
1.pielikums 

Pakalpojumu sniegšanas līgumam  

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. JALP-8.1.1./LRN-       /2020 

Izpildītāja līguma uzskaites Nr.__________________ 

 

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Sarunu procedūrai ar publikāciju "Par grāmatvedības, administratīvo dokumentu pārvaldīšanas un 

personāla vadības pakalpojumiem AS "LatRailNet""   

 

 

1. Iepirkuma priekšmets 

 

Sarunu procedūras ar publikāciju "Par grāmatvedības, administratīvo dokumentu pārvaldīšanas 

un personāla vadības pakalpojumu AS "LatRailNet"" sniegšana. 
 

2. Prognozētais pakalpojuma apjoms un uzdevumi: 

 

I daļa 

2.1. AS “LatRailNet” grāmatvedības pakalpojumiem 

2.1.1. Nodrošināt grāmatvedības uzskaites veikšanu (dokumentācijas iegrāmatošana) AS “LatRailNet” 

grāmatvedības programmā “Uzņēmumu resursu pārvaldības sistēma SAP” (turpmāk – mySAP), kā arī 

elektronisko dokumentu pārvaldīšanas sistēmā, atbilstoši LR likumos, Ministru kabineta noteikumos un AS 

"LatRailNet" iekšējos tiesību aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerna finanšu 

pārvaldības principus un nodrošinot visu finanšu datu pazīmju ievadi: budžeta centru, izmaksu centru, 

organizācijas pozīciju, fondu, orderi, budžeta izdevumu rezervācijas numuru, pamatlīdzekļu rezervācijas 

tīkla numuru u.c., kā arī AS “LatRailNet” saņemto rēķinu, izrakstīto rēķinu un citu attaisnojuma dokumentu 

reģistrāciju dokumentu pārvaldīšanas sistēmās: 

2.1.1.1. 

kreditoru uzskaite – pirmdokumentu (rēķinu, preču–pavadzīmju rēķinu, kredītrēķinu) 

reģistrācija, noformēšanas pārbaude un iegrāmatošana mySAP, maksājumu termiņu un 

nosacījumu monitorings, datu salīdzināšana ar kreditoriem pārskata perioda beigās un pēc 

nepieciešamības. Vidēji 120 operācijas mēnesī; 

 

2.1.1.2. 

debitoru uzskaite – rēķinu par pakalpojumiem izrakstīšana, iegrāmatošana mySAP, kā arī 

reģistrācija un nosūtīšana debitoriem, pārskatu par AS “LatRailNet” sniegto pakalpojumu 

izpildi sagatavošana un nosūtīšana (mēneša, ceturkšņa), maksājumu termiņu un nosacījumu  

monitorings, kā arī datu salīdzināšana pārskata perioda beigās un pēc nepieciešamības. 

Vidēji 27 operācijas mēnesī;  

 

2.1.1.3. 
nākamo periodu izdevumu un ieņēmumu uzskaite, norakstīšana izdevumos un ieņēmumos 

atskaites periodā (mēnesis, ceturksnis). Vidēji 12 operācijas mēnesī; 
 

2.1.1.4. 

darba algas, ar to saistīto un cita veida atlīdzību aprēķināšana (atvaļinājumu apmaksas, 

darbnespējas pabalstu, prēmiju, pabalstu, komandējuma kompensāciju, uzņēmuma līgumi, 

autoratlīdzības aprēķini), t.sk. visa veida ieturējumu (kredītu maksājumi, virslimita telefona 

sarunas, veselības apdrošināšanas maksājumi u.c.) veikšana un uzskaite AS ”LatRailNet” 

darbiniekiem. Datu par darbiniekiem aprēķināto darba algu un ieturējumiem, maksājumu 

sarakstus un aprēķinu lapu sagatavošana. Pēc AS "LatRailNet" darbinieku pieprasījuma 

dažādu izziņu projektu par aprēķināto darba algu un ieturējumiem no tās, sagatavošana. Pēc 

 



pārskata gada slēguma- paziņojumu par darbinieku algas nodokli sagatavošana. Vidēji 50 

operācijas mēnesī, aptuveni 20 cilvēki; 

2.1.1.5. 

nodokļu aprēķināšana un sagatavošana samaksai, kā arī izziņu par aprēķināto darba 

samaksu fiziskām un juridiskām personām sagatavošana un sniegšana. Vidēji 10 operācijas 

mēnesī, aptuveni 20 cilvēki; 

 

2.1.1.6. 

AS “LatRailNet” maksājumu uzdevumus sagatavošana kredītiestādei (turpmāk – banka), 

nodrošināt maksājumu izpildi atbilstoši samaksas termiņiem un apstiprinājumiem AS 

“LatRailNet". Bankas izrakstu grāmatošana un naudas līdzekļu uzskaite atbilstoši bankas 

kontu izrakstiem, t.sk. veicot arī valūtas pārvērtēšanu, kā arī bankas kontu atlikumu 

salīdzināšana ar mySAP sistēmas datiem. Vidēji 100 operācijas mēnesī; 

 

2.1.1.7. 

AS “LatRailNet” degvielas un autopreču uzskaite un norakstīšana izdevumos, transporta 

ceļazīmju reģistrācija, degvielas izlietojuma uzskaite, attiecīgo pārskatu projektu 

sagatavošana (divas vieglās automašīnas).Vidēji 10 operācijas mēnesī;  

 

2.1.1.8. 
AS “LatRailNet” materiālu uzskaite un norakstīšana izdevumos atskaites periodā; Vidēji 40 

operācijas mēnesī; 

 

2.1.1.9. 

avansa norēķinu un komandējumu izdevumu dokumentu pārbaude un uzskaite, norēķinu 

dokumentu projektu sagatavošana. Norēķinu ar avansa norēķinu personām sagatavošana. 

Vidēji aptuveni 5 pārskati ar kopumā vidēji 25 operācijām mēnesī; 

 

2.1.1.10. 

pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra analītiskā uzskaite un nolietojuma aprēķināšana, 

pilnvaroto personu materiālo vērtību saņemšanas un saglabāšanas kontrole. Vidēji 25 

operācijas mēnesī;  

 

2.1.1.11. 

pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un materiālu inventarizācijas sarakstu sagatavošana, 

inventarizācijas rezultātu apkopošana un nepieciešamo grāmatojumu veikšana. Vidēji 17 

inventarizācijas saraksti. Aptuveni 400 inventarizējamās vienības;  

 

2.1.1.12. 

dalība AS “LatRailNet” finanšu pārskatu sastādīšanā, sagatavojot dokumentus un sniedzot 

informāciju kontroles institūcijām, revidentiem u.c., kā arī sniegt konsultācijas AS “LatRailNet” 

vadībai un darbiniekiem par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem; 

 

2.1.1.13. 
AS “LatRailNet” saņemto rēķinu, izrakstīto rēķinu un citu attaisnojuma dokumentu 

digitalizācijas funkciju veikšana (dokumentu saglabāšana mySAP sistēmā elektroniskā PDF 

formātā kā pielikums pie grāmatojuma). 

 

II daļa 

2.2. AS “LatRailNet” administratīvo dokumentu pārvaldīšanas pakalpojumiem 

2.2.1. Nodrošināt administratīvo dokumentu pārvaldīšanu (esošo organizatoriska rakstura iekšējo tiesību 

aktu  aktualizēšana un jauno iekšējo tiesību aktu izstrādāšana atbilstoši AS “LatRailNet” norādījumiem) 

AS “LatRailNet” dokumentu pārvaldīšanas sistēmā atbilstoši LR likumos, Ministru kabineta noteikumos un 

AS "LatRailNet" iekšējos tiesību aktos noteiktajai kārtībai, kā arī no iekšējo tiesību aktiem izrietošās 

dokumentācijas sagatavošana un reģistrēšana dokumentus pārvaldīšanas sistēmās: 

2.2.1. 
sākotnējais AS „LatRailNet” iekšējo tiesību aktu rokasgrāmatas novērtējums un turpmākā 

uzturēšana. Vidēji 50 dokumenti; 
 

2.2.2. ārējo, tajā skaitā VAS "Latvijas dzelzceļš" koncerna,   AS “LatRailNet” saistošo tiesību aktu 

monitorings, iknedēļas kopsavilkuma iesniegšana un attiecīgā iekšējā tiesību akta 

 



grozījumu projektu sagatavošana – pēc nepieciešamības. Vidēji mēnesī 5 dokumentu 

projekti; 

2.2.3. 
ar AS “LatRailNet” organizatoriskajām izmaiņām saistīto iekšējo tiesību aktu grozījumu 

projektu sagatavošana – pēc nepieciešamības; 

 

2.2.4. sagatavoto iepirkumu lietu juridiskais nodrošinājums – vidēji aptuveni 10 operācijas gadā;  

2.2.5. 
personas datu aizsardzības risku novērtēšana, personas datu aizsardzības riskam pakļauto 

amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai – vienreiz 

gadā; 

 

2.2.6. krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu 

noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai – vienreiz gadā; 
 

2.2.7. 

dalība AS "LatRailNet" citu tiesību aktu sastādīšanā (sagatavojot dokumentus un sniedzot 

informāciju kontroles institūcijām, revidentiem u.c.), kā arī sniegt konsultācijas AS 

“LatRailNet” vadībai un darbiniekiem par juridisko un administratīvo lietu jautājumiem. 

 

III daļa 

 2.3. AS “LatRailNet” personāla vadības pakalpojumiem  

2.3.1. 
sākotnējais AS "LatRailNet” iekšējo tiesību aktu personāla un atalgojumu jautājumos 

rokasgrāmatas novērtējums un turpmākā uzturēšana. Vidēji 5 dokumenti; 

 

2.3.2. 

ārējo, tajā skaitā VAS "Latvijas dzelzceļš" koncerna,  AS “LatRailNet” saistošo tiesību aktu 

personāla jautājumos monitorings, ikmēneša kopsavilkuma iesniegšana un attiecīgā iekšējā 

tiesību akta grozījumu projektu sagatavošana – pēc nepieciešamības; 

 

2.3.3. 
ar AS “LatRailNet” organizatoriskajām izmaiņām saistīto iekšējo tiesību aktu grozījumu 

projektu sagatavošana – pēc nepieciešamības;  

 

2.3.4. 

AS “LatRailNet” personāla uzskaite mySAP HR modulī (personāla uzskaites un algas 

aprēķina modulis): datu par darbinieku (personāla notikumu) ievadīšana,  organizatoriskās 

struktūras vadība (amatu nosaukumi/saraksti/vakances/organizatoriskā struktūra) my SAP; 

darba laika, darba grafiku, kā arī kavējumu uzskaite; darba laika, algas aprēķina u.c. atskaišu 

sagatavošana; darba stāža u.c. uzskaite, kā arī personas kartītes ( darba ņēmēja uzskaites 

kartītes) sagatavošana, obligāto veselības pārbaužu, apbalvojumu u.c. uzskaite un kontrole. 

Vidēji 20 darbinieki gadā; 

 

2.3.5. 

saskaņā ar AS “LatRailNet” tiesību aktu prasībām, ievērojot personas datu aizsardzību, 

sagatavot un reģistrēt atbilstoši AS "LatRailNet" noteiktajai kārtībai personāla dokumentus – 

atvaļinājuma grafiku, rīkojumus par atvaļinājumu un komandējumu, prēmēšanu, darba laika 

uzskaites tabeli, ar darba attiecību uzsākšanu un izbeigšanu saistītus dokumentus, 

sabiedriskā transporta biļešu kompensēšanas izdevumu sarakstus, papildpensijas 

apdrošināšanai pakļauto darbinieku profesiju sarakstu u.c. 

 

2.3.6. dalība darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādē – vienreiz gadā;  

2.3.7. AS "LatRailNet" apliecību pieteikšana un uzskaite – pēc nepieciešamības;   

2.3.8. 

dalība AS "LatRailNet" citu tiesību aktu sastādīšanā (sagatavojot dokumentus un sniedzot 

informāciju kontroles institūcijām, revidentiem u.c.), kā arī sniegt konsultācijas AS 

“LatRailNet” vadībai un darbiniekiem par personāla vadības jautājumiem. 

 

 

 

 



 

Pasūtītājs: 

AS "LatRailNet" 

Reģ. Nr. 40103361063 
Adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga 

Rīga, LV-1050 

Banka: AS "Luminor Bank" 
Konts: RIKOLV2X  
Kods: LV76RIKO0002013190184 
 

___________________ /J.Hudenko / 

Izpildītājs: 

 

Reģ. Nr.  

Adrese:  

 

Banka:  

Konts:  

Kods:  

 

_________________ /                          / 

 

              ____________________/G.Lapiņš/ 

 

 


