
 

Informācija par AS “LatRailNet” akcionāru sapulcēm 2020. gadā 

AS “LatRailNet”  akcionāru sapulce 12.02.2020.  

 
1. Par AS “LatRailNet” valdes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas 

vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem. 
 
Pieņemtie lēmumi: 
 

1. Noteikt AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētājam atlīdzības noteikšanas vispārējos 
principus, veidus un kritērijus. 

2. Par darījuma slēgšanas apstiprināšanu starp AS “LatRailNet” un tās valdes locekli. 
 
Pieņemtie lēmumi:  
 

1. Apstiprināt darījuma slēgšanu starp AS “LatRailNet” un tās valdes locekli. 
 

AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 02.03.2020. 

 
1. Par vienotās atlīdzības noteikšanu un piekrišanu darījumam ar valdes 

priekšsēdētāju – darba līguma grozījumu noslēgšanai. 
2. Par AS “LatRailNet” valdes loceklim paredzētās atlīdzības noteikšanas 

vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem. 
3. Par darījuma (dienesta transporta līdzekļa lietošana) apstiprināšanu ar valdes 

priekšsēdētāju. 
 
Pieņemtie lēmumi: 
 

1. Noteikt AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētājai vienoto mēneša atlīdzību par valdes 
priekšsēdētāja un rīkotājdirektora amata pienākumu izpildi. 

2. Noteikt AS “LatRailNet” valdes loceklim atlīdzības noteikšanas vispārējos principus, 
veidus un kritērijus. 

3. Apstiprināt darījuma slēgšanu ar AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētāju par dienesta 
transporta līdzekļa lietošanu amata pienākumu izpildes ietvaros. 
 

AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 20.03.2020. 

 
1. Par Sabiedrības 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gada peļņas sadali.   
2. Par Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanu un 2019.gada peļņas 

izlietošanu. 
3. Par Sabiedrības atkarības pārskata par 2019.gadu apstiprināšanu. 
4. Par Sabiedrības 2019.gada budžeta izpildi. 

 
Pieņemtie lēmumi: 
 

1. 1.1. AS “LatRailNet” 2014.gada nesadalīto peļņas daļu izmaksāt dividendēs 
vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš”. 
1.2. AS “LatRailNet” 2015.gada nesadalīto peļņu izmaksāt dividendēs vienīgajam 
akcionāram valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš”.AS  
1.3. “LatRailNet” 2016.gada nesadalīto peļņas daļu izmaksāt dividendēs vienīgajam 
akcionāram valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš”. 
1.4. AS “LatRailNet” 2017.gada nesadalīto peļņas daļu izmaksāt dividendēs 
vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš”. 



1.5. AS “LatRailNet” 2018.gada nesadalīto peļņas daļu izmaksāt dividendēs 
vienīgajam akcionāram valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš”. 
1.6. Dividendes līdz 2020.gada 31.martam iemaksāt VAS “Latvijas dzelzceļš” kontā. 
1.7. Izmaksājamās dividendes 1.6 punktā noteiktajā apmērā  neiekļauj uzņēmuma 
ienākuma nodokli. Nodokļa piemērošanā AS “LatRailNet” jāpiemēro Uzņēmuma 
ienākuma nodokļa likums un tā pārejas noteikumi. 

2. 2.1. Pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par AS “LatRailNet”  2019.gada pārskatu, 
zvērinātas revidentes S.Vilcānes ziņojumu par 2019. gada pārskatu. 
2.2. Apstiprināt AS “LatRailNet” 2019.gada pārskatu. 
2.3. AS “LatRailNet” 2019. gada peļņu izmaksāt dividendēs vienīgajam akcionāram 
valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš”. 

3. 3.1. Pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par AS “LatRailNet” 2019.gada atkarības 
pārskatu, zvērinātas revidentes S.Vilcānes ziņojumu par AS “LatRailNet” 2019.gada 
atkarības pārskatu. 
3.2. Apstiprināt AS “LatRailNet” 2019. gada atkarības pārskatu. 

4. 4.1. Pieņemt zināšanai, ka AS “LatRailNet” iesniegusi VAS “Latvijas dzelzceļš” 
akcionāru sapulcei informācijai pārskatu par AS “LatRailNet” 2019.gada budžeta 
izpildi. 

 

AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 19.05.2020. 

 
1. Par AS “LatRailNet” statūtu grozījumiem. 

 
Pieņemtie lēmumi: 
 

1. ar 01.06.2020. grozīt AS “LatRailNet” statūtus un apstiprināt tos jaunā redakcijā. 
 

AS "LatRailNet" akcionāru sapulce 20.07.2020. 

 
1. Par revidenta ievēlēšanu 2020.gadam. 

 
Pieņemtie lēmumi: 
 

1. par Sabiedrības 2020.gada pārskata un atkarības pārskata revīzijas revidentu ievēlēt 
SIA “PricewaterhouseCoopers” (reģistrācijas Nr. 40003142793, LZRA licence Nr. 5). 

 

 

Informācija par AS “LatRailNet” akcionāru sapulcēm 2021. gadā 

AS “LatRailNet”  akcionāru sapulce 16.02.2021.  

 
1. Par AS “LatRailNet” padomes locekļu ievēlēšanu. 

 
Pieņemtie lēmumi: 

1.1. Ievēlēt ar 16.02.2021. AS “LatRailNet” padomes locekļa amatā, kā 
neatkarīgo padomes locekli, uz pieciem gadiem Edmundu Beļski [:] 

1.2.  Ievēlēt ar 16.02.2021. AS “LatRailNet” padomes locekļa amatā, kā 
neatkarīgo padomes locekli, uz pieciem gadiem Andreju Pančenko [:] 

1.3.  Ievēlēt ar 16.02.2021. AS “LatRailNet” padomes locekļa amatā, kā 
neatkarīgo padomes locekli, uz pieciem gadiem Mārtiņu Bičevski [:] 

1.4.  Uzdot AS “LatRailNet” valdei nodrošināt izmaiņu reģistrāciju Uzņēmumu 
reģistra komercreģistra iestādē tiesību aktos noteiktā kārtībā. 



1.5.  Noteikt AS “LatRailNet” padomes locekļiem sekojošu atlīdzību, atlīdzības 
noteikšanas vispārējos principus, veidus, kritērijus: 

[:]  

1.6. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 8.1 panta 4.1 daļu un 5. daļu, izvērtējot, ka amatu savienošana neradīs interešu 
konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atļaut Sabiedrības: 

1.6.1. padomes loceklim Edmundam Beļskim savienot Sabiedrības padomes 
locekļa amatu ar šādiem amatiem: [:]  

1.6.2. padomes loceklim Andrejam Pančenko savienot Sabiedrības padomes 
locekļa amatu ar šādiem amatiem: [:]  

1.6.3. padomes loceklim Mārtiņam Bičevskim savienot Sabiedrības padomes 
locekļa amatu ar šādiem amatiem: [:]  

1.7. Vērst uzmanību, ka atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 22.panta otrajai daļai valsts amatpersonai jāatsakās no tās amata 
pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad 
ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte. Atbilstoši 
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam 
regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts 
amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, 
padomes loceklim/valsts amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta 
iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot AS “LatRailNet” 
padomes locekļa amatu vai citu amatu, pastāv iespēja, ka tas var nonākt interešu konflikta 
situācijā. 

1.8.  Vērst uzmanību, ka attiecībā uz Sabiedrību piemērojami Dzelzceļa likuma 
noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju 
neatkarību, un padomes loceklim ir pienākums jebkurā brīdī, pildot amata pienākumus,  
izvērtēt savas rīcības šī likuma normām un attiecīgās normas ievērot. 

1.9.  AS “LatRailNet” valdei informēt padomes locekļus par akcionāru sapulces 
pieņemtajiem lēmumiem. 

1.10.  Sagatavot akcionāru sapulces lēmumu atsevišķa dokumenta veidā, iekļaujot 
tajā šī protokola 1.1.-1.4. punktus, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un norādot, ka 
pieņemtie lēmumi stājas spēkā pieņemšanas, t.i. akcionāru sapulces norises, brīdī.  

 

 


