
 

 

 
SIA “VTU Valmiera” nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2021. gadā 

 

N.p.
k. 

Mērķis Periods Parametrs Metode  Izpilde 

1. 

Klientu pamatotās 
sūdzības pasažieru 
pārvadājumos saglabāt 
2020.gada līmenī (6 
pamatotās sūdzības) 

1 gads 

Pasažieru pamatotās 
sūdzības 

(telefonogrammas, 
vēstules, e- pasti u.c) 

Statistika 
Ir 

sasniegts 
 5 pamatotas(24 kopā) 

2. Nodrošināt reisu izpildi: 

Katru 
mēnesi 

Reisu izpilde reģionālajos 
starppilsētu maršrutos 

Statistika, salīdzinot 
reisu izpildi ar 

iepriekšējo mēnesi, 
Ir  

sasniegts 

99.96% 
99.94% 

  

2.1. 
98% izpildi reģionālajiem 
starppilsētu maršrutiem 

2.2. 
98% izpildi reģionālajiem 
vietējās nozīmes 
maršrutiem 

Reisu izpilde reģionālajos 
vietējās nozīmes 

maršrutos 

2.3. 
98% izpildi pilsētas 
nozīmes maršrutiem 

Katru 
mēnesi 

Reisu izpilde pilsētas 
maršrutos 

Statistika, salīdzinot 
reisu izpildi ar 

iepriekšējo mēnesi  

Ir  
sasniegts. 

99.97% 

3. 

Atkārtoto TA skaits CSDD 
ne lielāks kā 10% no 
kopējā veikto apskašu 
skaita  

1 gads 
Autobusu atkārtotās 

tehniskās apskates CSDD 
Statistika 

Ir 
sasniegts 

10 atkārtoti (170 kopā) 
5.9%  

4. 

Veikt apmācības 30% 
visiem darbiniekiem 
(izņemot autobusu 
vadītājus) 

1 gads Veikto apmācību skaits uzskaite 
Nav 

sasniegts 
24% 

5. 
Veikt apmācības 30% 
autobusu vadītājiem 

1 gads Veikto apmācību skaits uzskaite 
Ir 

sasniegts 
34% 

6. 

Saglabāt vidējo degvielas 
patēriņu uz 1 km 
2020.gada līmenī     
(24.14 l100/km) 

1 reizi 
ceturksnī 

Veiktie aprēķini, ņemot 
vērā visus uzņēmuma 

valdījumā esošos 
autobusus 

statistika 
Nav 

sasniegts 

palielinājums par  
0.37% 

(24.23 l/100km) 
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7. 

Komercpāvadājumu 
(nobrauktie km) pasažieru 
pārvadājumos ne mazāk 
150000 km 

1 gads 
 Norīkojumos nobraukto 

km skaits 
Statistika 

 
Nav 

sasniegts 

   2021.gadā 
nobraukti 133855 km 
( par 10.76 % mazāk)  

8. 
 Elektroenerģijas patēriņš 
ne lielāks kā 350.00 Mwh) 

1 gads 
Elektroenerģijas patēriņš 

Mwh 
uzskaite 

Nav 
sasniegts 

2021.gadā patērētas 
402.41 Mwh ( par 
14.97 % vairāk) 

9. 
Nepārsniegt  plānoto 
virsstundu skaitu vairāk kā 
9000 stundas 

1 gads Plānoto virsstundu skaits uzskaite 
Ir 

sasniegts 
Plānotās 7268 

( par 19.24 % mazāk) 

 
SIA “VTU Valmiera” nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2020. gadā 

 

 

N.p.
k. 

Mērķis Periods Parametrs Metode  Izpilde 

1. 

Klientu pamatotās 
sūdzības pasažieru 
pārvadājumos saglabāt 
2019.gada līmenī (7 
pamatotās sūdzības) 

1 gads 

Pasažieru pamatotās 
sūdzības 

(telefonogrammas, 
vēstules, e- pasti u.c) 

Statistika 
Ir 

sasniegts 
 7 pamatotas(32 kopā) 

2. Nodrošināt reisu izpildi: 

Katru 
mēnesi 

Reisu izpilde reģionālajos 
starppilsētu maršrutos 

Statistika, salīdzinot 
reisu izpildi ar 

iepriekšējo mēnesi, 
Ir  

sasniegts 

99.99% 
100% 

  

2.1. 
98% izpildi reģionālajiem 
starppilsētu maršrutiem 

2.2. 
95% izpildi reģionālajiem 
vietējās nozīmes 
maršrutiem 

Reisu izpilde reģionālajos 
vietējās nozīmes 

maršrutos 
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2.3. 
94% izpildi pilsētas 
nozīmes maršrutiem 

Katru 
mēnesi 

Reisu izpilde pilsētas 
maršrutos 

Statistika, salīdzinot 
reisu izpildi ar 

iepriekšējo mēnesi  

Ir  
sasniegts. 

99.97% 

3. 

Atkārtoto TA skaits CSDD 
ne lielāks kā 10% no 
kopējā veikto apskašu 
skaita  

1 gads 
Autobusu atkārtotās 

tehniskās apskates CSDD 
Statistika 

Ir 
sasniegts 

8 atkārtoti (176 kopā) 
4.5%  

4. 

Veikt apmācības 30% 
visiem darbiniekiem 
(izņemot autobusu 
vadītājus) 

1 gads Veikto apmācību skaits uzskaite 
Nav 

sasniegts 
17% 

5. 
Veikt apmācības 80% 
autobusu vadītājiem 

1 gads Veikto apmācību skaits uzskaite 
Ir 

sasniegts 
90% 

6. 

Saglabāt vidējo degvielas 
patēriņu uz 1 km 
2019.gada līmenī     
(25.21 l100/km) 

1 reizi 
ceturksnī 

Veiktie aprēķini, ņemot 
vērā visus uzņēmuma 

valdījumā esošos 
autobusus 

statistika 
Ir 

sasniegts 

samazinājums par  
4.24% 

(24.14 l/100km) 

7. 

Komercpāvadājumu 
(nobrauktie km) pasažieru 
pārvadājumos ne mazāk 
300000 km 

1 gads 
 Norīkojumos nobraukto 

km skaits 
Statistika 

 
Nav 

sasniegts 

   2020.gadā 
nobraukti 151339 km 
( par 49.55 % mazāk)  

8. 
 Elektroenerģijas patēriņš 
ne lielāks kā 350.00 Mwh) 

1 gads 
Elektroenerģijas patēriņš 

Mwh 
uzskaite 

Ir 
sasniegts 

2020.gadā patērētas 
328.98 Mwh, kas ir par 

6.00% mazāk  

9. 
Nepārsniegt  plānoto 
virsstundu skaitu vairāk kā 
9000 stundas 

1 gads Plānoto virsstundu skaits uzskaite 
Ir 

sasniegts 

 2020.gadā 5022 
plānotās virsstundas 
( par 44.2 % mazāk) 
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                                                                                     SIA “VTValmiera” nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2019. gadā 

 

N.p.
k. 

Mērķis Periods Parametrs Metode  Izpilde 

1. 

Klientu pamatotās 
sūdzības pasažieru 
pārvadājumos saglabāt 
2018.gada līmenī (8 
pamatotās sūdzības) 

1 gads 

Pasažieru pamatotās 
sūdzības 

(telefonogrammas, 
vēstules, e- pasti u.c) 

Statistika 
Ir 

sasniegts 
 7 pamatotas(32 kopā) 

2. Nodrošināt reisu izpildi: 

Katru 
mēnesi 

Reisu izpilde reģionālajos 
starppilsētu maršrutos 

Statistika, salīdzinot 
reisu izpildi ar 

iepriekšējo mēnesi, 
Ir  

sasniegts 

99.99% 
100% 

  

2.1. 
98% izpildi reģionālajiem 
starppilsētu maršrutiem 

2.2. 
95% izpildi reģionālajiem 
vietējās nozīmes 
maršrutiem 

Reisu izpilde reģionālajos 
vietējās nozīmes 

maršrutos 

2.3. 
94% izpildi pilsētas 
nozīmes maršrutiem 

Katru 
mēnesi 

Reisu izpilde pilsētas 
maršrutos 

Statistika, salīdzinot 
reisu izpildi ar 

iepriekšējo mēnesi  

Ir  
sasniegts. 

99.97% 

3. 

Atkārtoto TA skaits CSDD 
ne lielāks kā 10% no 
kopējā veikto apskašu 
skaita  

1 gads 
Autobusu atkārtotās 

tehniskās apskates CSDD 
Statistika 

Ir 
sasniegts 

11 atkārtoti (190 kopā) 
5.79%  

4. 

Veikt apmācības 30% 
visiem darbiniekiem 
(izņemot autobusu 
vadītājus) 

1 gads Veikto apmācību skaits uzskaite 
Ir 

sasniegts 
35% 

5. 
Veikt apmācības 80% 
autobusu vadītājiem 

1 gads Veikto apmācību skaits uzskaite 
Ir 

sasniegts 
95% 

6. 

Saglabāt vidējo degvielas 
patēriņu uz 1 km 
2018.gada līmenī     
(25.26 l100/km) 

1 reizi 
ceturksnī 

Veiktie aprēķini, ņemot 
vērā visus uzņēmuma 

valdījumā esošos 
autobusus 

statistika 
Ir 

sasniegts 

samazinājums par  
0.20% 

(25.21 l/100km) 
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7. 

Komercpāvadājumu 
(nobrauktie km) pasažieru 
pārvadājumos ne mazāk 
350000 km 

1 gads 
 Norīkojumos nobraukto 

km skaits 
Statistika 

 
Ir 

sasniegts 

   2019.gadā 
nobraukti 406844 km 
( par 16.24 % vairāk)  

8. 
 Elektroenerģijas patēriņš 
ne lielāks kā 421.00 Mwh) 

1 gads 
Elektroenerģijas patēriņš 

Mwh 
uzskaite 

Ir 
sasniegts 

2019.gadā patērētas 
344.65 Mwh, kas ir par 

18.14% mazāk  

9. 
Nepārsniegt  plānoto 
virsstundu skaitu vairāk kā 
8103 stundas 

1 gads Plānoto virsstundu skaits uzskaite 
Nav 

sasniegts 

 2019.gadā 9656 
plānotās virsstundas 
( par 19.17 % vairāk) 

 

SIA “VTU Valmiera” nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2018. gadā 

 

N.p.
k. 

Mērķis Periods Parametrs Metode  Izpilde 

1. 

Klientu pamatotās 
sūdzības pasažieru 
pārvadājumos saglabāt 
2017.gada līmenī (9 
pamatotās sūdzības) 

1 gads 

Pasažieru pamatotās 
sūdzības 

(telefonogrammas, 
vēstules, e- pasti u.c) 

Statistika 
Ir 

sasniegts 
 8 pamatotas(37 kopā) 

2. Nodrošināt reisu izpildi: 

Katru 
mēnesi 

Reisu izpilde reģionālajos 
starppilsētu maršrutos 

Statistika, salīdzinot 
reisu izpildi ar 

iepriekšējo mēnesi, 
Ir  

sasniegts 

100% 
100% 

  

2.1. 
98% izpildi reģionālajiem 
starppilsētu maršrutiem 

2.2. 
95% izpildi reģionālajiem 
vietējās nozīmes 
maršrutiem 

Reisu izpilde reģionālajos 
vietējās nozīmes 

maršrutos 
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2.3. 
94% izpildi pilsētas 
nozīmes maršrutiem 

Katru 
mēnesi 

Reisu izpilde pilsētas 
maršrutos 

Statistika, salīdzinot 
reisu izpildi ar 

iepriekšējo mēnesi  

Ir  
sasniegts. 

99.90% 

3. 

Atkārtoto TA skaits CSDD 
ne lielāks kā 11% no 
kopējā veikto apskašu 
skaita  

1 gads 
Autobusu atkārtotās 

tehniskās apskates CSDD 
Statistika 

Ir 
sasniegts 

19 atkārtoti (195 kopā) 
9.74%  

4. 

Veikt apmācības 30% 
visiem darbiniekiem 
(izņemot autobusu 
vadītājus) 

1 gads Veikto apmācību skaits uzskaite 
Ir 

sasniegts 
51% 

5. 
Veikt apmācības 80% 
autobusu vadītājiem 

1 gads Veikto apmācību skaits uzskaite 
Ir 

sasniegts 
95% 

6. 

Saglabāt vidējo degvielas 
patēriņu uz 1 km 
2017.gada līmenī     
(25.09 l100/km) 

1 reizi 
ceturksnī 

Veiktie aprēķini, ņemot 
vērā visus uzņēmuma 

valdījumā esošos 
autobusus 

statistika 
Nav 

sasniegts 

palielinājums par  
0.68% 

(25.26 l/100km) 

7. 

Komercpāvadājumu 
(nobrauktie km) pasažieru 
pārvadājumos ne mazāk 
350000 km 

1 gads 
 Norīkojumos nobraukto 

km skaits 
Statistika 

 
Ir 

sasniegts 

   2018.gadā 
nobraukti 439722 km 
( par 25.63 % vairāk)  

8. 
 Elektroenerģijas patēriņš 
ne lielāks kā 450.00 Mwh) 

1 gads 
Elektroenerģijas patēriņš 

Mwh 
uzskaite 

Ir 
sasniegts 

2018.gadā patērētas 
421.31 Mwh, kas ir par 

6.38% mazāk  

9. 
Nepārsniegt  plānoto 
virsstundu skaitu vairāk kā 
5500 stundas 

1 gads Plānoto virsstundu skaits uzskaite 
Nav 

sasniegts 

 2018.gadā 9145 
plānotās virsstundas 
( par 66.27 % vairāk) 

 

 

 



 

 

 

7 
                                                                    SIA “VTU Valmiera” nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2017. gadā 

 

N.p.
k. 

Mērķis Periods Parametrs Metode  Izpilde 

1. 

Klientu pamatotās 
sūdzības pasažieru 
pārvadājumos saglabāt 
2016.gada līmenī (10 
pamatotās sūdzības) 

1 gads 

Pasažieru pamatotās 
sūdzības 

(telefonogrammas, 
vēstules, e- pasti u.c) 

Statistika 
Ir 

sasniegts 
 9 pamatotas(43 kopā) 

2. Nodrošināt reisu izpildi: 

Katru 
mēnesi 

Reisu izpilde reģionālajos 
starppilsētu maršrutos 

Statistika, salīdzinot 
reisu izpildi ar 

iepriekšējo mēnesi, 
Ir  

sasniegts 

100% 
100% 

  

2.1. 
98% izpildi reģionālajiem 
starppilsētu maršrutiem 

2.2. 
95% izpildi reģionālajiem 
vietējās nozīmes 
maršrutiem 

Reisu izpilde reģionālajos 
vietējās nozīmes 

maršrutos 

2.3. 
94% izpildi pilsētas 
nozīmes maršrutiem 

Katru 
mēnesi 

Reisu izpilde pilsētas 
maršrutos 

Statistika, salīdzinot 
reisu izpildi ar 

iepriekšējo mēnesi  

Ir  
sasniegts. 

100% 

3. 

Atkārtoto TA skaits CSDD 
ne lielāks kā 11% no 
kopējā veikto apskašu 
skaita  

1 gads 
Autobusu atkārtotās 

tehniskās apskates CSDD 
Statistika 

Ir 
sasniegts 

17 atkārtoti (191 kopā) 
8.90%  

4. 

Veikt apmācības 30% 
visiem darbiniekiem 
(izņemot autobusu 
vadītājus) 

1 gads Veikto apmācību skaits uzskaite 
Ir 

sasniegts 
52% 

5. 
Veikt apmācības 80% 
autobusu vadītājiem 

1 gads Veikto apmācību skaits uzskaite 
Ir 

sasniegts 
95% 

6. 
Samazināt vidējo 
degvielas patēriņu uz 1 km 
ne mazāk kā par 0.3% 

1 reizi 
ceturksnī 

Veiktie aprēķini, ņemot 
vērā visus uzņēmuma 

valdījumā esošos 
autobusus 

statistika 
Ir 

sasniegts 

samazinājums par  
0.57% 
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7. 

Komercpāvadājumu 
(nobrauktie km) pasažieru 
pārvadājumos ne mazāk 
400000 km 

1 gads 
 Norīkojumos nobraukto 

km skaits 
Statistika 

 
Nav 

sasniegts 

   2017.gadā 
nobraukti 375620 km 
( par 6.10 % mazāk)  

8. 
 Elektroenerģijas patēriņš 
ne lielāks kā 441.12 Mwh) 

1 gads 
Elektroenerģijas patēriņš 

Mwh 
uzskaite 

Nav 
sasniegts 

2017.gadā patērētas 
463.15 Mwh, kas ir par 

4.99% vairāk  

9. 
Nepārsniegt  plānoto 
virsstundu skaitu vairāk kā 
4751 stundas 

1 gads Plānoto virsstundu skaits uzskaite 
Nav 

sasniegts 

 2017.gadā 6240 
plānotās virsstundas 
( par 31.34 % vairāk) 

 

 


