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SAĪSINĀJUMU UN JĒDZIENU SKAIDROJUMS 

 

Saīsinājums Skaidrojums 

AS Akciju sabiedrība 

BE AS “Baltijas Ekspresis” 

BTS AS “Baltijas Tranzīta Serviss” 

CAGR Saliktā gada pieauguma likme 

DzL Dzelzceļa likums 

Direktīva 2012/34 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīva 2012/34/ES, ar 

ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu 

DLT (eng. distributed leger tehnology) sadalītas virsgrāmatas tehnoloģija  

EBITDA Rezultāts pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem 

ES Eiropas Savienība 

FP Finanšu pārvalde 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IT Informācijas tehnoloģijas 

IS Informācijas sistēmas 

JALP Juridisko un administratīvo lietu pārvalde 

JSP Jaudas sadales pārvalde 

KPI Galvenie darbības rādītāji 

LDZ VAS “Latvijas dzelzceļš” 

LDz Cargo SIA “LDz CARGO” 

LDz Loģistika SIA “LDz Loģistika” 

LRN AS “LatRailNet” 

MK Ministru kabinets 

NAP 2020 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.– 2020.gadam 

NVS Neatkarīgo Valstu Sadraudzība 

PRIME 
(angl. the Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe) Eiropas dzelzceļa 

infrastruktūras pārvaldītāju platforma 

PV AS “Pasažieru vilciens” 

RB Rīkotājdirektora birojs 

RFC8 Ziemeļjūras – Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridors 

SaM Satiksmes ministrija 

SCB Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas sistēmas 

SEZ Speciālā ekonomiskā zona 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

TAP 2020 
ar Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumu Nr.683 apstiprināts 

dokuments “Par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam 

TEN-T (angl. Trans-European Transport Network) Eiropas transporta tīkli 

VAS Valsts akciju sabiedrība 

VDzA Valsts dzelzceļa administrācija 

  

Jēdziens Skaidrojums 

Indikatīvais plāns 
Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018. – 2022.gadam, kas 

apstiprināts ar Ministru kabineta 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr.588. 

Infrastruktūra Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra, ko pārvalda LDZ 
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Infrastruktūras jauda 
Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā iespēja nodrošināt noteikta veida, biežuma, 

regularitātes un apjoma dzelzceļa pārvadājumu veikšanu 

Infrastruktūras maksa 

Maksa par infrastruktūras izmantošanu, ko maksā dzelzceļa pārvadātāji (pieteikumu 

iesniedzēji) un, ko apstiprina infrastruktūras maksas noteicējs, kas, atbilstoši 

Dzelzceļa likuma 12.pantā noteiktajam, ir infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju 

veicējs 

Jaudas sadales shēma 
Infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja izstrādāti un apstiprināti jaudas 

sadales noteikumi, kas tiek piemēroti visiem dzelzceļa pārvadātājiem attiecīgajā tīklā 

LDZ koncerns VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerns 

Maksas aprēķināšanas shēma 

Infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja izstrādāti un apstiprināti maksas 

aprēķināšanas noteikumi, kas tiek piemēroti visiem dzelzceļa pārvadātājiem 

attiecīgajā tīklā 

Maksas iekasēšanas shēma 

Infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja izstrādāti un apstiprināti maksas 

iekasēšanas noteikumi, kas tiek piemēroti visiem dzelzceļa pārvadātājiem 

(pieteikumu iesniedzējiem) attiecīgajā tīklā 

Vilcienkilometri (vkm) 
Infrastruktūras jaudas izmantošanas rādītājs, kas rāda, cik kilometru pārskata posmā 

dzelzceļa iecirknī (sistēmā, teritorijā utt.) nobrauc visi vilcieni kopā 

Vilcienu pāri 
Vilcienu skaits pa pāriem, kas izbrauc cauri vienam noteiktam iecirknim turp un 

atpakaļ 
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KOPSAVILKUMS 

 

LRN vidēja termiņa darbības stratēģija 2019. – 2022.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir vidēja termiņa 

darbības plānošanas dokuments, kas nosaka LRN saimnieciskās darbības un attīstības galvenos 

virzienus, un uz kura pamata tiek plānots LRN budžets. Stratēģija ir izstrādāta, pamatojoties uz 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantu un ņemot vērā 

VAS “Latvijas dzelzceļš” komercdarbības virzienu, vadības procesu un atkarīgo Sabiedrību attīstības 

Stratēģiju laikposmam līdz 2030.gadam.  

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un LRN statūtiem, 

LRN Stratēģiju apstiprina LRN akcionāru sapulce. Stratēģijā ir iekļauti pasākumi un darbības virzieni, 

lai tiktu nodrošināta Dzelzceļa likuma 13.1 pantā paredzēto neatkarības prasību ievērošana publiskās 

lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja – LRN – darbībā. 

Startēģijā ir definēta LRN misija un vīzija kā LDZ būtisko funkciju veikšanā Latvijas tautsaimniecības 

interesēs un izvirzīti saimnieciskās darbības principi pārvaldības, jaudas sadales, maksas noteikšanas 

un infrastruktūras starptautisko un iekšzemes savienojumu jomās. Katrā jomā ir novērtēti ārējie un 

iekšējie ietekmējošie faktori, identificēti izaicinājumi un rīcības to pārvarēšanai, kā arī noteikta vispārēja 

darbības modeļa vīzija. 

Pamatojoties uz identificētiem sagaidāmiem rezultātiem un rīcības virzieniem, LRN ir nodefinējusi 

nefinanšu mērķu mērījumus un prognozējusi galvenos finanšu rādītājus. Rīcības virzieniem ir nodefinēti 

konkrēti sasniedzamie rezultāti un noteiktas atbildīgās personas un to laika periodi, par kuriem jāveic 

atskaites. 

Startēģijā ir novērtēti riski, kur kā galvenās riska grupas, tika atzīmēti personāla, IS un administratīvi 

izaicinājumi. Stratēģijā noteikti risku vadības paņēmieni, no kuriem izriet investīciju nepieciešamība. 

Minētās investīcijas rāda izmaiņas finanšu rādītājos, kas neatbilst vispārējai LDZ koncerna politikai – 

tāpēc tie ir ievietoti pielikumā akcionāra lēmuma pieņemšanai. 
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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  

1.1. LRN TIESISKAIS STATUSS 

 

LRN ir LDZ meitas uzņēmums, kurā 100% kapitāla daļu pieder LDZ. LRN pamatkapitāla lielums ir 

35 571 akcijas ar 1 akcijas nominālvērtību 1 EUR, akcionāram piederošo balsu skaits – 35 571. 

Sabiedrības galvenais uzdevums ir infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšana. Attiecībā uz 

infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu ir spēkā DzL 13.1 pantā noteiktie ierobežojumi, jo 

LDZ, kas ir infrastruktūras pārvaldītājs, vienlaikus ir arī LDZ koncerna valdošais uzņēmums 

(skat.1.attēlu), kurā viens no LDZ koncernā ietilpstošajiem uzņēmumiem (LDz Cargo) ir pārvadātājs. 

Tādēļ saskaņā ar DzL Pārejas noteikumu 35.punktu, infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas no 

2011.gada 1.janvāra veic LRN.  

VAS “Latvijas (LDz) līdzdalība Sabiedrībā izskatīta ar 15.12.2015. MK protokola Nr.67, 88§., kur p. 4 

Ministru kabinets lēma saglabāt AS "LatRailNet" juridisko statusu - akciju sabiedrība.  

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) līdzdalība Sabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta 2. daļā noteiktajam. Sabiedrība kā LDz atkarīgā sabiedrība 

nodrošina LDz vispārējo stratēģisko mērķu un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu 

sasniegšanu – “nodrošināt efektīvu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un LDz atkarīgo sabiedrību 

kapitāla daļu pārvaldību stratēģiski svarīgā nozarē Latvijas tautsaimniecības interesēs, LDz koncernam 

kļūstot par Baltijas transporta nozares līderi - modernu, efektīvu un videi draudzīgu infrastruktūras un 

loģistikas uzņēmumu grupu”. 

Saskaņā ar DzL 6.3 panta pirmās daļas pirmo punktu, vertikāli integrētā uzņēmumā būtiskās funkcijas 

var nodot citai vertikāli integrēta uzņēmuma vienībai tikai, ja šāda vienība pilda tikai publiskās lietošanas 

dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas. 

 

 

1.attēls: LDZ koncerna struktūra 

 

Pamatojoties uz DzL 28.pantu un MK 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.244 "Noteikumi par publiskās 

lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu" 5.1.apakšpunktu, LRN ir arī 2019. – 

2020.gada infrastruktūras tīkla pārskatā norādītais infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs, 

kurš, saskaņā ar DzL 1.panta 23.punktā noteikto, veic šādas infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās 

funkcijas: 

▪ lēmumu pieņemšanu par infrastruktūras jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, t.sk. gan par 

piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu; 

▪ lēmumu pieņemšanu par infrastruktūras maksām, t.sk. maksas noteikšanu un iekasēšanu. 
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Saskaņā ar tiesību aktu deleģējumu LRN veic arī citus ar infrastruktūras pārvaldītāja būtiskajām 

funkcijām cieši saistītus pienākumus:  

▪ pieņem lēmumu par tīkla darbības uzlabošanas shēmas parametriem, kā arī sankcijām par 

rīcībām, kuras traucē tīkla darbību, kompensācijām tiem, kam traucējumu dēļ rodas 

zaudējumi, un prēmijām, ar kurām atalgo darbību, kas ir labāka par plānoto; 

▪ sadarbojas ar citiem būtisko funkciju veicējiem infrastruktūras jaudas sadales un maksas 

aprēķināšanas jautājumos, kas skar vairāk nekā vienu dzelzceļa sistēmas infrastruktūras tīklu 

ES. 

LRN savas funkcijas veic, ievērojot vienlīdzības principu. LRN izstrādā neatkarības prasību programmu, 

kurā noteikti konkrēti darbinieku pienākumi un pasākumi, kuri tiek veikti, lai nepieļautu nevienlīdzīgu 

attieksmi pret pieteikumu iesniedzējiem, un tiek nodrošināta pienācīga kontrole pār tās ievērošanu, 

savukārt VDzA uzrauga neatkarības prasību ievērošanu un izskata pieteikumu iesniedzēju sūdzības 

par šo neatkarības prasību pārkāpumiem. 

2.attēlā shematiski attēlota LRN vieta dzelzceļa sektorā: 

▪ SaM pārraudzībā atrodas LDZ koncerns un regulatīvā iestāde – VDzA;  

▪ LRN ietilpst LDZ koncernā, taču lēmumus attiecībā uz infrastruktūras pārvaldītāja būtiskajam 

funkcijām pieņem neatkarīgi; 

▪ LRN lēmumi infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanas ietvaros ir saistoši 

infrastruktūras pārvaldītājam un dzelzceļa pārvadātājiem (t.sk. gan LDZ koncernā 

ietilpstošajam, gan arī tiem, kas LDZ koncernā neietilpst); 

▪ VDzA uzrauga vienlīdzīgas konkurences un nediskriminējošas attieksmes ievērošanu 

dzelzceļa pakalpojumu tirgū. 

 

 

2.attēls: LRN vieta dzelzceļa sektorā 

 

Saskaņā ar DzL 13.1 panta trešo daļu izmaksas par infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu 

iekļauj infrastruktūras maksā. Būtisko funkciju veikšanai nepieciešamo finansējuma apmēru nosaka 

LRN atbilstoši maksas aprēķināšanas shēmai un, ievērojot LDZ koncerna vispārējos finanšu un 
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personāla vadības principus. LRN norēķinu kārtību par infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju 

veikšanu nosaka maksas iekasēšanas shēmā. 

1.2. LRN ORGANIZATORISKĀ SHĒMA 

 

3.attēlā tiek attēlota LRN organizatoriskā shēma. LRN pārvaldi atbilstoši tiesību aktiem īsteno LRN 

akcionāru sapulce un valde:  

▪ LRN pārvaldes institūcija ir akcionāru sapulce. Akcionāru sapulces kompetence ir noteikta 

likumos, MK noteikumos, LRN statūtos un citos LRN darbību reglamentējošos un tai saistošos 

tiesību aktos. Vienlaikus tiek nodrošinātas tiesības neatkarīgi pieņemt lēmumus attiecībā uz 

infrastruktūras pārvaldītāja būtiskajām funkcijām; 

▪ LRN izpildinstitūcija ir valde, kura vada un pārstāv LRN. LRN valdi ievēl akcionāru sapulce. 

Ņemot vērā DzL noteiktos kritērijus, valdes locekļu kandidatūras atbilstība amatam tiek 

saskaņota ar VDzA. Tāpat atbilstoši DzL noteiktajam LRN valdes locekļus no amata 

pienākumu pildīšanas atsauc akcionāru sapulce. Valdes locekļi LRN pārstāv kopīgi; 

▪ akcionāru sapulces un valdes lēmumu izpildi nodrošina LRN rīkotājdirektora birojs, kuru vada 

rīkotājdirektors. Rīkotājdirektora biroja funkcijas, kā arī rīkotājdirektora kompetenci (pilnvaru 

apjomu) lēmumu pieņemšanā un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka LRN valde, apstiprinot 

LRN rīkotājdirektora biroja nolikumu; 

▪ LRN ir šādas pārvaldes: Jaudas sadales pārvalde, Finanšu pārvalde, kā arī Juridisko un 

administratīvo lietu pārvalde. LRN pārvaldes vada pārvalžu direktori, kuri ir pakļauti LRN 

rīkotājdirektora birojam. Pārvalžu funkcijas, to direktoru kompetenci (pilnvaru apjomu) lēmumu 

pieņemšanā un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka LRN valde, apstiprinot LRN pārvalžu 

nolikumus.  

▪ LRN štatu sarakstu apstiprina LRN valde. 
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3. attēls: LRN organizatoriskā shēma 

 

LRN vidējais darbinieku skaits ir 27 cilvēki. LRN darbinieki ir atbildīgi par Latvijas Republikas tiesību 

aktu, akcionāru sapulces, LRN statūtu, LRN valdes lēmumu, LRN nolikuma un citu LRN iekšējo tiesību 

aktu, kā arī augstākstāvoša vadītāja rīkojumu ievērošanu un izpildi. Darbinieki, veicot infrastruktūras 

pārvaldītāja būtiskās funkcijas, ievēro vienlīdzības principus saskaņā ar LRN iekšējos tiesību aktos 

noteikto, un tiem ir pienākums ziņot par jebkuru iespējamu vai notikušu atkāpi no vienlīdzības principa 

ievērošanas.  

Atbilstoši DzL 131.panta nosacījumiem, LRN valdes locekļiem un vadošajiem darbiniekiem, kuru 

kompetencē ietilpst lēmumu pieņemšana par infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu, ir 

noteikti ierobežojumi attiecībā par iesaistīšanos jebkurās kapitālsabiedrībās, kuras sniedz dzelzceļa 

pārvadātāja pakalpojumus. Šie ierobežojumi ir spēkā divus gadus pēc tam, kad valdes loceklis vai 

vadošais darbinieks, kura kompetencē ietilpst lēmumu pieņemšana par infrastruktūras pārvaldītāja 

būtisko funkciju veikšanu, atstājis amatu. 

 

2. LRN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PRINCIPI UN ATTĪSTĪBAS VĪZIJA 

 

LRN misija un vīzija kā LDZ būtisko funkciju veikšana Latvijas tautsaimniecības interesēs ir noteikta 

DzL. LRN kā infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs saskaņā ar DzL 6.panta nosacījumiem, 

savu darbību veic atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, 

kā arī vides aizsardzības prasībām. Dzelzceļa sektora politika Latvijā tiek realizēta saskaņā ar Direktīvu 

2012/34, kuras virsmērķis ir veicināt dzelzceļa attīstību ES, koordinējot kārtību, kādā dalībvalstis 



10 

 

pārvalda dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas par tās izmantošanu, nodrošinot godīgus 

un nediskriminējošus infrastruktūras pieejamības nosacījumus. Latvijas tautsaimniecībai specifiskie 

mērķi ir izteikti TAP 2020 un indikatīvajā plānā. LRN savas funkcijas pilda tā, lai veicinātu LDZ vidēja 

termiņa darbības stratēģijas 2017. – 2022.gadam1 un LDZ Saimnieciskās darbības plāna2 realizāciju, 

stingri ievērojot vienlīdzības principu attiecībā uz dzelzceļa pārvadātājiem un pieteikumu iesniedzējiem.  

Apkopojot minēto dokumentu informāciju, LRN ir izvirzījusi šādus saimnieciskās darbības principus, kuri 

detalizētāk ir izklāstīti Stratēģijas 2.1. – 2.4. apakšnodaļās: 

1) pārvaldības jomā: pārredzamie, nediskriminējošie un efektīvi lēmumi par infrastruktūras 

pārvaldītāja būtiskajām funkcijām, kas: 

▪ atbalsta ES mērķi izveidot vienotu un kopējā transporta sistēmā integrētu Eiropas dzelzceļa 

telpu, pakāpeniski atverot dzelzceļa pārvadājumu tirgu konkurencei; 

▪ nodrošina Latvijas un ES dalībvalstu ilgtermiņa mobilitātes vajadzības, sekmējot transporta 

sistēmas neatkarību no fosiliem resursiem;  

▪ balstoties uz ilgtspējīgā dzelzceļa sistēmas finansējuma, sekmē iekšējo (saimniecisko) un 

ārējo (sociālo) izmaksu optimizāciju. 

2) infrastruktūras jaudas sadales jomā: optimālu infrastruktūras jaudas izmantošanu stimulējošie 

lēmumi, kas: 

▪ atbalsta izmaksu samazinājumu klientiem, infrastruktūras pārvaldītājam un sabiedrībai 

kopumā; 

▪ veicina godīgu konkurenci nozarē;  

▪ ir pārskatami, cēloņsakarīgi un motivējoši. 

3) infrastruktūras maksas noteikšanas jomā: nediskriminējošā, pārredzamā un objektīvā maksu 

noteikšana, kas: 

▪ nepieļauj aizliegtu komercdarbības valsts atbalstu un konkurences izkropļojumu tirgū, jo īpaši 

šķērssubsidēšanu; 

▪ nodrošina stabilu pamatu valsts finansējuma piešķiršanai, caurskatāmi norādot uz 

cēloņsakarību izmaksu attiecināšanā un tirgus segmentu maksatspēju; 

▪ sniedz skaidrus, saskaņotus un ekonomiskus signālus infrastruktūras optimālai izmantošanai 

un politiskajos dokumentos izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

4) infrastruktūras starptautisko un iekšzemes savienojumu joma: savlaicīgas, pārredzamas un 

efektīvas infrastruktūras jaudas sadales un maksas noteikšanas procedūras dzelzceļa 

pārvadājumiem, kas tiek veikti vairāk nekā vienā tīklā, kas: 

▪ nepieļauj konkurences izkropļojumu tirgū, citā starpā pievienotās vērtības negodīgu 

pārnešanu no viena loģistikas ķēdes dalībnieka otram; 

▪ atbalsta nepārtrauktu loģistikas ķēdes darbību; 

▪ sniedz skaidrus un saskaņotus ekonomiskus signālus infrastruktūras optimālai izmantošanai 

un katrā loģistikas ķēdē iesaistīto pušu biznesa modelī izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

 

 
1 Apstiprināta ar LDZ padomes 2018.gada 8.novembra lēmumu Nr.PA1.2/11-1 
2 VAS "Latvijas dzelzceļš" saimnieciskās darbības plāns periodam līdz 2022.gadam (apstiprināts ar 2019.gada 7.marta valdes 
lēmumu Nr. VL-5/13), vai cits saimnieciskās darbības plāns, kas izstrādāts saskaņā ar Dzelzceļa likuma 9.panta trešās daļas 
prasībām; 
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2.1. LRN PĀRVALDĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI, PĀRVALDĪBAS MODEĻA MĒRĶI, 

IDENTIFICĒTIE IZAICINĀJUMI UN RĪCĪBAS TO PĀRVARĒŠANAI 

 

Ārējie faktori: infrastruktūra Latvijā atrodas duālā tiesiskajā vidē: no vienas puses LR starptautiskos 

dzelzceļa kravu un pasažieru pārvadājumus nosaka vairāki starptautiskie tiesību akti, kas ietekmē ar 

infrastruktūras tehnoloģijas veidošanos saistītus nosacījumus 1 520 mm dzelzceļa telpā (SMPS, 

SMGS); turpretim, infrastruktūras darbību nosaka tādi ES transporta politikas dokumenti kā “Baltā 

grāmata”, “Oglekļa ekonomijas rīcības plāns”, “Dzelzceļa sistēmas sadarbībspēja”, “Pilsētu mobilitātes 

rīcības plāns”, kā arī Direktīva 2012/34 un ES 4.dzelzceļa pakotne, ar kurām tiek izveidota vienota 

Eiropas dzelzceļa telpa.  

Ievērojot pēctecības principu, LRN ievēro LR ilgtermiņa konceptuālos dokumentus – “Latvijas 

izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā”, NAP 2020, TAP 2020, kā arī DzL 9.panta trešā daļā minēto 

saimnieciskās darbības plānu, un tur pat 101. panta otrā daļā minētā līguma pamatprincipus un 

parametrus. 

No šiem dokumentiem ir ģeneralizēts, ka LRN pārvaldības modelim ir jāatbilst šādiem kritērijiem: 

▪ LRN lēmumi par būtiskajām funkcijām salāgoti ar ES, nacionāliem un LDZ attīstības mērķiem 

un darbības principiem; 

▪ LRN lēmumi par būtiskajām funkcijām ir pārredzami, nediskriminējoši un efektīvi;  

▪ LRN neatkarības prasības ir ievērotas; 

▪ LRN ir augsta reputācija, efektivitāte un lietderīga personāla, finanšu un materiālo resursu 

izmantošana, kā arī ātri un pārskatāmi biznesa procesi. 

Izpētot augstāk minētos dokumentus un faktiskus pārvaldīšanas procesus LRN ir identificējusi šādus 

iekšējo un ārējo faktoru ietekmē radušos izaicinājumus: 

▪ dzelzceļa sektora politikas plānošanas dokumentos noteiktie sasniedzamie mērķi ir ļoti 

vispārīgi. Attiecībā uz būtisko funkciju veikšanu nav noteikti sagaidāmi darbības rezultāti, kas 

apgrūtina pieņemto lēmumu objektīvu efektivitātes vērtēšanu; 

▪ nepieciešama tālāka dzelzceļa tirgus atvēršanas un vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanas 

attīstība: sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sektora atvēršana, IS un finansējuma sistēmu 

nodalīšana; 

▪ politiskie dokumenti nepietekami sekmē sociāli izdevīgākā transporta veida izvēli, t.i. ārējo 

izmaksu internalizācija (sociālo ieguvumu no izmešu, sastrēgumu un negadījumu 

samazinājuma) nav iestrādāta valsts finansēšanas modelī un maksas aprēķināšanas shēmā. 

Šobrīd esošie tiesiskie apstākļi neveicina godīgu dzelzceļa transporta konkurētspēju un ir 

pretrunā ar ES politiskajiem uzstādījumiem pārvirzīt kravu plūsmu uz videi draudzīgāku un 

drošāku transporta veidu; 

▪ pastāv specifiski transporta attīstības finansēšanas aspekti, kas ietekmē LRN lēmumu 

pieņemšanu: nesaskaņas starp valsts budžeta plānošanas periodiem un vajadzība pieņemt 

lēmumus par infrastruktūras maksām, kas var nenodrošināt ilgtspējīgu dzelzceļa sistēmas 

finansējumu; 

▪ Stratēģijas izstrādāšanas laikā pastāv pieteiktas, vēl neizskatītas sūdzības tiesā attiecībā uz 

regulatīvas iestādes kompetenču robežām; 

▪ pienākums apspriest visus ar infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu saistītos 

procesus, kas bieži pārklājas, rada neērtības iesaistītājām personām un padara šos procesus 

nepārskatāmus; 
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▪ DzL 131. pantā trešā daļā noteiktās prasības iekļaut LRN izmaksas infrastruktūras maksās un 

vienlaicīgi aizliegums akcionāram apstiprināt LRN budžetu liek nodrošināt izcilus finanšu un 

personāla vadības paņēmienus.  

Lai nodrošinātu izvirzīto pārvaldības modeļa mērķi, ir secinātas nepieciešamas darbības to 

sasniegšanai un nosprausti šo darbību rezultatīvie rādītāji plānošanas periodā. 

 

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI UN DARBĪBAS TO SASNIEGŠANAI: 

 

1.rezultāts: dzelzceļa sektora salīdzināmo un saskaņoto galveno darbības radītāju (KPI) izstrāde. 

Rīcība: atlasīt NAP 2020 un TAP 2020 dzelzceļam specifiskus KPI, paplašināt tos ar atbalstošo rādītāju 

sistēmu, kuru izmantot būtisko funkciju lēmumu efektivitātes novērtējumam. 

Dažāda līmeņa plānošanas dokumentu KPI sasaiste ir atspoguļota 4.attēlā. 

 

 

4. attēls: LRN lēmumu pieņemšanas indikatoru sasaiste ar tautsaimniecības mērķiem 

 

Sagaidāms, ka rīcība palīdzēs uzraudzīt infrastruktūras pakalpojumu sniegšanu, tādējādi palielinot 

būtisko funkciju veicēja pieņemto lēmumu pārredzamību dzelzceļa pārvadātājiem, gala patērētājiem, 

infrastruktūras pārvaldītājam un uzraugošajām organizācijām. Ilgtermiņā sagaidāms, ka saskaņotie KPI 

palielinās dzelzceļa pārvadātāju un viņu klientu uzticamību būtisko funkciju veicējam un viņa 

pieņemtajiem lēmumiem. 

 

2.rezultāts: kopējo transporta sistēmas sociālo izmaksu rādītāju sistēmas izveidošana. 

Rīcība: kopējo transporta sociālo izmaksu rādītāju sistēmas izveidošana, kas sastāv vismaz no piecām 

kategorijām: infrastruktūras uzturēšanas un attīstības sociālās izmaksas; dzelzceļa pārvadātāju sociālās 

izmaksas; transporta lietotāju sociālās izmaksas; negadījumu sociālās izmaksas; dabas ietekmes 

sociālās izmaksas.  

Sociālo izmaksu vērtēšanas vispārēja shēma ir atspoguļota 5.attēlā. 
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5. attēls: LRN sociālo izmaksu vērtēšanas sistēma 

 

Ar izstrādāto sistēmu iecerēts panākt taisnīgu sociālo izmaksu pārdali starp dažādiem transporta 

veidiem, attiecīgi izmantojot tirgus instrumentus (tirgus uzraudzību un komercfinansējumu) vai 

sabiedriskos instrumentus (valsts regulējumu prioritāti publiskajā finansējumā vai kompensācijas 

maksājumus). Ilgtermiņā sagaidāma infrastruktūras prioritāra izmantošana un ar to saistītie sociālie 

ieguvumi: izmešu, sastrēgumu un ceļa negadījumu samazinājums. 

3.rezultāts: LRN procesu pārskatāmība un datu drošums. 

Rīcība: apspriešanas procedūru formalizēšana (pastāvīgo darba grupu izveidošana), procesu 

strukturēšana un promocija, sadarbības veidošana starp iesaistītajām personām. 

LRN lēmumu pieņemšanas organizatoriskā shēma ir atspoguļota 6.attēlā. 

 

 

6.attēls: LRN lēmumu pieņemšanas process 

 

Skaidra procesu un apspriešanās secība, kas kalpo kā lietotāja rokasgrāmata, sniedzot informāciju par 

LRN procesiem (arī attiecībā uz iekšējiem pārvaldības aspektiem), bet vienlaicīgi strikts ierobežojums 

datiem, īpaši attiecībā uz komerciāliem un juridiskiem piekļuves nosacījumiem, palīdzēs veicināt 



14 

 

uzticamību klientu vidū. Paredzēts, ka ilgtermiņā tas samazinās konsultēšanas un datu ievākšanas 

laiku. 

 

LRN ir apņēmusies palielināt dzelzceļa kravu pārvadājumu konkurētspēju un veicināt dzelzceļa 

galveno lomu ilgtspējīgā transporta sistēmā, jo tas ir labākais risinājums drošai, tīrai un videi 

draudzīgai mobilitātei. 

Pārvaldības procesu pārredzamībai ir primārā nozīme valsts atbalsta un investīciju 

infrastruktūras nodrošināšanā. 

 

2.2. JAUDAS SADALI IETEKMĒJOŠIE FAKTORI, INFRASTRUKTŪRAS JAUDAS SADALES 

MODEĻA MĒRĶI, IDENTIFICĒTIE IZAICINĀJUMI UN RĪCĪBAS TO PĀRVARĒŠANAI 

 
Ārējie faktori: Eiropas Transporta politikas Baltajā grāmatā “Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta 

telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” noteikts – līdz 2030. gadam 

pārcelt 30% no autopārvadājumiem, kas tiek veikti vairāk nekā 300 km attālumā, uz videi draudzīgiem 

transporta veidiem, piemēram, dzelzceļu.  

Roterdamas tikšanās laikā tika identificētas priekšrocības, kas nodrošina dzelzceļa transporta 

konkurētspēju, no kurām vairums ir attiecināmas uz LRN kompetenci:  

▪ dzelzceļa klientiem ir svarīga piegāžu un ceļojumu noteiktība, tā rada izmaksu ietaupījumus 

un atvieglo multimodālu dzelzceļa pārvadājumu ķēdes. Vienlīdzīgi svarīga ir arī ātrā un 

resursneietilpīga reaģēšana uz tirgus vajadzībām infrastruktūras jaudas iedalīšanā – darba 

grafika izmaiņas, papildu infrastruktūras jaudas iedalīšana, kā arī savlaicīga un pilnīga 

iesaistīto pušu informēšana. Arī infrastruktūras pārvaldītājam ir svarīga noteiktība un elastība 

tehnoloģisko pārtraukumu piešķiršanā un pielāgošanā. Tomēr slikti koordinēta tehnoloģisko 

pārtraukumu iedalīšana noved pie pieejamās infrastruktūras jaudas izšķērdēšanas un 

trūkumiem vilcienu kustības vadīšanā no tās sākuma līdz galamērķim; 

▪ nepieciešama arī noteiktība ārkārtas situāciju plānošanā gan iekšzemē, gan arī starptautiskajā 

kustībā. Pārvadātājiem jābūt pārliecinātiem, ka pat ārkārtas situācijā, pastāv alternatīvi 

maršruti un veidi kā nodrošināt nepārtrauktību dzelzceļa pārvadājumu procesos. 

Sadarbspējas meklēšana, lai uzlabotu robežšķērsošanas procesus, piekļuvi citām 

infrastruktūram un piekļuvi citiem pakalpojumiem tīkla ietvaros, samazina mezglu noslodzi un 

veicina kravu pārvadājumus, samazinot to izmaksas un palielinot uzticamību; 

▪ efektīvi un saskaņoti tīkla darbības uzlabošanas shēmas rādītāji un, uz to pamata izstrādāti 

ekonomiskie signāli (sodi un kompensācijas), palīdz vadīt un ietekmēt dzelzceļa pārvadājumu 

pakalpojumu sniegšanu, palielinot pārredzamību klientiem un gala patērētājiem; 

▪ tīkla pārskats ir galvenais informācijas dokuments, kuram jākalpo kā lietotāja rokasgrāmatai, 

sniedzot informāciju par dzelzceļa infrastruktūru, jo īpaši attiecībā uz komerciāliem un 

juridiskiem piekļuves nosacījumiem, viegli uztvēramā un pārliecinošā formā.  

Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģija nosaka, ka par prioritāti jākļūst dzelzceļa transporta attīstībai 

un, ka ir svarīgi sasaistīt dzelzceļa pasažieru pārvadājumus ar pilsētu sabiedrisko transportu, jo īpaši 

Rīgā.  

No šīm atziņām ir ģeneralizēts, ka LRN infrastruktūras jaudas sadales modelim ir jāatbilst šādiem 

kritērijiem: 

▪ infrastruktūras jaudas izmantošana ir optimāla un tīkla traucējumu ir minimāli;  

▪ pieteikumu iesniedzēji ir iesaistīti infrastruktūras jaudas sadales procesā; 

▪ infrastruktūras pārvaldītāja prasības par efektīvu infrastruktūras pārvaldību ir ievērota. 



15 

 

Izpētot augstāk minētos dokumentus un faktiskos infrastruktūras jaudas sadales procesus, LRN ir 

identificējusi šādus iekšējo un ārējo faktoru ietekmē radušos izaicinājumus: 

▪ pasažieru un kravas vilcienu kustība ir neviendabīga laikā un telpā, tāpēc tiek veidots darba 

grafiks, kāds būtu nepieciešams maksimumstundās. 2018.gada datu veiktā analīze norāda, 

ka vilcienu kustības gada grafikā paredzētā infrastruktūras jauda tiek izmantota kravu kustībā 

vidēji mazāk par 40%, bet pasažieru kustībā vidēji mazāk par 70% (skat. 1. un 2. tabulu). 

 

1.tabula: vilcienu kustības gada grafikā paredzētās infrastruktūras jaudas izmantošana kravu kustībā 

2018.gadā, vilcienceļi 

Maršruts 
Gada grafika iedalīta 

jauda 
Nosūtīti vilcieni Procentuālā izpilde 

Jelgava – Liepāja 2 555 1 527 60% 

Rīga – Jelgava 6 570 775 12% 

Rēzekne – Daugavpils 4 015 1 400 35% 

Rīga – Valga 4 015 1 173 29% 

Rīga – Krustpils 11 680 8 098 69% 

Ventspils – Jelgava 12 045 3 388 28% 

Jelgava – Krustpils 10 585 3 646 34% 

Valga – Rīga 4 015 1 034 26% 

Liepāja – Jelgava 2 555 1 439 56% 

Jelgava – Rīga 6 570 1 633 25% 

Daugavpils – Rēzekne 4 015 479 12% 

Avots: LRN dati 

 

2.tabula: vilcienu kustības gada grafikā paredzētās infrastruktūras jaudas izmantošana pasažieru 

kustībā 2018.gadā, vilcienceļi 

Maršruts 
Gada grafika 

iedalīta jauda 

Izmantots 

pasažieru 

kustība 

Izmantots 

tehnoloģiskajā 

kustībā 

Izmantots 

pavisam kopā 

Procentuālā 

izpilde 

Rīga – Tukums 53 290 25 529 5 579 31 108 58% 

Rīga – Skulte 28 470 12 505 1 857 14 362 50% 

Rīga – Aizkraukle 26 645 20 212 2 304 22 516 85% 

Rīga – Jelgava 27 375 16 181 1 213 17 394 64% 

Rīga – Daugavpils 2 920 2 537 5 2 542 87% 

Rīga – Zilupe 1 460 1 460 2 1 462 100% 

Rīga – Gulbene 1 460 215 1 216 15% 

Rīga – Lugaži – Valga 10 585 8 198 779 8 977 85% 

Rīga – Liepāja 2 920 554 158 712 24% 

Avots: LRN dati 

 

▪ Latvijas dzelzceļa tīklā pastāv līniju noslodze ar pilniem vagoniem vienā virzienā un tukšu 

vagonu nelabprātīga kustība pretējā virzienā, kā arī nelabprātīga lokomotīvju un lokomotīvju 

brigāžu piestādīšana pēc pieprasījuma, ostu nevienmērīgas darbības apstākļos, kas apgrūtina 

gatavu vilcienu sastāva nosūtīšanu no formēšanas stacijas. 7.attēls parāda, ka liela daļa no 

operatīvā darbībā pārplānoto vilcienu ceļu iedalīšanas ir saistīta ar dzelzceļa pārvadātāju un 

to klientu nesaskaņotām darbībam. 
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7. attēls: subjektu sadalījums, kas ir izraisījuši atkāpes no optimālās infrastruktūras jaudas 

izmantošanas 2018.gadā, vilcienceļi 

Avots: LRN dati 

 

▪ 2018.gadā ir pieļauti 1 495 gadījumi, kad kravu vilcienu ir aizlaisti ar kavējumu, bet iecirkņu 

caurbraukšana ar kavējumiem tika veikta 19 834 gadījumos. Oficiālajās sanāksmēs, dzelzceļa 

pārvadātāji norādījuši, ka situācijās, kad tīkls nav pārslogots, tie labprāt brauc ar samazinātu 

ātrumu, tādējādi taupot degvielu; 

▪ lielāko tīkla daļu veido vienceļa sliežu ceļš, kas nozīmē pilnu kustības pārtraukšanu vai 

nosūtīšanu pēc garāka alternatīvā ceļa tā remonta laikā. 2018.gadā 694 gadījumos 

infrastruktūras jauda tika papildus noņemta no sadalāmās jaudas. Vairāki dzelzceļa 

pārvadātāji norāda uz nepārskatamību tehnoloģisko pārtraukumu piešķiršanas procesos; 

▪ situācijā, kad infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas ir nodalītas no pārējām 

infrastruktūras pārvaldītāja funkcijām, nepastāv vienotas informācijas sistēmas, kur dzelzceļa 

pārvadātāji var iegūt komercdarbībai nepieciešamo informāciju vieglā un saprotamā formā; 

▪ ārpusplāna pieteikumu apstrādāšana, izmantojot oficiālus saziņas līdzekļus, aizņem vairākas 

dienas. 

Lai nodrošinātu izvirzīto infrastruktūras jaudas sadales modeļa mērķi, ir secinātas nepieciešamas 

darbības to sasniegšanai un nosprausti šo darbību rezultatīvie rādītāji plānošanas periodā. 

 

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI UN DARBĪBAS TO SASNIEGŠANAI: 

 

1.rezultāts: infrastruktūras jaudas sadales procesu diferencēšana. 

Rīcība: apzinoties dzelzceļa pārvadātāju un to klientu vajadzības, piedāvāt atšķirīgus infrastruktūras 

jaudas izmantošanas veidus, kas atbilst dzelzceļa pārvadātāju un to klientu tehnoloģijām. 
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8. attēls: LRN infrastruktūras jaudas sadales procesa diferencēšana 

 

Nošķirot sešus atšķirīgus vilcienu gaitas veidus, var veidot specifiskus loģistikas piedāvājumus: 

▪ nepārtrauktas plūsmas: tiek sadalītas infrastruktūras jaudas ideālās daļas, kuru operatīvā 

plānošanā maina, reaģējot uz faktisko pieprasījumu, veidojot blakus infrastruktūru un ostu 

nevienmērīgu darbību izlīdzināšanu – esošais pakalpojums tranzītkustībā;  

▪ efektīva: nodrošina dzelzceļa pārvadātāju izmaksu samazinājumu, veidojot garus 

apkalpošanas plecus un attiecīgi mazāku lokomotīvju un to brigāžu maiņu, kā arī mazāku 

degvielas patēriņu; 

▪ veikla: pakalpojumi atsevišķiem klientiem saskaņā ar viņu unikālo specifikāciju. Piemēram, 

Brocēnu rūpnīcas piegādes uz ostu pēc saskaņota grafika, koksnes un graudu pārvadājumi 

pēc apļveida maršrutiem; 

▪ pielāgotas konfigurācijas: starptautiskie un intermodālie savienojumi, kuriem ir ļoti būtiski 

saskaņoti savienojumu laiki; 

▪ ātra (ad hoc): vilcienu ceļa iedalīšana ārpus esošā vilcienu kustības gada grafika, specifiskām 

vajadzībām; 

▪ elastīga: risina klienta problēmas un ārkārtas situācijas – militārie pārvadājumi u.c. 

Infrastruktūras jaudas sadales diferencēšanas rezultātā sagaidāma pilnīgāka dzelzceļa pārvadātāju un 

to klientu vajadzību apmierināšana. Pārskatamība tehnoloģiskājos procesos ļaus dzelzceļa 

pārvadātājiem un to klientiem savlaicīgi plānot un nodrošināt lokomotīves un lokomotīvju brigādes. 

Ilgtermiņā sagaidāma infrastruktūras jaudas efektīvāka izmantošana un, pielietojamā tehnoloģijā 

balstīts, infrastruktūras maksas noteikšanas process. 

 

2.rezultāts: ilgtermiņa un elastīga infrastruktūras jaudas sadales procesa nodrošināšana. 

Rīcība: pamatojoties uz ilgtermiņa infrastruktūras jaudas pieprasījumu izpēti, izstrādāt indikatoru 

sistēmu, kurā ietilpst dzelzceļa infrastruktūras tehnisko, un uz lietotāju orientētiem parametriem, kas 

sasaista jaudas sadales procesu ar infrastruktūras attīstību. 
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9. attēls: infrastruktūras jaudas sadales procesa sasaiste ar infrastruktūras attīstību 

 

Pāreja uz ilgtermiņa infrastruktūras jaudas sadales plānošanu nodrošinās optimālu jaudas izmantošanu, 

jo tiks atbalstīta infrastruktūras pārvaldītāja preventīvās darbības šādos būtiskos infrastruktūras 

attīstības virzienos:  

▪ nodrošināta infrastruktūras jauda – pārslogotajos iecirkņos pārslodzes novēršanas DzL 

27.panta devitajā daļā paredzētā plāna izstrāde, maznoslogotajos iecirkņos DzL 14. panta 

trešajā daļā paredzēto priekšlikumu par šī sliežu ceļa posma slēgšanu izstrādāšana; 

▪ ceļa parametri un sistēmas uzticamība – nodrošinātie tehniskie parametri (ātrums, ass slodze, 

maksimālais vilciena garums u.c.) un to izmaiņu darbības atteikumu rezultāta skaits laika 

periodā u.c.; 

▪ kustības intensitāte – pasažieru un kravu apgrozības un uzkrāšanas punktu attīstība, SCB 

sistēmu pilnveidošana, tehnoloģiskiem darbiem aizņemtā jauda u.c.; 

▪ ģeogrāfiskā darbību veikšanas prioritāte – drošība (nepieļaujamo risku (nāves gadījumu)) 

varbūtība; 

▪ pieļaujamie blakusefekti – izmeši, ūdens, gaisa un augsnes piesārņojums, trokšņi u.c., un 

tehnoloģiskās neveiksmes – jaudas nevienmērības koeficienti, nepaveiktie remontdarbi u.c.;  

▪ inovāciju līmenis – ja nav iespējams nodrošināt ar jau esošajām tehnoloģijam u.c.  

Rīcības rezultātā sagaidāma pārredzama un savlaicīga infrastruktūras uzturēšana, atjaunošana un 

attīstība, kā arī savlaicīga tehnoloģisko pārtraukumu plānošanas apspriešana un alternatīvo kustības 

maršrutu izstrādāšana. Ilgtermiņā sagaidāms resursu ietaupījums un dzelzceļa sistēmas uzticamības 

paaugstināšana. 

 

3.rezultāts: motivējošas tīkla darbības uzlabošanas sistēmas ieviešana. 

Rīcība: pamatojoties uz ilgtermiņa infrastruktūras jaudas pieprasījumu analīzes un tehnoloģisko 

apstākļu novērtēšanu, skaidri aprakstīt tirgus dalībnieku sagaidāmo rīcību, nodrošināt to faktiskās 

izpildes monitoringu, kā arī noteikt un kontrolēt jaudas izmantošanas kritiskos parametrus.  

Rīcība paredz infrastruktūras jaudas sadales shēmu un tīkla darbības uzlabošanas shēmu savstarpējo 

sasaisti, kritisko parametru monitoringu un ātru reaģēšanu uz kritisko parametru neievērošanu (skat. 

10.attēlu). 
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10. attēls: LRN tīkla darbības uzlabošanas process 

 

Rīcības rezultātā sagaidāms, ka dzelzceļa pārvadātāji neizmantos mazāku apjoma infrastruktūras jaudu 

kā tika prognozēts, nodrošinās ar vilci un lokomotīvju brigādi visus to pārvietošanas atbildībā esošos 

vilcienus, ieskaitot atstādinātus sastāvus un atkabinātus vilciena vagonus, kā arī ievēros tehnoloģiskās 

un tehniskās normas. Infrastruktūras pārvaldītājs nodrošinās tīkla pārskata norādītā apjoma minimālo 

piekļuves pakalpojumu kompleksu. 

 

LRN ir apņēmusies samazināt infrastruktūras izmaksas dzelzceļa pārvadātājiem ar efektīvo 

infrastruktūras jaudas sadalīšanas procesu un nodrošināt priekšnosacījumus efektīviem 

infrastruktūras pārvaldīšanas procesiem. 

Tehnoloģisko procesu pārredzamībai ir primārā nozīme efektīvai līdzekļu izlietošanai un 

sabiedrības transporta izmaksu samazināšanai. 

 

2.3. INFRASTRUKTŪRAS MAKSAS NOTEIKŠANAS IETEKMĒJOŠIE FAKTORI, 

INFRASTRUKTŪRAS MAKSAS NOTEIKŠANAS MODEĻA MĒRĶI, IDENTIFICĒTIE IZAICINĀJUMI 

UN RĪCĪBAS TO PĀRVARĒŠANAI 

 

Ārējie faktori: Direktīva 2012/34 nosaka, ka samērīgā laikposmā (pieci gadi) infrastruktūras 

pārvaldītāja peļņai un zaudējumiem pārskatos nepieciešams būt līdzsvarā, bet vienlaicīgi ir noteikti 

ierobežojumi infrastruktūras maksu noteikšanai, kas paredz infrastruktūras maksu noteikšanu pilnas 

pašizmaksas apmērā tikai pārskatāmi novērtējot attiecīgā tirgus segmenta spēju samaksāt.  

Direktīva 2012/34 paredz, ka valsts var prasīt, lai infrastruktūras pārvaldītājs līdzsvarotu ieņēmumus no 

infrastruktūras maksām un citiem ieņēmumiem ar izdevumiem bez valsts finansējuma, pamatojoties uz 

dažādu transporta veidu godīgu, nediskriminējošu konkurenci, kur dzelzceļa transports spēj konkurēt ar 

citiem transporta veidiem. Taču TAP 2020 identificē dzelzceļa sistēmas nepietiekama finansējuma 

problēmas: esošas infrastruktūras maksas nespēj pilnā apmērā segt kapitalieguldījumus dzelzceļa 

infrastruktūrā. Pateicoties iepriekšpieejamiem Kohēzijas fondiem tika veikta lielāka infrastruktūras daļas 

sakārtošana, taču, ievērojot, ka ieguldītus ES un valsts līdzekļus nevar iekļaut infrastruktūras maksas, 

līdzekļi turpmākai infrastruktūras atjaunošanai neveidojās. 

Indikatīvajā plānā ir paredzēts trīspakāpju infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanas 

mehānisms, kas nodrošina līdzsvara atjaunošanu 1 (viena) kalendārā gada laikā no zaudējumu 

konstatēšanas brīža, kā arī paredz iespējas veikt nepieciešamos avansa maksājumus nākošā perioda 

finanšu līdzsvara nodrošināšanai. Mehānisms paredz, ka finanšu līdzsvars no 2019.gada būs tieši 

atkarīgs no pārvadājumu apjomiem, infrastruktūras maksām un DzL noteiktajiem valsts pienākumu un 

tiesību ievērošanas.  
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No šīm atziņām ir ģeneralizēts, ka LRN infrastruktūras maksas noteikšanas modelim ir jāatbilst šādiem 

kritērijiem: 

▪ aizliegtais valsts atbalsts komercdarbībai un konkurences kropļojums tirgū (jo īpaši 

šķērssubsidēšana) ir novērsti; 

▪ cēloņsakarības ir pārskatāmi atspoguļotas izmaksu attiecināšanā; 

▪ infrastruktūras maksas līmeņi ir salāgoti ar tirgus spēju samaksāt un sniegtā pakalpojuma 

kvalitāti; 

▪ infrastruktūras maksas diferencēšanas instrumentu ekonomiskie signāli ir skaidri un 

saskaņoti. 

Izpētot augstāk minētos dokumentus un faktisko infrastruktūras maksu noteikšanas gaitu LRN ir 

identificējusi šādus iekšējo un ārējo faktoru ietekmē radušos izaicinājumus: 

▪ lai gan indikatīvais plāns paredz valsts budžeta programmas 31.00.00 "Sabiedriskais 

transports" apakšprogrammas 31.04.00 "Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai" 

ietvaros nodalīt atsevišķus finansēšanas plānus – finanšu līdzsvara nodrošināšanai, pasažieru 

dzelzceļa staciju un pieturas punktu infrastruktūras uzturēšanai un citiem mērķiem, kas 

nodrošinātu apakšprogrammas līdzekļu izlietošanas caurskatamību, Stratēģijas sastādīšanas 

laikā stabils LDZ finansēšanas mehanisms nav nodrošināts, kas apgrutina tiešo izmaksu 

noteikšanu. LRN ir jāspēj padarīt valsts finansējuma nodoršināšanai pietiekami caurskatāmu 

infrastruktūras maksas noteikšanas procesu, kura pamatā ir ar LRN, infrastruktūras 

pārvaldītāju un ar dzelzceļa pārvadātāju nekontrolējami procesi. 11. attēls parāda galvenos 

infrastruktūras maksu noteikšanu ietekmējošus parametrus; 

 

 

11. attēls: galvenie infrastruktūras maksas noteikšanas parametri un to ārējā ietekme 

 

▪ infrastruktūras maksu noteikšanas procesa pamatā ir minimālā pakalpojumu kompleksa 

izmaksu bāze, kas nodalīta no kopējas LDZ bāzes saskaņā ar izmaksu attiecināšanas metodi, 

un prognozējami kustības apjomi. Infrastruktūras izmaksu lielāko daļu veido personāla un 

kapitālieguldījumu izmaksas, kas lielā mērā ir atkarīgi no darba tirgus apstākļiem, situācijas 

finanšu tirgos, kā arī valsts finanšu politikas ietekme uz infrastruktūras finansēšanu. 
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Startēģijas sastādīšanas brīdī apstākļi norādītajos tirgos ir vērtējami negatīvi. Savukārt, 

kustības apjomi ir būtiski atkarīgi no tirgus apstākļiem loģistikas ķēdēs, kur ir iesaistīti 

dzelzceļa pārvadātāji, valsts transporta politikas attiecībā uz iekšzemes pārvadājumiem un 

valsts ārlietu politikas attiecībā uz tranzīta pakalpojumu piedāvājumiem. Arī šajās jomās, 

neskatoties uz politiskajos dokumentos izteikto dzelzceļa trasporta prioritāti, iesaistīto iestāžu 

faktiskā rīcība neatbalsta dzelzceļa pakalpojumu attīstību un nenodrošina godīgu dzelzceļa 

pakalpojumu konkurenci; 

▪ LRN veiktais pētījums norāda, ka uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas ir neelastīgas ar 

vienu kustības vienību, bet mainās līdz ar kustības apjomu lielāku vienību skaitu, kad ir 

jāmaina uzturēšanas režīms. Uzturēšanas un atjaunošanas darbu atlikšana no viena 

plānošanas perioda uz citu, vai pat atcelšana, ilgtermiņā veido vēl lielākas izmaksas kā 

sākotnēji plānots. Efektīvu infrastruktūras ekspluatāciju iespējams nodrošināt, veicot 

kvalitatīvu atjaunošanu un laicīgu uzturēšanu, kas prasa plānveidīgus ieņēmumus šo 

izdevumu segšanai; 

▪ infrastruktūras sniegto pakalpojumu konkurētspēja, kas nosaka pieļaujamo uzcenojumu 

noteikšanu, galvenokārt ir atkarīga no piegādes ķēdēm, kurās attiecīgā infrastruktūra ir 

iesaistīta, kā arī no piegādes ķēžu darbības efektivitātes. LRN veiktā pētījumā noskaidrots, ka 

globālās ekonomiskās tendences liecina par tranzītkoridoru konkurences palielināšanos un 

kravu plūsmu pārdali, kas saasinās tirgus prasības attiecībā uz pakalpojuma kvalitāti un cenu 

līmeni. 

Lai nodrošinātu izvirzīto infrastruktūras maksas noteikšanas modeļa mērķi, ir secinātas nepieciešamas 

darbības to sasniegšanai un nosprausti šo darbību rezultatīvie rādītāji plānošanas periodā. 

 

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI UN DARBĪBAS TO SASNIEGŠANAI: 

 

1.rezultāts: finanšu risku sistēmas ieviešana infrastruktūras maksu noteikšanas procesā. 

Rīcība: pamatojoties uz izmaksu un kustības apjomu ietekmējošo faktoru analīzes un faktisko 

tehnoloģisko un tirgus apstākļu regulāro novērtēšanu, noteikt un kontrolēt infrastruktūras maksu 

noteikšanas kritiskos parametrus (skat. 12.attēlu). 

 

 

12. attēls: galveno infrastrukūras maksu ietekmējošo parametru monitorings 
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Rīcība paredz noteikt infrastruktūras maksu aprēķina parametrus, kas būtiski ietekmē noteiktās 

infrastruktūras maksas, regulāro inormācijas savākšanu un analīzi, kā arī apkopoto datu publicēšanu. 

Rīcības rezultātā ir sagaidāms izveidot valsts budžeta finansējuma nodrošināšanai caurskatāmu un 

konfedencialitāti ievērojošu sistēmu, kas ļaus preventīvi reaģēt uz finanšu riskiem. Ilgtermiņā sagaidāms 

resursu izlietošanas efektivitātes uzlabojums un uzticamības palielināšana. 

 

2.rezultāts: ilgtermiņa un elastīga infrastruktūras maksu noteikšanas procesa nodrošināšana. 

Rīcība: pamatojoties uz ilgtermiņa infrastruktūras jaudas pieprasījumu izpēti, izstrādāt infrastruktūras 

maksu prognozēšanas modeli, ar kura palīdzību var viegli un pārskatāmi prognozēt infrastruktūras 

maksu izmaiņas īstenojot attīstības projektus, kritiskiem parametriem mainoties vai realizējot inovāciju 

iniciatīvas (skat. vispārējo shēmu 13.attēlā). 

 

 

13. attēls: LRN infrastruktūras maksu prognozēšanas modelis 

 

Rīcība paredz, ka izstrādātais modelis sniegs iespēju visām iesaistītām pusēm preventīvi reaģēt uz 

finanšu riskiem, kas izriet no neatkarīga lēmuma pieņemšanas un funkciju pildīšanas. Modelis palīdzēs 

prognozēt īstenoto projektu un politisko lēmumu ietekmi uz infrastruktūras maksu lielumiem. Ilgtermiņā 

sagaidāms, ka rīcības rezultātā tiks nodrošināts transporta un saistīto jomu politisko dokumentu finanšu 

plānu nodrošinājums. 

 

3.rezultāts: tīkla noslodzes viecināšana ar maksas shēmām. 

Rīcība: pamatojoties uz ilgtermiņa jaudas pieprasījumu izpēti, nodrošināt elastīgas infrastruktūras 

maksas un to diferencēšanu, kuru pamatā ir vērtējums par konjunktūru ārējos tirgos, valsts politika 

attiecībā uz transporta veidu prioritāro izvēli iekšzemes pārvadājumos, kā arī infrastruktūras un citu 

loģistikas ķēdes dalībnieku piedāvājumu konkurētspēja kvalitātes un cenu ziņā.  

Noteiktās infrastruktūras maksas ir daļa no t.s. marketing mix kompleksa: pakalpojuma apjoms, tā 

izvietošanās un servisa līmenis, komunikācijas līdzekļi un noteiktā cena; kur tā daļas nespēj kalpot 

atrauti viena no otras. Lēmums par pakalpojumu nodalīšanu un to apjoma un kvalitātes līmeņa 

definēšana, kā arī to komunikācija ar klientiem nav būtiskas funkcijas. Šie jautājumi ir LDZ un SaM 

kompetencē. Šajā saistībā ir nepieciešama rīcība, kas integrē vairāku kompetentu institūciju darbības 

kopēja mērķa sasniegšanai. Vispārējs mārketinga modelis ir atspoguļots 14.attēlā. 
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14. attēls: mārketinga modelis 

 

Rīcības rezultātā sagaidāms, ka infrastruktūras maksas shēmas tiks salāgotas ar LDZ mārketinga 

plāniem un valsts transporta politiku. Ilgtermiņā sagaidāma tīkla noslodzes uzlabošana un klientu 

apmierinātības paaugstināšana. 

 

LRN ir apņēmusies ar efektīviem infrastruktūras maksas noteikšanas procesiem samazināt 

finanšu riskus valstij, infrastruktūras pārvaldītājam un dzelzceļa pārvadātājiem, kā arī 

nodrošināt priekšnosacījumus optimālai tīkla noslodzei. 

Pārredzamas, nediskriminējošas un efektīvas infrastruktūras maksas veicinās transporta 

izmaksu samazināšanu sabiedrībā. 

 

2.4. INFRASTRUKTŪRAS STARPTAUTISKO UN IEKŠZEMES SAVIENOJUMU VEIDOŠANU 

IETEKMĒJOŠIE FAKTORI, STARPTĪKLU SAVIENOJUMU MODEĻA MĒRĶI, IDENTIFICĒTIE 

IZAICINĀJUMI UN RĪCĪBAS TO PĀRVARĒŠANAI 

 

Ārējie faktori: 2010.gada 22.septembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 913/2010 

par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem (turpmāk – Regula Nr. 913/2010), 

kas papildināta ar 2013.gada 11.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu 

Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010, uzliek par pienākumu 

Latvijai pievienoties RFC8 līdz 2020.gada 10.novembrim ar esošo 1 520 mm dzelzceļa infrastruktūru. 

Regula Nr. 913/2010 risina trīs galvenos uzdevumus: 

▪ veicina infrastruktūras pārvaldītājus veidot savstarpēji savienojamas dzelzceļa sistēmas; 

▪ nodrošina kopējo kravu vilcienu punktualitātes mērķu ievērošanu; 

▪ veicina dzelzceļa un citu transporta veidu intermodalitāti, integrējot termināļus koridora 

pārvaldības procesā. 

Saskaņā ar Regulu Nr. 913/2010, RFC8 ir izveidojis pārvaldības struktūru, kas sastāv no valdes (pārstāv 

dalībvalstu nozaru ministrijas) un apsaimniekotājvaldes (pārstāv dalībvalstu būtisko funkciju veicēji un 
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infrastruktūras pārvaldītāji). Tāpat RFC8 ir izveidojis koridorā vienas pieturas aģentūru, kura nodarbojas 

ar infrastruktūras jaudas sadali (vilcienu ceļu piešķiršanu) un jaudas rezervēšanu koridorā. 

Lai veicinātu turpmāku ekonomikas izaugsmi un vienotu tirgu, jaunā ES infrastruktūras politika paredz 

līdz 2030.gadam izveidot spēcīgu Eiropas transporta tīklu, ko veidos vienotā tīklā integrēti visu 

transporta veidu koridori. Latvijā TEN-T programmā ir paredzēta Latvijas dzelzceļa tīkla, galveno 

autoceļu, galveno lidostu un trīs ostu – Rīgas brīvostas, Ventspils brīvostas un Liepājas SEZ – attīstība. 

Saskaņā ar Direktīvas 2012/34 norādīto, apkalpes vietu operatori un infrastruktūras pārvaldītāji 

sadarbojas, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu infrastruktūras un apkalpes vietu jaudas sadales 

saskaņotību. 2017.gada 22.novembra Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 2017/2177 par piekļuvi 

apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem (turpmāk – Regula Nr. 2017/2177), nosaka 

par pienākumu sadarboties apkalpes vietu operatoriem un infrastruktūras pārvaldītājiem, lai nodrošinātu 

infrastruktūras un apkalpes vietu jaudas sadales saskaņotību. 

TAP 2020 nosaka, ka Latvijā ir jāattīsta Austrumu–Rietumu dzelzceļa transporta koridors, kas veido 

būtisku daļu no iekšzemes kopprodukta un pakalpojumu eksporta. Saskaņā ar PV biznesa modeli, pēc 

jaunu elektrovilcienu iegādes, PV plāno ieviest vilcienu kustības grafiku ar regulārāku un īsāku laika 

intervālu. Šīs prognozes pamatotas ar braukšanas intervāla grafiku pieskaņošanas pasažieru 

vajadzībām. 

LDZ izvērtē potenciālu vietējo kravu pārvadājumu attīstībai, uzsākot Latvijas graudu ražas izvešanu uz 

ostām un veicot sarunas ar lielākajiem lauksaimniekiem un kokrūpniecības uzņēmējiem. LDZ norāda 

uz nepieciešamību nodrošināt elastīgu piegādi, tādējādi nodrošinot jauno tehnoloģiju ieviešanu stacijās, 

kas ļaus paātrināt vagonu apstrādes procesu. 

Latvija ir ilgtermiņā motivēta nostiprināt jau esošus un izveidot jaunus kontaktus ar Vidusāzijas valstīm 

un Baltkrieviju, iesaistīties starpkontinentālājos kravu pārvadājumu maršrutos starp Eiropu un Ķīnu kā 

arī Irānu un Indiju. Latvijā ir vairāki konteineru vilcieni, kuru maršruti savieno Baltijas reģionu ar Ukrainu, 

Krieviju un Kazahstānu, un ir ieinteresētība attīstīt šo augošo tirgus segmentu, jo šo kravu apkalpošanai 

ir pieejama plaša infrastruktūra ar pietiekamu kapacitāti: ir izstrādāts efektīvs kravu ekspresvilciena 

maršruts Minska-Rīga, kas var apkalpot gan Baltkrievijas izcelsmes, gan tranzīta kravas, kā arī tiek 

strādāts pie pretējas kravu plūsmas. 

No šīm atziņām ir ģeneralizēts, ka LRN starptīklu savienojumu modelim ir jāatbilst šādiem kritērijiem: 

▪ infrastruktūras jaudas un maksas shēmas ir kooridnētas ar  citu infrastruktūru pārvaldītāju 

shēmām; 

▪ īpaši darbības noteikumi attiecībā uz satiksmi no trešām valstīm, kuru dzelzceļu sliežu platums 

atšķiras no sliežu platuma galvenajā ES dzelzceļa tīklā, ir ievēroti. 

Izpētot augstāk minētos dokumentus un faktisko starptīklu savienojumu stāvokli, LRN ir identificējusi 

šādus iekšējā un ārējo faktoru ietekmē radušos izaicinājumus: 

▪ iesaistoties RFC8, Latvijai ir jānodrošina 1 520 mm un 1 435 mm dzelzceļa sistēmu 

integrēšanu atbilstoši Regulai Nr. 913/2010 un RFC8 apsaimniekotājvaldes izstrādātajam 

koridora paplašināšanas plānam. Izmantotās tehnoloģijas, IT sistēmas, pārvaldības modelis 

un jaudas sadales process RFC8 iesaistītajām valstīm būtiski atšķiras. Latvijai ir atvēlēta loma, 

kur iesaistīšanās RFC8 sneidz tikai finansiālas saistības, nesniedzot nekādas komerciālas 

priekšrocības. Lielākās iespējas Latvijai nostiprināties par reģiona kravu pārvadājumu centru 

(hub) var pavērties tieši savienojot TEN-T tīkla koridorus ES, saskaņā ar Ķīnas iniciatīvu 

“Viena josla un viens ceļš” Eiropas apgādes maršrutiem, taču par šādu iespēju ir jābalso RFC8 

valdei, kas sastāv no iesaistīto valstu ministriju pārstāvjiem. 

▪ patlaban ir novērojams būtisks Austrumu-Rietumu transporta koridora kravu pārvadājumu 

kritums, izteikta kravu nevienmērība un neprognozējamība. Tas lielā mērā skaidrojams ar 
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ģeopolitisko spriedzi attiecībās ar Krieviju un ekonomikas lejupslīdi NVS valstīs3. Šī problēma 

traucē veidot efektīvus transporta koridorus ne tikai ar Vidusāzijas un Āzijas valstīm, bet arī 

iekšzemē veido problēmas attiecībā uz ritmisku osta-dzelzceļš, dzelzceļa infrastruktūra-

dzelzceļa apkalpes vietas un citu savienojumu darbību. 

▪ saistībā ar finanšu sektorā būtiskiem ierobežojumiem attiecībā uz starptautisko terorismu, 

naudas atmazgāšanu, sankcijām pret Krieviju, korupciju u.c., stratēģiskajos tirgos notiek 

pārrunas par pārēju uz alternatīvām finanšu shēmām, atteicoties no tradicionālajiem SWIFT 

maksājumiem, t.i. izmantot blokķēdes un kriptoaktīvus, kas nākotnē var būtiski ietekmēt 

maksas shēmu attīstību. 

Lai nodrošinātu izvirzīto starptīklu savienojumu modeļa mērķi, ir secinātas nepieciešamas darbības to 

sasniegšanai un nosprausti šo darbību rezultatīvie rādītāji plānošanas periodā. 

 

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI UN DARBĪBAS TO SASNIEGŠANAI: 

 

1.rezultāts: efektīva pievienošanās RFC8 

Rīcība: pamatojoties uz RFC8 izstrādāto koridora paplašināšanas shēmu, nodrošināt pamatotu un 

koordinētu komunikāciju, lai iekļautu RFC8 arī TEN-T visaptverošā/piekļaujošā tīkla ietvaros ar 

dzelzceļa līniju atzarojumiem Krievijas un Baltkrievijas virzienos, tādējādi uzsverot TEN-T tīkla lomu ES 

– Ķīnas kravu tālākai nogādei Eiropā.  

 

 

15. attēls: RFC8 pievienošanās modelis 

 

Rīcības rezultātā tiks panākta Regulas Nr. 913/2010 nosacījumu izpildīšanu attiecībā uz Eiropas 

dzelzceļa kravu koridoru tīkla savienojumu, kā arī Latvijas dzelzceļa koridora savienojums ar Eirāzijas 

 
3 ES sankcijas pret Krievijas Federāciju saistībā ar Ukrainas krīzi. 2015, Eiropas Savienība. 
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transporta koridoriem, kas ļaus nodrošināt stratēģiskus attīstības mērķus. Ilgtermiņā sagaidāma lielāka 

tīkla noslodze un iesaistīto loģistikas ķēdes dalībnieku darbības uzlabojums. 

 

2.rezultāts: sadarbība ar citiem infrastruktūras pārvaldītājiem un apkalpes vietas operatoriem. 

Rīcība: nodibināt “bezšuvju” sadarbības procedūras attiecībā uz visiem infrastruktūras pārvaldītāja 

savienojuma vietām – pārrobežā un iekšzemē. 

 

 

16. attēls: LRN modelis sadarbībai ar citiem infrastruktūras pārvaldītājiem un apkalpes vietas 

operatoriem 

 

Rīcība paredz slēgt vienošanos ar blakus dzelzceļu tīklu Lietuvā un Igaunijā esošajiem būtisko funkciju 

veicējiem, lai nodrošinātu efektīvus un pārskatāmus infrastruktūras jaudas sadales un maksas 

noteikšanas procesus pārrobežu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem īpaši tādiem, uz kuriem nav 

attiecināma Regulas Nr. 913/2010 darbība. Rīcība paredz, pamatojoties uz Regulu Nr. 2017/2177, 

nodibināt efektīvus infrastruktūras jaudas sadales procesus, kas ņem vērā apkalpes vietu operatoru 

darbību. 

Rezultātā tiks panākta efektīva un pārredzama loģistikas ķēžu darbība, kas palielinās Latvijas pievilcību 

kā loģistikas transporta mezgls reģionālā nozīmē. Ilgtermiņā ir sagaidāmas transporta izmaksas 

samazināšanās dzelzceļa pārvadātājiem un sabiedrībai. 

 

3.rezultāts: iesaistīšanās globālajās dzelzceļa tarifa shēmās. 

Rīcība: sekojot globālajām pārmaiņām finanšu un uzskaites jauninājumiem loģistikā, savlaicīgi un 

pilnvērtīgi nodrošināt maksas un infrastruktūras jaudas sadales shēmu pilnveidošanu. 

Pasaulē ir veikti vairāki mēģinājumi panākt pārredzamu un stabilu globālo dzelzceļa tarifu.4 Tā būtu 

viena no atslēgām kravu pārvadājumu pārvirzīšanai uz dzelzeļiem un to sasaisti ar citiem transporta 

veidiem, kas padarītu starptautiskos dzelzceļa (intermodālos) kravu pārvadājumu koridorus elastīgākus, 

lai tie atbilstu mūsdienu loģistikas vajadzībām. Sadalītās loģistikas ķēdes virsgrāmatas modelis patlaban 

tiek izskatīts kā viens no inovatīviem risinājumiem. LRN ir iesaistījusies šī modeļa izpētes gaitā. Modelis 

paredz vairāku loģistikas ķēdes dalībnieku apvienošanu kopējā platformā, kas darbojas uz blokķēžu 

tehnoloģijas pamata (skat. 17.attēlu). 

 

 
4 International Union of Railways, UIC, “Infracharges: UIC Study on railway infrastructure charges in Europe”, Final Report. 

Retrieved 12.11.2018 from: http://www.shop-etf.com/en/ 
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17.attēls: DLT balstīts globālā dzelzceļa tarifa modelis 

 

Rīcības rezultātā tiks panākta efektīva un pārredzama starptautisko loģistikas ķēžu un institūciju 

sadarbība, kas nodrošinās Latvijai iespēju iesaistīties globālā loģistikā. Ilgtermiņā ir sagaidāmas 

transporta izmaksas samazināšanās sabiedrībai un būtiski laika ietaupījumi. 

 

LRN ir apņēmusies efektīvi un pārredzami integrēt infrastruktūras jaudas sadales un maksas 

noteikšanas procesus vietējā, reģionālā un globālā loģistikas tīklā. 

Pārredzamas un efektīvas savienojumu procedūras ļaus efektīvi darboties starptautiskajos 

tirgos. 
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3. LRN NEFINANŠU MĒRĶI 

 

Pamatojoties uz identificētiem sagaidāmiem rezultātiem un rīcības virzieniem, LRN ir nodefinējusi 

nefinanšu mērķu mērījumus, kas izklāstīti 3.tabulā. 

 

3.tabula: LRN nefinanšu mērķi, to mērījums, faktiskie rādītāji 2019.gadā un mērķrādītāji 2022.gadā  

Mērķis Mērījums 2018. 2019. 2022. 
Pēc 

2022.gada 

Specifiskie valsts noteiktie nefinanšu mērķi 

Nodrošināt lēmumu pieņemšanu 

par infrastruktūras optimālo jaudas 

sadali 

Savlaicīgi pieņemto lēmumu un 

koordinēšanas procedūru īpatsvars 

kopējo procedūru skaitā 

100% 100% 100% Saglabājas 

Nodrošināt operatīvu un 

nediskriminējošu lēmumu 

pieņemšanu par vilcienu ceļu 

iedalīšanu 

Ārpusplāna vilcienu ceļu piešķiršanas 

pieteikuma izskatīšanas laiks, dienas 
5 5 1 Saglabājās 

Nodrošināt taisnīgu lēmumu 

pieņemšanu par konkurētspējīgām 

infrastruktūras maksām 

Savlaicīgi pieņemto lēmumu īpatsvars 

kopējo procedūru skaitā 
100% 100% 100% Saglabājas 

Nodrošināt lēmumu pieņemšanu 

vairāk nekā vienā tīklā 

Noslēgto vairākpusēju līgumu par būtisko 

funkciju veikšanu, skaits 
0 1 >5 Pieaug 

Saimnieciskās darbības mērķi 

 

Nodrošināt neatkarības prasību 

programmas izpildi 

 

Pamatotas sūdzības infrastruktūras 

maksas noteikšanā, skaits 
Nav Nav Nav Nav 

Pamatotas sūdzības vilcienu kustības 

vadībā, skaits 
Nav Nav Nav Nav 

Nodrošināt datu nodalīšanu un 

drošību 

Pamatotas sūdzības datu pārvaldībā, 

skaits 
Nav Nav Nav Nav 

Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā 

Nodrošināt novatoriskus funkciju 

veikšanas procesus 

Dalība starptautiskajās konferencēs vai 

projektos, skaits 
5 3 > 3 Saglabājas 

Nodrošināt tautsaimniecības 

vajadzību atbalstu 

Atbildes uz pieprasījumiem par būtisko 

funkciju veikšanas ietekmi uz 

analizējamiem faktoriem, dienas 

14 14 3 Saglabājas 

Korporatīvās sociālās atbildības mērķi 

Nodrošināt cilvēkresursu mainības 

vadību 
Mainības koeficients gadā 8.9% 7.5% 5% Saglabājas 

Nodrošināt kompetenču 

atjaunošanu un attīstību 

Darbinieku dalība ārējos apmācības un 

komunikācijas pasākumos, skaits uz 

darbinieku gadā 

0.3 0.4 2 Pieaug 
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4. STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS 

4.1. RĪCĪBAS VIRZIENI UN SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 

 

Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu, LRN ir izstrādājusi rīcības plānu katram biznesa 

modeļa procesam, nosakot uzdevumus, sasniedzamos rezultātus un atbildīgās struktūrvienības 

atbilstoši laika grafikam (skat. 4.tabulu). 

 

4.tabula: Stratēģijas realizācijas rīcības plāns 

Rīcības virzieni Galvenie uzdevumi 
Rezultātīvie rādītāji 

Atb. 

pārvalde 

2019 2020 2021 2022 

PĀRVALDĪBA:  

nodrošināt pārredzamus, nediskriminējošus un efektīvus lēmumus par infrastruktūras pārvaldītāja būtiskajām funkcijām 

Dzelzceļa sektora 

salīdzināmu un saskaņotu 

galveno darbības radītāju 

(KPI) izstrāde 

Atbalstošo rādītāju 

sistēma, kuru izmanto 

būtisko funkciju lēmumu 

efektivitātes novērtējumam 

Atlasīt NAP 

2020 un TAP 

2020 

dzelzceļam 

specifiskus 

KPI 

Saskaņ. ar 

SaM un LDZ 

Sistēmas ieviešana un 

pilnveidošana 
RB 

Kopēju transporta sociālo 

izmaksu rādītāju sistēmas 

izveidošana 

Saskaņota transporta 

sociālo izmaksu rādītāju 

sistēma 

Indikatoru 

izvēle 

Saskaņ. ar 

SaM un LDZ 

Sistēmas ieviešana un 

pilnveidošana 
RB 

LRN procesu 

pārskatāmība un datu 

drošums 

Pastāvīgo un 

funkcionējošo darba grupu 

izveidošana 

Darba grupu 

izveidoš. 

Procesu 

formaliz. 

Struktūras un procedūru 

promocija, darbs grupās 

RB, JALP, 

JSP, FP 

JAUDAS SADALE:  

veicināt optimālu infrastruktūras jaudas izmantošanu 

Jaudas sadales procesu 

diferencēšana 

 

Piešķirtā infrastruktūras 

jauda atbilst dzelzceļa 

pārvadātāju un to klientu 

tehnoloģijām 

Apzināt 

dzelzceļa 

pārvadātāju 

un to klientu 

vajadzības 

Konsultācijas par 

tehnoloģiskajām 

izmaiņām 

Pakāpeniska 

ieviešana 
JSP 

Ilgtermiņa un elastīga 

infrastruktūras jaudas 

sadales procesa 

nodrošināšana 

Indikatoru sistēma, kura 

sasaista jaudas sadales 

procesu ar infrastruktūras 

attīstību 

Dzelzceļa 

infrastrukt. un 

lietotāju 

parametru 

atlase 

Ilgtermiņa 

jaudas piepr. 

izpēte 

Sistēmas ieviešana un 

pilnveidošana 
JSP 

Motivējošās tīkla darbības 

uzlabošanas sistēmas 

ieviešana 

Jaudas izmantošanas 

kritisko parametru kontrole 

ar finanšu un nefinanšu 

instrumentiem 

Tehn. 

apstākļu 

novērtēš. 

Ilgtermiņa 

jaudas piepr. 

analīze 

Aprakstīta tirgus dalībnieku 

rīcība tīkla optimālai 

izmantošanai, faktiskās izpildes 

monitorings un kontrolējoša 

rīcība 

JSP 

INFRASTRUKTŪRAS MAKSAS NOTEIKŠANA:  

nodrošināt nediskriminējošas, pārredzamas un objektīvas infrastruktūras maksas 

Finanšu risku sistēmas 

ieviešana maksas 

noteikšanas procesā 

Regulāra maksas 

noteikšanas kritisko 

parametru novērtēšana un 

kontrole 

Izmaksu un kustības apjomu 

ietekmējošo faktoru analīze 

Faktisko tehnoloģisko un tirgus 

apstākļu novērtēšana 
FP 

Ilgtermiņa un elastīga 

maksas noteikšanas 

procesa nodrošināšana 

Izstrādāts infrastruktūras 

maksas prognozēšanas 

modelis 

Izmaksu un 

kustības 

apjomu 

ietekmējoš. 

faktoru 

analīze 

Ilgtermiņa 

jaudas piepr. 

izpēte 

Modeļa testēšana un ieviešana FP 

Tīkla noslodzes 

veicināšana ar maksas 

shēmām 

Elastīgas infrastruktūras 

maksas un to 

diferencēšana 

Kritisko 

parametru 

ārējos tirgos, 

valsts politikā, 

transporta 

veida izvēlē 

u.c. atlase 

Ilgtermiņa 

jaudas piepr. 

izpēte 

Vertējumu par tirgus konjunktūru 

regulāra publicēšana un kritēriju 

pilnveidošana 

FP 

4.tabulas turpinājums nākamajā lapaspusē 
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4.tabulas turpinājums 

Rīcības virzieni Galvenie uzdevumi 
Rezultātīvie rādītāji 

Atb. 

pārvalde 

2019 2020 2021 2022 

STARPTAUTISKIE UN IEKŠZEMES SAVIENOJUMI:  

veicināt savlaicīgas, pārredzamas un efektīvas infrastruktūras jaudas sadales un maksas noteikšanas procedūras 

pārvadājumiem, kas tiek veikti vairāk kā vienā infrastruktūrā 

Efektīvā pievienošanās 

Ziemeļjūras – Baltijas jūras 

dzelzceļa kravu 

pārvadājumu koridoram 

RFC8 piešķirto vilcienu 

ceļu ekspluatācija 

Pamatojoties uz RFC8 

izstrādāto koridora 

paplašināšanas shēmu 

- JSP 

Sadarbība ar citiem 

infrastruktūras 

pārvaldītājiem un apkalpes 

vietas operatoriem 

Nodibināta “bezšuvju” 

sadarbības procedūras 

attiecībā uz visiem 

infrastruktūras pārvaldītāja 

savienojuma vietām – 

pārrobežu un iekšzemē 

Savien. vietu 

apzināšana 

Plānveidīga daudzpusēju līgumu apspriešana, 

slēgšana un publicēšana 

RB, JSP, 

JALP, FP 

Iesaistīšanās globālajās 

dzelzceļa tarifa shēmās 

Maksas un infrastruktūras 

jaudas sadales shēmu 

atbilstība globālo procesu 

norisei 

Regulāra dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un 

komunikācijas formātos, rezultātu promocija 

RB, JSP, 

JALP, FP 

 

4.2. FINANŠU MĒRĶI UN FINANŠU RĀDĪTĀJI 

 

Finanšu mērķi un rādītāji aprēķināti, pamatojoties uz šādiem pieņēmumiem: 

 

Pieņēmumu grupa Pieņēmumu raksturojums 

Makroekonomikas pieņēmumi 

Inflācija Inflācija tiek prognozēta 2.0% apmērā 

Degvielas cenu pieaugums Degvielas cenu pieaugums prognožu periodā tiek pieņemts inflācijas apmērā 

Elektroenerģijas cenu pieaugums 
Elektroenerģijas cenu pieauguma temps tiek prognozēts 1.5% apmērā, pamatojoties uz 

elektroenerģijas piegādātāju prognozēm  

Nodokļu likmes Prognozes tiek veiktas, ievērojot spēkā esošos LR tiesību aktus 

Ieņēmumi 

Infrastruktūras pārvaldītāja 

būtisko funkciju veikšana 

Ieņēmumi par 2019.gada 1.pusgadu plānoti pamatojoties uz noslēgto līgumu (turpmāk 

– finansējums) ar LDZ, paredzot finansējumu no infrastruktūras finansējuma līdzekļiem 

pēc pilnas pašizmaksas principa. 

Ieņēmumi no infrastruktūras būtisko funkciju veikšanas no 2019.gada 1.jūlija tiek 

aprēķināti atkarībā no tarifa un iedalītā vilcienu ceļu skaita dažādās pārvadājumu 

kategorijās. 

Infrastruktūras būtisko funkciju veikšanas maksas līdz 2022.gadam balstītas uz 

principa, izmantojot pilnu izmaksas bāzi un piemērojot samērīgu peļņu, lai nodrošinātu 

būtisko funkciju veicēja attīstības projektu finansēšanas izmaksas un līdzsvaro 

svārstības, kas plānošanas periodā var rasties koncerna pieņemto vispārējo finanšu un 

personāla vadības lēmumu ietekmē 

Izmaksas 

Ražošanas darbinieku skaits 
Plānošanas periodā no 2019.gada līdz 2022.gadam darbinieku skaits tiek noteikts 

nemainīgs (16 cilvēki) 

Ražošanas darbinieku vidējā 

darba alga 

2019.gadā tiek pieņemts ražošanas darbinieku darba algas vidējais pieaugums  5% 

gadā pret 2018.gada faktu, kas atbilst LDZ vidējām algām. Turpmāk 2020. – 2022.gadā 

saskaņā ar LDZ noteikto finanšu politiku, darba algu pieaugums tiek prognozēts 

atbilstoši vidējās darba samaksas pieauguma tempam valstī, kas, atbilstoši FM 

publiskotajām prognozēm par tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējās bruto darba 

samaksas pieaugumu, sastāda vidēji arī 5% 

Administrācijas darbinieku skaits 
Plānošanas periodā no 2019.gada līdz 2022.gadam darbinieku skaits tiek noteikts 

nemainīgs (12 cilvēki) 
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Administrācijas darbinieku vidējā 

darba alga 

2019.gadā tiek pieņemts adminstrācijas darbinieku kopējais darba algas vidējais 

pieaugums 2.0% pret 2018.gada faktu, kas atbilst nozares vidējām atalgojumam 

atbilstošajos amatos.Turpmāk, saskaņā ar LDZ noteikto finanšu politiku, darba algu 

pieaugums tiek prognozēts atilstoši vidējās darba samaksas pieauguma tempam valstī, 

kas, atbilstoši FM publiskotajām prognozēm par tautsaimniecībā nodarbināto mēneša 

vidējās bruto darba samaksas pieaugumu, sastāda vidēji 5% 

Elektroenerģija 

Pieaugums prognozēts atbilstoši elektroenerģijas cenu izmaiņu pieņēmumiem (skat. 

makroekonomiskos pieņēmumus). Izmaiņas elektroenerģijas patēriņā netiek 

prognozētas 

Materiāli, degviela un kurināmais 
Materiālu izmaksu pieaugums tiek prognozēts inflācijas līmenī. Patēriņa pieaugums 

netiek prognozēts 

Pārējās izmaksas Pārējo izmaksu izmaiņas tiek prognozētas atbilstoši inflācijas līmenim 

Saimnieciskā darbība 

Saimnieciskās darbības pozīcijas (citi ieņēmumi, citas izmaksas un ar saimniecisko 

darbību nesaistītas izmaksas pieaugs atbilstoši inflācijas līmenim), 2019.un 2020.gadā 

tiek plānotas izdevumu kompensācijas par RFC8 projektu 

Finanšu izdevumi 

Dividenžu izmaksa. Dividendes tiek izmaksātas LDz, pamatojoties uz Sabiedrības 
akcionāru sapulces lēmumu, saskaņā ar “Publiskās personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likumu” un atbilstoši ikgadējiem likumiem par vidējā 
termiņa budžeta ietvaru vai citām attiecīgi piemērojamām tiesību normām. Dividendēs 
izmaksājamā peļņas daļa nosakāma ne mazākā apmērā, kā paredzēts ārējos tiesību 
aktos. 

Bilances posteņi 

Investīcijas pamatlīdzekļos Plānotās investīcijas tiek noteiktas plānotā gada nolietojuma apmērā 

Nolietojums 

Esošo pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts, piemērojot lineāro nolietojuma 

aprēķina metodi. Jauno pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts vadoties pēc 

koncerna nolietojuma klasifikatora, kas paredz individuālam pamatlīdzeklim atbilstošu 

kalpošanas laiku 

Krājumi un debitori 
Krājumi un citi debitori tiek prognozēti, ņemot vērā iepriekšējo gadu faktiskos datus. 

Izmaiņas tiek plānotas atbilstoši inflācijas līmenim 

Citi kreditori 

Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, parādi radniecīgām sabiedrībām 

tiek prognozēti, ņemot par pamatu iepriekšējo gadu faktiskos datus. Izmaiņas tiek 

plānotas atbilstoši inflācijas līmenim. 

Nodokļu saistības tiek prognozētas atbilstoši vidējās algas pieaugumam. 

Pārējos kreditoros izmaiņas netiek prognozētas 

Naudas plūsmas posteņi 

Peļņas sadale 

Dividendes tiek izmaksātas LDz, pamatojoties uz Sabiedrības akcionāru sapulces 
lēmumu, saskaņā ar “Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likumu” un atbilstoši ikgadējiem likumiem par vidējā termiņa budžeta ietvaru vai citām 
attiecīgi piemērojamām tiesību normām. Dividendēs izmaksājamā peļņas daļa nosakāma 
ne mazākā apmērā, kā paredzēts ārējos tiesību aktos.  
 

Dividendes tiek izmaksātas LDz, pamatojoties uz Sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu, saskaņā ar 
“Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu” un atbilstoši ikgadējiem 
likumiem par vidējā termiņa budžeta ietvaru vai citām attiecīgi piemērojamām tiesību normām. 
Dividendēs izmaksājamā peļņas daļa nosakāma ne mazākā apmērā, kā paredzēts ārējos tiesību aktos.  

Finanšu prognožu izteikšanai LRN izmantoti LDZ koncerna definētie vispārējie finanšu mērķi – 
nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu un optimālu kapitāla struktūru, pietiekamu finanšu rentabilitāti 
 

 

5.tabula: LRN faktiskie un plānotie finanšu mērķi un rādītāji 2017. – 2022.gadā 



32 

 

Rādītāji 
Fakts Plāns 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Apgrozījums, tūkst. EUR 1 198 1 241 1 363 1 449 1 520 1 586 

Bruto peļņa, tūkst. EUR 731 763 839 902 949 989 

EBITDA, tūkst. EUR 19 19 61 86 89 93 

EBIT, tūkst. EUR 9 9 50 74 78 81 

Peļņa vai zaudējumi, tūkst. EUR 5 7 50 74 78 81 

Pamatkapitāls, tūkst. EUR 36 36 36 36 36 36 

Pašu kapitāls, tūkst. EUR 82 88 135 184 225 267 

Kopējo saistību kopsumma, tūkst. EUR 179 165 1 529 1 603 1 675 1 745 

5.tabulas turpinājums nākamajā lapaspusē 

 

5.tabulas turpinājums 

Finanšu saistību kopsumma, tūkst. EUR - - - - - - 

Pašu kapitāla atdeve, ROE 5.69% 8.04% 37.28% 40.34% 34.63% 30.40% 

Aktīvu atdeve, ROA 1.79% 2.79% 3.02% 4.15% 4.10% 4.03% 

Kopējais likviditātes rādītājs 1.31 1.37 1.07 1.1 1.12 1.14 

Saistību pret pašu kapitālu attiecība 2.18 1.88 11.34 8.72 7.46 6.54 

Ilgtermiņa ieguldījumi (investīcijas), tūkst. EUR 10 11 11 12 11 12 

  

 

4.3. LRN GALVENO FINANŠU RĀDĪTĀJU PROGNOZES  

4.3.1. PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU PĀRSKATA PROGNOZES 

 

LRN ieņēmumu un izmaksu prognožu atspoguļojums sniegts 6. tabulā. 

Finanšu prognozes liecina par pozitīviem darbības rezultātiem. LRN ikgadējā neto peļņa tiek plānota 

pozitīva ar nelielu pieauguma tendenci.  

Sākot ar 2019.gada 1.jūliju infrastruktūras maksa tiek aprēķināta par iedalīto infrastruktūras jaudas daļu 

(iedalītajiem vilcienu ceļiem), atbilstoši konkrētai pakalpojuma grupai un saskaņā ar infrastruktūras 

maksas iekasēšanas shēmu un maksas aprēķināšanas shēmu un to grozījumiem. 

LRN ieņēmumu pieaugums saistīts ar izmaksu pieaugumu atbilstoši LDZ koncerna plāniem, proti, darba 

samaksas pieaugums 5% gadā un citu izmaksu pieaugums inflācijas līmenī. Neto peļņas rādītājs tiek 

plānots atbilstoši infrastruktūras pārvaldītāja maksas aprēķinā piemērotajām samērīgas peļņas 

procentam. Aprēķināto samērīgo peļņu plānots izlietot darba samaksas neplānoto noviržu segšanai 

(atbilstoši LDZ koncerna izmaiņām) un attīstības projektiem saskaņā ar Stratēģiju. 

 

6.tabula: LRN faktiskais un plānotais peļņas un zaudējumu aprēķins 2018. – 2022.gadā, tūkst. EUR 
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 2018 2019 2020 2021 2022 

Neto apgrozījums 1 241 1 363 1 449 1 520 1 586 

Infrastruktūras pārvaldītāja 

būtisko funkciju veikšana 
1 241 1 363 1 449 1 520 1 586 

Ražošanas izmaksas -478 -524 -547 -571 -596 

Darba samaksa kopā -322 -338 -357 -375 -394 

VSAOI kopā -76 -81 -86 -90 -95 

Pārējās izmaksas kopā -80 -105 -103 -105 -108 

Bruto peļņa 763 839 902 949 989 

Administrācijas izmaksas -737 -774 -807 -841 -877 

Administrācijas darba samaksa -451 -460 -483 -507 -533 

VSAOI (administrācija) -108 -111 -116 -122 -128 

Citas administrācijas izmaksas -178 -203 -207 -211 -216 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 7 16 11 1 1 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas -14 -20 -20 -21 -21 

EBITDA 19 61 86 89 93 

6.tabulas turpinājums nākamajā lapaspusē 

 

 

 

6.tabulas turpinājums 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Nolietojums kopā -10 -11 -12 -11 -12 

Peļņa pirms nodokļiem 9 50 74 78 81 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis -2 - - - - 

Pārskata perioda peļņa 7 50 74 78 81 

 

4.3.2. BILANCES PROGNOZES 

 

LRN bilances aktīvu un pasīvu faktiskie un prognozējami dati sniegti 7. un 8.tabulā. 

Aktīvu un pasīvu pozīcijās ir prognozēts būtisks pieaugums, jo sākot ar 2019.gadu, maksa par 

infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu tiek iekasēta vienreiz gadā kopā ar lēmumu par 

infrastruktūras jaudas iedalīšanu konkrētam periodam (par 12 mēnešiem), kas stājas spēkā pēdējā 

kalendārā mēnesī iepriekšējā gadā, kas būtiski palielina naudas un kreditoru (nākamo periodu 

ieņēmumu) saistību atlikumu bilancē perioda beigās. Pārējās pozīcijas netiek prognozētas būtiskās 

izmaiņas. 

 

7.tabula: LRN aktīvu faktiskie un plānotie rādītāji 2018. – 2022.gadā, tūkst. EUR 
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AKTĪVI 2018 2019 2020 2021 2022 

Pamatlīdzekļi - - - - - 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 27 27 27 27 27 

Kopā 27 27 27 27 27 

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi 27 27 27 27 27 

Apgrozāmie līdzekļi - - - - - 

Krājumi 6 6 2 2 2 

Debitori - - - - - 

Citi debitori 7 2 2 2 2 

Kopā 7 2 2 2 2 

Naudas līdzekļi 213 1 629 1 756 1 867 1 980 

Kopā apgrozāmie līdzekļi 225 1 636 1 760 1 871 1 984 

KOPĀ AKTĪVS 253 1 664 1 787 1 899 2 012 

 

8.tabula: LRN pasīvu faktiskie un plānotie rādītāji 2018. – 2022.gadā, tūkst. EUR 

PASĪVS 2018 2019 2020 2021 2022 

Pašu kapitāls - - - - - 

Pamatkapitāls 36 36 36 36 36 

Rezerves un iepriekšējo gadu nesadalītā 

peļņa 
45 49 74 111 150 

Pārskata gada nesadalītā peļņa 7 50 74 78 81 

Kopā pašu kapitāls 88 135 184 225 267 

Kreditori - - - - - 

Īstermiņa kreditori - - - - - 

Īstermiņa parādi piegādātājiem un pārējie 

kreditori 
79 83 87 92 95 

Parādi radniecīgajām sabiedrībām 6 7 7 7 7 

8.tabulas turpinājums nākamajā lapaspusē 

8.tabulas turpinājums 

PASĪVS 2018 2019 2020 2021 2022 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
81 85 89 94 98 

Nākamo periodu ieņēmumi, īstermiņa daļa 0 1 354 1 420 1 482 1 544 

Kopā 165 1 529 1 603 1 675 1 745 

Kopā kreditori 165 1 529 1 603 1 675 1 745 

KOPĀ PASĪVS 253 1 664 1 787 1 899 2 012 

 

4.3.3. NAUDAS PLŪSMAS PROGNOZES 

 

Naudas plūsmas prognozes sniegtas 9.tabulā un to veido trīs sadaļas: 

▪ saimnieciskās darbības naudas plūsma 2019.gadā tiek plānota 1 430.0 tūkst. EUR apmērā. 

Naudas plūsmas pieaugums saistīts ar jauno infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju 

veikšanas maksas iekasēšanas kartību. Saimnieciskās darbības ikgadējā naudas plūsma laika 

periodā no 2020. – 2022.gadam saglabājas stabila no 180.0 tūkst. EUR līdz 168.0 tūkst. EUR 

apmērā. Pieaugums salīdzinājumā ar 2018.gada faktiskajiem datiem veidojas, galvenokārt, 

saistībā ar samērīgas peļņas piemērošanas dēļ; 
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▪ investīciju darbību naudas plūsma plānosānas periodā no 11,0 tūkst. EUR – 12.0 tūkst. EUR 

apmērā. Prognozes neatspoguļo Startēģijas 5.2.2. punktā norādītas LRN ieceres daļu no 

peļņas novirzīt IT sistēmu attīstībai, jo tas ir atkarīgs no akcionāra lēmumiem; 

▪ finansēšanas darbību naudas plūsma plānošanas periodā pieaug no 3.0 tūkst. EUR – 41.0 

tūkst. EUR, kas saistīts ar prognozējāmo dividenžu izmaksu LDZ. 

 

9.tabula: LRN naudas plūsmas faktiskie un plānotie rādītāji 2018. – 2022.gadā, tūkst. EUR 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Naudas plūsmas pārskats - - - - - 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 9 50 74 78 81 

Korekcijas: - - - - - 

Nolietojums 10 11 12 11 12 

Neto procentu izdevumi/ieņēmumi 0 - - - - 

Izmaiņas krājumos 2 - 4 - - 

Izmaiņas debitoros 4 5 - - - 

Izmaiņas kreditoros -14 1 363 75 70 71 

Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi -1 - - - - 

Saimnieciskās darbības naudas plūsma 10 1 430 165 159 164 

Pamatlīdzekļu iegāde -11 -11 -12 -11 -12 

Investīciju darbības naudas plūsma -11 -11 -12 -11 -12 

Dividenžu izmaksa (kapitāldaļu turētājam) -1 -3 -25 -37 -39 

Finansiālās darbības naudas plūsma -1 -3 -25 -37 -39 

Naudas un tās ekvivalentu izmaiņas pārskata 

periodā 
-2 1 416 128 111 113 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata 

perioda beigās 
213 1 629 1 756 1 867 1 980 

 

4.3.4. LRN INVESTĪCIJU PLĀNS 

 

LRN investīcijas paredzētas pamatlīdzekļu nomaiņai un atjaunošanai. Investīciju plānā 2018. – 2022. 

gadam paredzēti 68.0 tūkst. EUR, vidēji 11.0 tūkst. EUR gadā, kas atbilst vidējām faktiskajām 

pamatlīdzekļu nolietojumam un plānoveidīgai esošo iekārtu (datortehnikas un biroja aprīkojuma) 

nomaiņai un neatspoguļo Startēģijas 5.2.2. punktā norādītas LRN ieceres daļu no peļņas novirzīt IT 

sistēmu attīstībai, jo tas ir atkarīgs no akcionāra lēmumiem (skat. 10.tab.). 

 

10.tabula: LRN investīciju faktiskie dati un plāns 2019. – 2022.gadā, tūkst. EUR 

Nosaukums 
Fakts Plāns 

2018 2019 2020 2021 2022 

Kapitālieguldījumi kopā, t.sk.: 11 11 12 11 12 

Iekārtu iegāde 11 11 12 11 12 

Piesaistītie naudas līdzekļi iekārtu 

iegādei, no tiem: 
11 11 12 11 12 

LRN līdzekļi 11 11 12 11 12 
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5. STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA UN RISKU VADĪBA 

5.1. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VIDE 

 

Par Stratēģijas ieviešanu un izpildi ir atbildīga LRN valde.  

Galvenie kontroles vides elementi ir LRN stratēģiskie mērķi, organizatoriskā struktūra, rīcības 

pienākumu deleģējums. Stratēģijai ir pielāgota organizatoriskā struktūra, kas LRN ir veidota pēc 

funkcionālā principa ar mērķi veicināt specializāciju un kompetenču veidošanu atbilstoši funkcijām, 

nodrošinot atbildīgu un operatīvu lēmumu pieņemšanu, kā arī optimālu resursu izmantošanu. 

Stratēģijas izpilde un LRN darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem tiek 

vērtēti ne retāk kā reizi gadā, nepieciešamības gadījumā lemjot par Stratēģijas aktualizēšanu. 

 

5.2. RISKU GRUPAS UN TO VADĪBAS PASĀKUMI 

 

LRN ir secinājusi trīs veidu, savai darbībai specifiskus, riskus: cilvēkresursu trūkums, IT sistēmu un datu 

drošība, administratīvie riski – un ir izvirzījusi rīcības pasākumus šo risku kontrolei. 

 

5.2.1. PERSONĀLS UN KOMPETENCES 

 

Ambiciozo LRN mērķa sasniegšanai ir nepieciešams kompetents personāls. Stratēģijas izstrādes brīdī 

LRN ir nodarbināti 27 cilvēki. 18.attēla infografika parāda LRN personāla statistiku: vairāk nekā 60% ir 

augstākā izglītība; visi darbinieki pārvalda vismaz divas valodas, piektdaļa – trīs valodas; uzņēmumā ir 

nodrošināta bezpapīru dokumentu apgrozība (papīra dokumentus izmanto tikai saziņai ar partneriem, 

kas elektroniskus dokumentus neatbalsta); visi darbinieki ir apmācīti strādāt ar datorprogrammām, kuras 

ikdienā izmanto vidēji sešas. 
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18.attēls: LRN personāla statistika 2014. – 2019.gadam 

DzL 13.1 panta trešā daļa nosaka, ka attiecībā uz personāla politiku LRN ir jāievēro LDZ koncernā 

noteiktos vispārējos personāla vadības principus. 

Atbilstoši DzL 13.1 panta ceturtās daļas 1.punktam infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanai 

ir nepieciešams nodrošināt šo funkciju veikšanai nepieciešamo personālu un personālam ir jāievēro 

neatkarības prasības nodrošināšanas procedūras – cita starpā aizliegums vadošiem darbiniekiem 

vienlaikus ieņemt amatus dzelzceļa pārvadātāja un/vai infrastruktūras pārvaldītāja struktūrās.  

Infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja personāls nodrošināms ar atsevišķām telpām, kurām 

ir aizsargāta piekļuve. Visiem darbiniekiem iekšējos noteikumos un līgumos iekļautas prasības, kas 

paredz, ka personāla kontakti ar dzelzceļa pārvadātājiem saistībā ar infrastruktūras pārvaldītāja būtisko 

funkciju izpildi veicami tikai oficiālās saziņas ietvaros. 

Secināms, ka LRN cilvēkresursi ir pamatelements stratēģisko mērķu sasniegšanā. 

No stratēģisko mērķu sasniegšanai nepieciešamām rīcībām un DzL noteiktajiem ierobežojumiem ir 

ģeneralizēts LRN personāla vadības mērķis: nodrošināt neatkarīgu, augsti kvalificētu un pastāvīgu 

kolektīvu, kas: 

▪ spēj pieņemt neatkarīgus un nediskriminējušus lēmumus, kas integrē komerciālās un 

sabiedriskās intereses; 

▪ efektīvi nodrošina kvalificētus un objektīvus lēmumus; 

▪ apsteidzoši ceļ kvalifikācijas līmeni operatīvo darbinieku līmenī un spēj nodrošināt 

novatoriskus risinājumus administratīvā līmenī. 

 

Identificētie riski personāla vadībā 

Joma, kurā darbojās LRN, strauji attīstās – tiesiskā vide nepārtraukti pilnveidojas EK līmenī, 

globalizācijas procesi pasaulē veicina loģistikas pakalpojumu attīstību gan materiālajās (angl. hard), gan 



38 

 

nemateriālajās (angl. soft) vienībās. Jaunās idejas, paradigmas un prasības parādās ātrāk nekā tās tiek 

integrētas uzņēmuma darba procesos. Šajā saistībā ir identificēts risks, ka LRN personāls var tikt 

novēloti informēts par notikušajām izmaiņām būtisko funkciju veikšanā. Turklāt, atsevišķiem procesiem, 

kurus ir jānodrošina LRN, pat nav radīts risinājums un, lai to savlaicīgi ieviestu, ir nepieciešama cieša 

sadarbība ar pētnieku insitūcijām un dalību profesionālajās un zinātniskajās konferencēs. 

Infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas prasa augstākā līmeņa kvalifikāciju unikālos procesos, 

kuru zināšanas var gūt tikai ilgstoši strādājot šajā jomā. Esošā situācija darba tirgū nosaka augsto 

atalgojuma līmeni inženiertehniskajam personālām un personālam, kas ir nodarbināts finanšu jomā – 

tieši šis personāls veido vairāk nekā pusi no LRN nodarbinātajiem. Šo divu tendenču rezultātā LRN 

pastāv risks par nekontrolējamo darbinieku mainību – savlaicīgi neapmācot jaunus speciālistus, lai 

aizvietotu dabisko mainību un nenodrošinot pievilcīgus darba astākļus esošajam personālām, var tikt 

pieļauta kvalificēto darbinieku aizplūšana ekonomisko apstākļu dēļ. 

Darbība, kas saistīta ar starptautisko dzelzceļa koridora veidošanu, prasa starptautisko komunikāciju 

šobrīd administratīvā līmenī un tuvākā nākotnē arī operatīvā līmenī. Šie apstākļi prasa gan valodu 

zināšanu līmeņa paaugstināšanu, gan arī izpratni par citvalstu dzelzceļu darbības principiem un to 

īpatnībām.  

 

IDENTIFICĒTO RISKU VADĪBAS SASNIEDZAMIE REZULTĀTI UN RISKU VADĪBAS PASĀKUMI: 

 

1.rezultāts: savlaicīga un pilnīga darbinieku informēšana un apmācība. Darbinieku iesaistīšana 

novatorisko risinājumu meklēšanā un izstrādāšanā. 

Riska vadības pasākums: darbinieku plānveidīgā un regulārā apmācība infrastruktūras pārvaldītāja 

būtisko funkciju veikšanā un atbalstošo zināšanu iegūšana, t.sk. jauno zinānisko risinājumu meklēšanā. 

Iegūtās informācijas horizontāla un vertikāla apmaiņa.  

Pasākuma realizācija tiks nodrošināta ar regulāru un plānveidīgu mācību plānu un, regulāru un 

plānveidīgu komunikāciju atbalstošu pasākumu kopumu – sanāksmju un pasākumu rīkošanu. 

Administratīvā personāla regulāra darbība starptautiskā un nacionālā līmeņa konferencēs un darba 

grupās.  

Sagaidāma apsteidzoša darbinieku kvalifikācijas un informētības celšana, kas nodrošinās augsti 

kvalificētu un neatkarīgu lēmumu pieņemšanu. 

 

2.rezultāts: darbinieku mainības kontrole. 

Riska vadības pasākums: sadarbībā ar augstskolām, regulāri aicināt praksē vismaz 2– 3 praktikantus, 

lai savlaicīgi atlasītu piemērotu personālu dabiskai personāla mainības kontrolei. Regulāri un mērķtiecīgi 

apzināt darba tirgus apstākļus un darbinieku iekšējās vajadzībās, lai maksimāli pielāgotu kompetento 

LRN darbinieku ieinteresētību darbā LRN. 

Pasākuma realizcija tiks nodrošināta ar regulāru uz līgumu pamata veidotu sadarbību ar mācību 

iestādēm, kā arī regulāriem un plānveidīgiem personāla vadības pasākumiem. 

Sagaidāma apsteidzoša darbinieku motivācijas celšana un savlaicīga jaunās paaudzes darbinieku 

sagatavošana. 

 

3.rezultāts: darbinieku starptautiskā komunikācija. 

Riska vadības pasākums: darbinieku integrāciju starptautiskajā infrastruktūras pārvaldītāju būtisko 

funkciju veicēju kopienā, veicinot starptautisko kontaktu dibināšanu un nepieciešamo valodas un citu 

zināšanu iegūšanu. 
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Pasākuma realizācija tiks nodrošināta ar regulāru sadarbību ar kaimiņvalstīm un RFC8 ietilpstošajām 

valstīm, kā arī regulāriem un plānveidīgiem personāla apmācību pasākumiem. 

Rīcības rezultātā sagaidāmā efektīva starptautiskā darbība. 

 

LRN ir apņēmusies nodrošināt cienīgu darbu, kas kalpo par labu visai tautsaimniecībai! 

Jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas iemaņas ļaus nodrošināt tirgū 

pieprasīto un konkurētspējīgo pakalpojumu. 

 

5.2.2. IT SISTĒMAS UN DATU DROŠĪBA 

 

Infrastruktūras jaudas sadales procesi Latvijā balstās IT sistēmu nodrošinājumā. LRN operatīvie jaudas 

sadales darbinieki ikdienā lieto 6 programmatūras, lai nodrošinātu pilnvērtīgu lēmumu pieņemšanu: 

LEIS, APOVS, SAVS, KVC, SPDB, DISKOR. Bez tām vadības lēmumu pieņemšanai LRN izmanto: 

TAVL, KIGAS, SAP un SAP BO, kā arī MS Office (ieskaitot saziņas līdzekļus MS Outlook) pilno paketi.  

DzL 13.1 un 13.2 pantos noteikts, ka infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējam ir pienākums 

nodrošināt datu konfidencialitāti un tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru tas, pildot savas 

funkcijas, ir saņēmis no dzelzceļa pārvadātājiem un vadošā uzņēmuma (kapitālsabiedrības), kā arī ir 

aizliegts izpaust ziņas vai citu, ar tā funkciju izpildi saistītu, ierobežotas pieejamības informāciju, kura 

tam, pildot dienesta pienākumus vai citādi, kļuvusi zināma par infrastruktūras pārvaldītāju, kas neveic 

pārvaldītāja būtiskās funkcijas, vai dzelzceļa pārvadātāju darbību, tai skaitā komercdarbību. 

Komercnoslēpuma aizsardzības likums nosaka prasības komercnoslēpuma turētājam nodrošināt 

komercnoslēpuma efektīvu aizsardzību, it īpaši pret tā nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai 

izpaušanu. LRN 2017.gada 29.decembra nolikums Nr.JALP-7.5./10-2017 "Par komercnoslēpumu" 

nosaka, kāda informācija un/vai ziņas uzskatāmas par LRN komercnoslēpumu, reglamentē 

komercnoslēpuma izpaušanas ierobežojumus trešajām personām, kā arī nodrošina komercnoslēpuma 

aizsardzību pret tā nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai izpaušanu. Šis nolikums ir saistošs visiem 

LRN darbiniekiem un personām, kuru rīcībā ir LRN komercnoslēpums. LRN būtisko funkciju veikšanai 

ir izveidojusi un uztur mājas lapu www.lrn.lv un īpašus, no LDZ no atkarīgus, oficiālās saziņas līdzekļus 

(e-pasti ar saīsinājumu @lrn.lv) un datu serveri. 

Fizisko personu datu apstrādes likums nosaka fizisko personu datu apstrādes un brīvas aprites 

noteikumus. LRN 2018.gada 9.maija nolikums Nr.JALP-7.3./02-2018 "AS "LatRailNet" fizisko personu 

datu aizsardzības politika" ir izdota, lai LRN atbilstoši ārējiem tiesību aktiem noteiktu vienotu kārtību 

fizisko personu datu aizsardzības nodrošināšanai. LRN 2018.gada 27.septembra iekšējie noteikumi 

Nr.JALP-7.5/04-2018 "Personas datu aizsardzības risku identificēšanas, pārkāpumu atklāšanas un 

novēršanas kārtība" nosaka risku identificēšanas, novērtēšanas un novēršanas kārtību, pārkāpumu 

atklāšanas un novēršanas kārtību, nepieciešamo rīcību gadījumos, kad ir konstatēts personas datu 

aizsardzības pārkāpums vai šī pārkāpuma risks ir radies LRN darbinieku, pilnvaroto personu vai no 

fizisko personu rīcības neatkarīgu tehnisku apstākļu dēļ. 

RFC8 savu darbību balstā RailNetEurope radītājos risinājumos: PCS, TIS, CIS, CCS, CIP. Stratēģijas 

izstrādes laikā LDZ ir jau pievienojusies RailNetEurope asociācijai, bet LRN darbinieki ir uzsākuši 

apmācību pilnvērtīgai darbībai RFC8 vilcienu kustības nodrošināšanai. Paredzēts, ka LRN pievienosies 

RailNetEurope 2020.gadā maijā. 

Secināms, ka LRN informācijas nodrošinājums, ka arī kompetences to uzkrāšanā, apstrādē un analīzē 

ir otrs svarīgākais pamatelements startēģisko mērķu sasniegšanā. 
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LRN ir izvirzījusi šādus IT sistēmu attīstības un datu drošibas nodrošinājuma mērķi: nodrošināt izcilu 

datu pārvaldību, pārraidi un drošību, kas: 

1) pārskatami un pilnīgi atspoguļo ar būtisko funkciju veikšanu saistīto izejošo informāciju; 

2) atbalsta nepārtrauktu un objektīvu būtisko funkciju veikšanu; 

3) nodrošina komerciālās informācijas drošību, t.sk. no vertikāli integrēto uzņēmumu 

iesaistīšanas. 

 

Identificētie riski IT sistēmu un datu drošībā 

Patlaban visu IT programmu funkcionalitātes nodrošināšanu veic LDZ. DzL 6.1panta septītā daļa 

nosaka, ka piekļuve sensitīvai informācijai (komercnoslēpumu saturoša informācija, kura attiecas tikai 

uz būtiskajām funkcijām) ir tikai infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja personālam, kuram 

ir piešķirtas šādas tiesības, kā arī infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja darbībā 

pieaicinātām personām ar infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja atļauju. Šobrīd DzL 

prasību izpilde ir nodrošināta ar savstarpēju līgumu par dažādu IT sistēmu lietošanu un 

komercnoslēpuma aizsardzības noslēgšanu, kā arī īpašu, tikai uz LRN attiecināmu prasību iekļaušanu 

LDZ IT politikā.  

VDzA ir veikusi IT sistēmu pārbaudi par LRN lietotajām IT sistēmām, kuras LRN lieto LDZ koncerna 

ietvaros. No VDzA puses tika norādīts uz nepieciešamību nodalīt LRN lietotās IT sistēmas, kā arī 

nodrošināt atgriezenisko saiti un kontroli pār LDZ darbiniekiem, kuri drošības incidentu novēršanas vai 

tehnisku iemeslu dēļ, ir pieslēgušies (iepriekš par to informējot LRN) LRN izmantotajām LDZ koncerna 

IT sistēmām. Ir izveidota pastāvīga darba grupa no LRN un LDZ pārstāvjiem (kuriem amata pienākumos 

ietilpst tiesības pieņemt lēmumus) ar mērķi izvērtēt iespējas un tehniskos risinājumus kā nodrošināt IT 

sistēmu nodalīšanu un LRN atgriezenisko saiti ar iespēju izsekot un kontrolēt LDZ darbinieku veiktās 

tehniskās un drošības nodrošināšanas darbības IT sistēmās. 

LRN paredzāmā nākotnē ir jāintegrējas darbam ES sistēmās, kur angļu valoda ir noteikta kā darba 

valoda un būs jānodrošina tiešasaistes datu ievads. 

LRN darbības laikā netika identificēti riski par komercinformācijas noplūdi vai tās nepienācīgu lietošanu. 

Regulāri veiktās risku vērtēšanas procedūrās nav secināti nozīmīgi riski, savukārt iespējāmiem riskiem 

tiek regulāri veikti risku vadīšanas pasākumi, kurus preventīvos nolūkos ir jāturpina veikt. 

Sanāksmēs no pieteikumu iesniedzējiem ir izskanējis viedoklis, ka LRN infrastruktūras pārvaldītāja 

būtisko funkciju veikšanai izmanto ļoti sarežģītu un pārprotamu terminoloģiju, kas apgrūtina pieņemto 

lēmumu izpratni. Turpretim, VDzA ir izteikusi viedokli, ka infrastruktūras jaudas sadales plānu daļēja 

paziņošana pieteikumu iesniedzējiem (tikai attiecībā uz pašu pieteikumu iesniedzējiem) apgrūtina 

izpratni par pieejamo infrastruktūras jaudu un neveicina tās optimālu izmantošanu. Nepietiekama 

informācijas izpratne var apdraudēt startēģisko mērķu realizāciju infrastruktūras būtisko funkciju 

veikšanā. Startēģisko mērķu īstenošana prasa ātrāku reaģēšanu uz pieteikumu iesniedzēju rīcību. 

 

IDENTIFICĒTO RISKU VADĪBAS SASNIEDZAMIE REZULTĀTI UN RISKU VADĪBAS PASĀKUMI: 

 

1.rezultāts: savlaicīga un pilnīga integrēšana RailNetEurope un citos jaunradītajos risinājumos. 

Riska vadības pasākums: darbinieku plānveidīga un regulāra apmācība infrastruktūras pārvaldītāja 

būtisko funkciju veikšanā, izmantojot RailNetEurope risinājumus un citas jaunradītas IT sistēmas.  

Rīcība nodrošinās pilnvērtīgu iesaistīšanos vienotā Eiropas dzelzceļa telpā un nodrošinās mūsdienīgus 

IT pakalpojumus Latvijas dzelzceļa pārvadātājiem. 
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2.rezultāts: tiešsaistes saziņa ar pieteikumu iesniedzējiem un infrastruktūras pārvaldītāju infrastruktūras 

jaudas sadales un maksas noteikšanas jautājumos.  

Riska vadības pasākums: ieviest tiešsaistes infrastruktūras jaudas sadales pieteikumu apstrādi visam 

vilcienu kustības gada grafika darbības periodam, ikgadējai un operatīvai infrastruktūras jaudas sadalei 

un maksas noteikšanai, kas ļaus: 

▪ samazināt interpretāciju kļūdas;  

▪ iegūt plānoto pārvadājumu detalizētu aprakstu; 

▪ pilnīgāk aprakstīt biznesa prasības vilcienu kustības gada grafika izstrādātājiem; 

▪ maksimāli automatizēt datu vākšanu un apstrādi. 

Apsteidzošā tirgus apstākļu un tīkla darbības pārskatu publicēšana palīdz savlaicīgi interpretēt 

infrastruktūras maksas noteikšanas mērķus. 

Pasākuma realiziācijas rezultātā, ilgtermiņā sagaidāma elastīga vilcienu kustības gada grafika 

pielāgošana dzelzceļa pārvadātāju vajadzībām un infrastruktūras jaudas sadales procesu 

automatizācija. Infrastruktūras jaudas datu pārraide tiešsaistē (aktuālais grafiks ar tehnoloģisko 

pārtraukumu iezīmēšanu) nodrošinās dzelzceļa pārvadātāju un infrastruktūras pārvaldītāja resursu 

precīzu plānošanu, vilcienu atstādināšanas samazināšanu, bezpieturu caurlaišanu vai caurlaišanu ar 

mazāku ātrumu.  

Pasākumu realizācijai ir nepieciešami attīstības līdzekļi, kurus ir iespējams gūt novirzot daļu no peļņas. 

Pielikumā ir atspoguļotas LRN galveno finanšu rādītāju prognozes, realizējot IT attīstības investīciju 

plānus, LRN faktiskais un plānotais peļņas un zaudējumu aprēķins, LRN aktīvu un pasīvu faktiskie un 

plānotie rādītāji, un LRN naudas plūsmas faktiskie un plānotie rādītāji. 

3.rezultāts: IT sistēmu vieda nodalīšana no infrastruktūras pārvaldītāja nodrošinājuma. 

Riska vadības pasākums: automatizēta autorizācijas tiesību nodrošināšana darbībā ar infrastruktūras 

pārvaldītāja būtisko funkciju veicējam nepieciešamiem datiem. 

Pasākuma realizācijas rezultātā paredzēta pārskatāma informācijas plūsmas apmaiņa starp 

infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēju un LDZ koncernā ietilpstošajiem vertikāli integrētiem 

uzņēmumiem. 

 

4.rezultāts: fizisko personu datu aizsardzība un drošības nodrošināšana. 

Riska vadības pasākums: noteikt vienotu kārtību un plānveidīgu tās īstenošanu fizisko personu datu 

aizsardzības nodrošināšanai. 

Pasākumu kompleksa īstenošanas rezultātā potenciālie riski tiek identificēti, novērtēti un novērsti, 

nosakot nepieciešamo rīcību gadījumos, kad ir konstatēts fizisko personas datu aizsardzības 

pārkāpums.  

 

LRN ir apņēmusies nodrošināt viedo un drošu informācijas vidi, kas kalpos par pamatu 

mūsdienu pakalpojumu sniegšanā. 

LRN informācija ir skaidra, savlaicīga un noderīga. 

 

5.2.3. ADMINISTRATĪVIE RISKI  

 

LRN savā darbībā stingri ievēro aktuālās neatkarības prasību programmas, LRN izstrādātos krāpšanas 

novēršanas politikas un biznesa ētikas pamatprincipus. 
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LRN 2019.gada 29.martā ir apstiprinājusi "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja 

būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmu periodam pēc 2019.gada 01.janvāra", kas 

izdota, lai nodrošinātu DzL 13.1panta piektās daļas 4.punktā ietverto prasību LRN izstrādāt neatkarības 

prasību programmu, kurā ir noteikti konkrētu darbinieku pienākumi un pasākumi, kas tiek veikti, lai 

nepieļautu nevienlīdzīgu attieksmi pret dzelzceļa pārvadātājiem (pieteikumu iesniedzējiem), nodrošinot 

pienācīgu kontroli pār tās ievērošanu. Šīs programmas mērķis ir nodrošināt DzL 11.panta otrajā daļā un 

27.panta pirmajā daļā noteikto, tas ir, vienlīdzīgā, līdzvērtīgā, taisnīgā un nediskriminējošā veidā 

pieņemt lēmumus, kas attiecas uz infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums nosaka, ka publiskas 

personas, t.sk., publiskas personas kapitālsabiedrību, finanšu līdzekļi un manta, jāizmanto likumīgi un 

atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novēršot to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, kā arī 

ierobežojot valsts amatpersonu korupciju. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likums nosaka, ka ir jāveicina publiskas personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, 

racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu 

ievērošanu, kā arī jānodrošina publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu. 

LRN ir izstrādājusi iekšējus tiesību aktus, lai nodrošinātu minēto likumu prasību izpildi: 

▪ 2017.gada 29.decembra nolikums Nr.JALP-7.3./11-2017 "Par krāpšanas novēršanu" 

izstrādāts ar mērķi izveidot iekšējās kontroles vidi, kas nodrošinātu krāpšanas novēršanu, 

iespējamo krāpšanas gadījumu konstatēšanu un noteikt atbildības līmeņus kontroles 

pasākumu izvērtēšanai LRN; 

▪ LRN 2018.gada 27.septembra iekšējie noteikumi Nr.JALP-7.5/02-2018 "Par krāpšanas risku 

identificēšanu, novērtēšanu un novēršanu" nosaka pasākumu kopumu LRN, identificējot 

krāpšanas riskus, novērtējot tos un novēršot, izstrādājot attiecīgu rīcības plānu; 

▪ LRN 2017.gada 08.decembrī ir apstiprinājusi un publicējusi LRN mājaslapā internetā "Akciju 

sabiedrības "LatRailNet" sadarbības partneru biznesa ētiku", kas nosaka pamatprincipus, kuri 

jāievēro ikvienam LRN sadarbības partnerim. Šie pamatprincipi vienlīdz attiecas gan uz 

iepirkumu procedūrās izvēlētiem partneriem, gan citiem līgumslēdzējiem, kas piegādā preces 

vai nodrošina pakalpojumus LRN.  

Komercnoslēpuma aizsardzības likums nosaka prasības komercnoslēpuma turētājam nodrošināt 

komercnoslēpuma efektīvu aizsardzību, it īpaši pret tā nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai 

izpaušanu. 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums 

nosaka prasības, kuru mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un 

proliferācijas finansēšanu. 

Secināms, ka LRN administratīvā darbība ir pakļauta ārējo risku pastāvīgai iedarbībai, kuru apkarošana 

ir noteicošais elements stratēģisko mērķu sasniegšanā. 

LRN ir izvirzījusi šādu administratīvās darbības mērķi: nodrošināt vienlīdzīgu, drošu un godīgu 

administratīvo darbību, kas: 

1) nodrošina vienlīdzīgu LRN infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu visiem 

esošajiem un potenciāliem pieteikumu iesniedzējiem; 

2) nodrošina komerciālās informācijas drošību, t.sk. no vertikāli integrēto uzņēmumu 

iesaistīšanas; 

3) pilnībā nodrošina valsts noteiktās prasības attiecībā uz krāpšanas un noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu. 

 

Identificētie riski administratīvā darbībā 
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Saskaņā ar LRN iekšējo tiesību aktu prasībām, ir veikta neatkarības prasības risku identificēšana un 

pasākumu noteikšana, iekļaujot tos "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko 

funkciju veicēja neatkarības prasību programmā periodam pēc 2019.gada 01.janvāra". Būtiski riski 

netika konstatēti, savukārt iespējamiem riskiem ir noteikti vadības pasākumi. VDzA ir norādījusi, ka LRN 

līdzšinējā finansēšanas kārtība var izraisīt nebūtisku risku saistībā ar LRN neatkarību, tādēļ LRN ir 

pienākums nodrošināt LRN finansēšanas kārtības pagaidu risinājumu, kurš saskaņots ar VDzA, kā arī 

turpmāk nodrošināt LRN finansēšanas kārtību, kas pilnībā atbilst tiesību aktu grozījumiem. 

Saskaņā ar ārējo tiesību aktu un LRN iekšējo tiesību aktu prasībām, ir veikta krāpšanas risku 

novērtēšana, krāpšanas riskiem pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana risku 

mazināšanai vai novēršanai. Būtiski riski netika konstatēti, savukārt, iespējamiem riskiem ir noteikti risku 

vadības pasākumi. 

Nodrošinot risku vadības pasākumus, pēc nepieciešamības jāaktualizē komercnoslēpuma izpaušanas 

ierobežojumi un jānodrošina tā aizsardzība pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai izpaušanu, 

veicot neatkarības prasību programmā noteikto risku identificēšanas un vadības pasākumu kompleksu. 

Atbilstoši noteiktajiem risku vadības pasākumiem un ārējam tiesiskajam regulējumam, nepieciešams 

nodrošināt biznesa ētikas pamatprincipu ievērošanu, veicot iepirkumu procedūras, slēdzot līgumus, 

iegādājoties pakalpojumus LRN darbības nodrošināšanai. 

Lai gan LRN nepārtraukti nodrošina pasākumu kompleksu visiem identificētiem administratīviem 

riskiem, stratēģisko mērķu realizācijai ir nepieciešams veikt nepārtrauktu preventīvu darbību risku 

vadīšanu, jaunu risku identificēšanai un to novēršanai. 

IDENTIFICĒTO RISKU VADĪBAS SASNIEDZAMIE REZULTĀTI UN RISKU VADĪBAS PASĀKUMI: 

 

1.rezultāts: LRN neatkarības prasību nodrošināšana, lai nepieļautu nevienlīdzīgu attieksmi pret 

pieteikumu iesniedzējiem. 

Risku vadības pasākums: nepārtraukti īstenot un, nepieciešamības gadījumā, aktualizēt 

infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmā noteikto risku 

identificēšanas un vadības pasākumu kompleksu, ievērojot un nodrošinot tajā noteiktos pienākumus un 

prasības. 

Pasākumu kompleksa realizācijas rezultātā tiek panākta vienlīdzīga attieksme pret pieteikumu 

iesniedzējiem, veicot infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas. 

 

2.rezultāts: krāpšanas novēršanas nodrošināšana, iespējamo krāpšanas gadījumu konstatēšana un 

kontroles pasākumu veikšana LRN. 

Risku vadības pasākums: nepārtraukti īstenot esošo pretkrāpšanas pasākumu kopmpleksu un, 

nepieciešamības gadījumā, identificēt jaunus potenciālos krāpšanas riskus, novērtēt tos un novērst, 

izstrādājot attiecīgu rīcības plānu. 

Pasākumu kompleksa realizācijas rezultātā tiek nodrošināta iekšējās kontroles vide, kurā tiek 

identificēti, novērtēti un novērsti krāpšanas riski, nepieļaujot to atkārtošanos. 

 

3.rezultāts: nepārtraukti realizēt komercnoslēpuma efektīvu aizsardzības prasību nodrošināšana, it 

īpaši pret tā nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai izpaušanu. 

Risku vadības pasākums: aktualizēt komercnoslēpuma izpaušanas ierobežojumus un nodrošināt tā 

aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai izpaušanu, veicot neatkarības prasību 

programmā noteikto risku identificēšanas un vadības pasākumu kompleksu. 
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Pasākumu kompleksa realizācijas rezultātā tiek nodrošināta iekšējās kontroles vide, kurā tiek panākta 

komercnoslēpuma aizsardzība atbilstoši tiesību aktu prasībām. 

 

4.rezultāts: sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipu noteikšana. 

Risku vadības pasākums: nepārtraukti nodrošināt biznesa ētikas pamatprincipu ievērošanu, veicot 

iepirkumu procedūras, slēdzot līgumus, iegādājoties pakalpojumus LRN darbības nodrošināšanai. 

Pasākumu kompleksa realizācijas rezultātā tiek panākta biznesa ētikas pamatprincipiem atbilstoša LRN 

sadarbības partneru darbība. 

 

LRN ir apņēmusies veikt infrastruktūras būtiskās funkcijas ievērojot visaugstākos biznesa 

standartus. 

LRN sagaida arī no saviem partneriem godīgu komercpraksi un caurskatāmu pārvaldību. 
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Pielikums 

LRN GALVENO FINANŠU RĀDĪTĀJU PROGNOZES, REALIZĒJOT IT ATTĪSTĪBAS INVESTĪCIJU 

PLĀNUS 

 

1.tabula: LRN faktiskie un plānotie finanšu mērķi un rādītāji 2017. – 2022.gadā 

Rādītāji 
Fakts Plāns 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Apgrozījums, tūkst. EUR 1 198 1 241 1 363 1 449 1 528 1 596 

Bruto peļņa, tūkst. EUR 731 763 839 902 957 1 000 

EBITDA, tūkst. EUR 19 19 61 86 96 103 

EBIT, tūkst. EUR 9 9 50 70 78 82 

Peļņa vai zaudējumi, tūkst. EUR 5 7 50 70 78 82 

Pamatkapitāls, tūkst. EUR 36 36 36 36 36 36 

Pašu kapitāls, tūkst. EUR 82 88 135 180 223 266 

Kopējo saistību kopsumma, tūkst. EUR 179 165 1 529 1 610 1 684 1 757 

Finanšu saistību kopsumma, tūkst. EUR - - - - - - 

Pašu kapitāla atdeve, ROE 5.69% 8.04% 37.28% 39.01% 35.05% 30.69% 

Aktīvu atdeve, ROA 1.79% 2.79% 3.02% 3.92% 4.10% 4.03% 

Kopējais likviditātes rādītājs 1.31 1.37 1.07 1.08 1.1 1.11 

Saistību pret pašu kapitālu attiecība 2.18 1.88 11.34 8.95 7.55 6.60 

Ilgtermiņa ieguldījumi (investīcijas) 10 11 11 32 31 32 
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Pielikums 

LRN PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 

 

2.tabula: LRN faktiskais un plānotais peļņas un zaudējumu aprēķins 2018. – 2022. gadā, tūkst. EUR 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Neto apgrozījums 1 241 1 363 1 449 1 528 1 596 

Infrastruktūras pārvaldītāja 

būtisko funkciju veikšana 
1 241 1 363 1 449 1 528 1 596 

Ražošanas izmaksas -478 -524 -547 -571 -596 

Darba samaksa kopā -322 -338 -357 -375 -394 

VSAOI kopā -76 -81 -86 -90 -95 

Pārējās izmaksas kopā -80 -105 -103 -105 -108 

Bruto peļņa 763 839 902 957 1 000 

Bruto marža 61.49% 61.58% 62.26% 62.62% 62.63% 

Administrācijas izmaksas -737 -774 -807 -841 -877 

Administrācijas darba samaksa -451 -460 -483 -507 -533 

VSAOI (administrācija) -108 -111 -116 -122 -128 

Citas administrācijas izmaksas -178 -203 -207 -211 -216 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 7 16 11 1 1 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas -14 -20 -20 -21 -21 

EBITDA no pamatdarbības 19 61 86 96 103 

EBITDA marža 1.53% 4.52% 5.95% 6.31% 6.48% 

EBITDA 19 61 86 96 103 

EBITDA marža 1.53% 4.52% 5.95% 6.31% 6.48% 

Nolietojums kopā -10 -11 -16 -18 -22 

Peļņa pirms nodokļiem 9 50 70 78 82 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis -2 - - - - 

Pārskata perioda peļņa 7 50 70 78 82 

Peļņas marža 0.57% 3.69% 4.84% 5.12% 5.11% 
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Pielikums 

LRN BILANCE 

 

3.tabula: LRN aktīvu faktiskie un plānotie rādītāji 2018. – 2022.gadā, tūkst. EUR 

 2018 2019 2020 2021 2022 

AKTĪVS 

Nemateriālie ieguldījumi 

Koncesijas, patenti, preču zīmes u.tml.tiesības 0 0 16 30 40 

Kopā 0 0 16 30 40 

Pamatlīdzekļi 

LRN Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 27 27 27 27 27 

Kopā 27 27 27 27 27 

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi 27 27 43 57 67 

Apgrozāmie līdzekļi 

Krājumi LRN 6 6 2 2 2 

            Debitori 

LRN Citi debitori 7 2 2 2 2 

Kopā 7 2 2 2 2 

LRN Nauda 213 1 629 1 743 1 846 1 952 

Kopā apgrozāmie līdzekļi 225 1 636 1 747 1 850 1 956 

KOPĀ AKTĪVS 253 1 664 1 790 1 907 
2 023 

 

 

4.tabula: LRN pasīvu faktiskie un plānotie rādītāji 2018. – 2022.gadā, tūkst. EUR 

 2018 2019 2020 2021 2022 

PASĪVS 

Pašu kapitāls 

LRN Pamatkapitāls 36 36 36 36 36 

LRN Rezerves un iepriekšējo gadu 

nesadalītā peļņa 
45 49 74 109 148 

LRN Pārskata gada nesadalītā peļņa 7 50 70 78 82 

Kopā pašu kapitāls 88 135 180 223 266 

Kreditori 

Īstermiņa kreditori 

LRN Īstermiņa parādi piegādātājiem un 

pārējie kreditori 
79 83 87 92 95 

LRN Parādi radniecīgajām sabiedrībām 6 7 7 7 7 

LRN Nodokļi un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
81 85 89 94 98 

LRN Nākamo periodu ieņēmumi, īstermiņa 

daļa 
0 1 354 1 427 1 491 1 556 

Kopā 165 1 529 1 610 1 684 1 757 

Kopā kreditori 165 1 529 1 610 1 684 1 757 

KOPĀ PASĪVS 253 1 664 1 790 1 907 2 023 
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Pielikums 

LRN NAUDAS PLŪSMA 

 

5.tabula: LRN naudas plūsmas faktiskie un plānotie rādītāji 2018. – 2022.gadā, tūkst. EUR 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Naudas plūsmas pārskats 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 9 50 70 78 82 

Korekcijas 

Nolietojums 10 11 16 18 22 

Neto procentu izdevumi/ieņēmumi 0 - - - - 

Izmaiņas krājumos 2 0 4 0 0 

Izmaiņas debitoros 4 5 0 0 0 

Izmaiņas kreditoros -14 1 363 82 73 73 

Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumi -1 - - - - 

Saimnieciskās darbības naudas plūsma 10 1 430 172 169 177 

Pamatlīdzekļu iegāde -11 -11 -32 -31 -32 

Investīciju darbības naudas plūsma -11 -11 -32 -31 -32 

Dividenžu izmaksa (kapitāldaļu turētājam) -1 -3 -25 -35 -39 

Finansiālās darbības naudas plūsma -1 -3 -25 -35 -39 

Naudas un tās ekvivalentu izmaiņas pārskata 
periodā 

-2 1 416 115 103 106 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata 
perioda beigās 

213 1 629 1 743 1 846 1 952 

 

 

6.tabula: LRN investīciju faktiskie dati un plāns 2019. – 2022.gadā, tūkst. EUR 

 
Fakts Plāns 

2018 2019 2020 2021 2022 

Kapitālieguldījumi kopā, t.sk.: 11 11 32 31 32 

Iekārtu iegāde 11 11 12 11 12 

IT sistēmu attīstība  - - 20 20 20 

Piesaistītie naudas līdzekļi iekārtu 

iegādei, no tiem: 
11 11 32 31 32 

LRN līdzekļi 11 11 32 31 32 

 


