstināt autovadītāju 
kompetences un uzlabot komunikāciju prasmes. Kapitālsabiedrība ir ieviesusi uzņēmuma iekšējo ētikas 
kodeksu, kur it noteikti Kapitālsabiedrības darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipi, 
komunikācijas ētika un savstarpējo attiecību principi, lai mazinātu reputācijas riskus. Bet kopumā 
reputācijas risks dēļ autovadītāju kompetencēm tiek vērtēts kā vidējs, jo tas lielākoties ir atkarīgs no 
katra darbinieka individuāls rīcības. 
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8.4. Stratēģiskais risks 
 
Uzņēmuma stratēģiskos un attīstību noteicošos lēmumus pieņem 100% kapitāldaļu turētājs Rēzeknes 
pilsētas dome. Lēmumi netiek pieņemti vienpersoniski. SIA “Rēzeknes Satiksme” saņem arī dotācijas no 
Rēzeknes pašvaldības par piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem un kompensāciju 
uzņēmuma zaudējumiem un izdevumiem. Līdz ar to uzņēmuma papildus izdevumi, kas rodas no 
stratēģiskajiem lēmumiem, tiek kompensēti no Rēzeknes pašvaldības līdzekļiem. Pieņemot lēmumus 
saistībā ar Kapitālsabiedrību, Rēzeknes pilsētas dome ņem vērā aprēķinus par nepieciešamajām 
papildus dotācijām, kas izriet no pieņemtajiem lēmumiem. 
Kopumā stratēģiskais risks tiek uzskatīts kā zems. 
 

9. Stratēģijas uzraudzība un īstenošana 
 
Par stratēģijas uzraudzību un īstenošanu Kapitālsabiedrībā atbildīga ir valde. Stratēģijā noteikto finanšu 
mērķu izpildes kontrolei SIA “Rēzeknes Satiksme” ik gadu izstrādā Kapitālsabiedrības budžetu 
nākamajam finanšu gadam sadalījumā pa mēnešiem, kā arī izmanto budžeta izpildes kontroles rīkus, lai 
sekotu budžeta un mērķu izpildei, kā rezultātā Kapitālsabiedrības vadība varēs laicīgi identificēt 
novirzes no noteiktajiem mērķiem, reaģēt uz izmaiņām tirgū un operatīvi veikt nepieciešamas 
korekcijas saimnieciskajā darbībā. 
 
Kapitālsabiedrības valde un darbinieki pastāvīgi seko līdzi darbības un nefinanšu mērķu noteiktajiem 
kritērijiem, piemēram, veic pasažieru anketēšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvāku pakalpojumu nākotnē, 
uzskaita un seko līdzi pasažieru skaitu izmaiņām un pasažieru paradumu maiņai, lai veiktu pārmaiņas 
maršrutu pārklājuma kartē un/vai maršrutu kustības grafikos. Tāpat valde seko līdzi, vai darbinieki 
dienu no dienas pilda mērķus, kas saistīti ar autobusu tehnisko stāvokli un to tīrību, tādējādi nodrošinot 
tīra un tehniskā stāvoklī esošu autobusu kustību ikdienā.  

 

Pielikumi 
 

1. SIA “Rēzeknes Satiksme” organizatoriskās struktūras shēma. 
 

2. SIA “Rēzeknes Satiksme” plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins 2020.-2022. gadam 
sadalījumā pa gadiem. 

 
3. SIA “Rēzeknes Satiksme” plānotā bilance 2020.-2022. gadam sadalījumā pa gadiem. 

 
4. SIA “Rēzeknes Satiksme” plānotā naudas plūsma 2020.-2022. gadam sadalījumā pa gadiem. 

 

 


