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SAĪSINĀJUMI UN TERMINU SKAIDROJUMI 

AER Atjaunīgie energoresursi1 

Alternatīvās degvielas Degvielas vai enerģijas avoti, ar kuriem vismaz daļēji aizvieto fosilās naftas avotus transportlīdzekļu apgādē 
ar enerģiju un kuriem ir potenciāls veicināt transporta dekarbonizāciju un uzlabot transporta nozares 
ekoloģiskos rādītājus. Tās ietver: elektrību, ūdeņradi, biodegvielas, kā definēts Direktīvas 2009/28/EK 2. 
panta i) punktā, sintētiskās un parafīna degvielas, dabasgāzi, tostarp biometānu, gāzveida agregātstāvoklī 
(saspiestā dabasgāze (CNG)) un šķidrā agregātstāvoklī (sašķidrinātā dabasgāze (LNG)) un sašķidrināto 
naftas gāzi (LPG)2 

ANO Apvienotā Nāciju Organizācija 

AS Akciju sabiedrība 

ATD VSIA "Autotransporta direkcija" 

Baltā grāmata Baltā grāmata: Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu (2011) [tiešsaiste]. Interneta vietne europa.eu [skatīts 23.03.2021.]. Pieejams: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52011DC0144 

Covid-19 Koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisīta elpceļu infekcijas slimība 

CSDD VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 

Direktīva 2012/34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīva 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu 
Eiropas dzelzceļa telpu 

ES Eiropas Savienība 

ESSBJR Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam 

ETS Eiropas Savienības Emisiju tirdzniecības sistēma angl. European Union Emissions Trading System 

EUA angl. European Union Allowances 

ESG angl. Environmental Social Governance 

EK Eiropas Komisija 

FM Finanšu ministrija 

HGV smagais kravas transportlīdzeklis, angl. heavy goods vehicle 

Indikatīvais plāns “Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018.-2022. gadam”, kas apstiprināts ar Ministru 
kabineta 2018. gada 6. novembra rīkojumu Nr.588 

Koncepcija Šajā konceptualajā ziņojumā aprakstīts konceptuālais risinājums 

LDz VAS "Latvijas dzelzceļš" 

LIAS2030 Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

LNG angl. Liquefied natural gas - sašķidrinātā dabasgāze 

LPG angl. Liquefied petroleum gas - sašķidrinātā naftas gāze 

LVC VSIA "Latvijas Valsts ceļi" 

LR Latvijas Republika 

MK Ministru kabinets 

NAP2027 Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam 

NEKP2030 Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam 

ne-ETS Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā ES neiekļautie uzņēmumi (tautsaimniecības 
nozares) 

NH3 Amonjaks 

NMPD Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 

NOx Slāpekļa oksīdi 

PPP Publiskā un privātā partnerība 

PPS angl. Purchasing power standard – pirktspējas standarts 

P&I Pētniecība un inovācijas 

SM Satiksmes ministrija 

SEG Siltumnīcefekta gāzes (oglekļa dioksīds (CO2), metāns (CH4), vienvērtīgā, slāpekļa oksīdi (NOx), 
fluorogļūdeņraži (HFC), perfluorogļūdeņraži (PFC), sēra heksafluorīds (SF6)) 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SO2 Sēra dioksīds 

TAP2027 Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam 

TEN-T Trans-Eiropas Transporta tīkls 

TEU angl. Twenty foot equivalent unit – divdesmit pēdu ekvivalenta vienība (konteinerkuģu ietilpības mērvienība) 

PM Daļiņas 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VAS Valsts akciju sabiedrība 

VDzA Valsts dzelzceļa administrācija 

VSIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj/?locale=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52011DC0144
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1. IEVADS UN TVĒRUMS 

Samazinātas SEG emisijas transportā, uzlabotas vides, t.sk. gaisa, kvalitātes mērķis ir ietverts 

NAP2027 273. un 305. uzdevumos un virknē politikas plānošanas dokumentu: Latvijas 

Ziņojums ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu; Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa 

stratēģija 2030 - konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai; NEKP2030; Gaisa piesārņojuma 

samazināšanas rīcības plāns 2020.-2030. gadam; EK paziņojums "Ilgtspējīgas un viedas 

mobilitātes stratēģija", EK paziņojums “Eiropas 2030. gada klimata politikas ieceru kāpināšana. 

Investīcijas klimatneitrālā nākotnē iedzīvotāju labā”; ES Energosistēmas integrācijas stratēģija; 

Eiropas zaļais kurss; ES Transporta Baltā grāmata. Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta 

telpu - virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu; Klimata un enerģētikas 

satvars laikposmam līdz 2030. gadam; Stratēģija SEG emisiju mazināšanai no kuģiem; 

ESSBJR. 

LIAS2030 (Videi draudzīgs transports) paredz šādus pasākumus videi draudzīga transporta 

nodrošināšanai: veicināt sabiedriskā transporta un privātā autotransporta pāreju uz elektrisko 

piedziņu, ar biogāzi un biodegvielu darbināmiem un ar hibrīddzinējiem aprīkotiem 

automobiļiem, tādējādi samazinot vides piesārņojumu un fosilo energoresursu patēriņu; ar 

fiskālām metodēm ierobežot neracionālu kravas transporta izmantošanu, kā arī veicināt kravas 

transporta ar mazāko piesārņojošo vielu emisiju uz pārvadātās kravas vienību un transporta 

līdzekļa masu izmantošanu; kravu transportēšanai pēc iespējas vairāk jāizmanto dzelzceļš un 

ostas, mazāk – autoceļi, tādēļ jāparedz investīcijas ostu infrastruktūrā, elektrificējot piestātnes, 

uzlabojot atkritumu un piesārņojuma savākšanu; lielajās pilsētās un to aglomerācijās 

jāsamazina privātā autotransporta izmantošanas intensitāte, jāveicina sabiedriskā transporta 

un velotransporta izmantošana. 

Dzelzceļš ierasti tiek uzskatīts par "zaļu" transporta veidu. 1.1. tabulā norādīts emisiju 

salīdzinājums starp dažādiem transporta veidiem. 

1.1. tabula  

Enerģijas patēriņš un emisijas tipiskām dažādu veidu transporta vienībām 1 2 

Enerģijas 
patēriņš/ 
emisijas 
g/t/km 

PS tipa 
konteinerkuģis 
(11 000 TEU) 

S tipa 
konteinerkuģis 

(6 600 TEU) 

Dzelzceļš -
elektrisks 

Dzelzceļš -
dīzelis 

Smagais 
kravas auto 

Boeing 
747-400 

kWh/t/km 0,014 0,018 0,043 0,067 0,18 2,00 

CO2 7,48 8,36 18 17 50 552 

Sox 0,19 0,21 0,44 0,35 0,31 5369 

Nox 0,12 0,162 0,10 0,00005 0,00006 0,17 

PM 0,008 0,009 n/a 0,008 0,005 n/a 

 

Ievērojot dzelzceļa vides priekšrocības, TAP2027 4.5. uzdevums paredz attīstīt dzelzceļa tīkla 

infrastruktūru un atjaunot ritošo sastāvu, un šis konceptuālais ziņojums ir plānošanas 

dokuments, kas izstrādāts saistībā ar TAP2027 4.5.5. apakšuzdevumu “Līdzsvarota 

finansēšanas modeļa nodrošināšana maksas par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai 

konkurētspējas veicināšanai iekšzemes kravu un pasažieru pārvadājumos”, lai izšķirtos 

par turpmāko rīcību, kā arī veiktu piedāvāto risinājumu sākotnējās ietekmes izvērtēšanu. 

Vienlaikus šis konceptuālais ziņojums atbalsta arī TAP2027 3.1.4. apakšuzdevumu “Izstrādāt 

priekšlikumus multimodālo un intermodālo kravu pārvadājumu attīstībai, nodrošinot dažādu 

transporta veidu priekšrocību izmantošanu”. Atbilstoši TAP2027, konceptuālajā ziņojumā 

iekļauto pasākumu īstenošana palīdzēs īstenot NAP2027 281., 283., 314. uzdevumos noteikto.  

 
1 TEU ir standarta mērvienība konteineriem; 1 TEU vienība ir līdzvērtīga 20 pēdu konteineram; PM ir daļiņas, ko sauc 
arī par smalkajiem putekļiem 
2 Dekker, R., Bloemhof, J. and Mallidis, I. (2012), “Operations Research for green logistics – An overview of aspects, 
issues, contributions and challenges”, European Journal of Operational Research, Elsevier B.V., Vol. 219 No. 3, pp. 
671–679. 
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Iekšzemes pārvadājumu pa dzelzceļu konkurētspējas veicināšana ir iekļauta un pakārtota arī 

citiem nozīmīgākajiem transporta plānošanas dokumentiem ES un Latvijā (skat. 2.2. nodaļu). 

Šajā saistībā nav plānotas būtiskas izmaiņas esošajā transporta, vides vai reģionālajā politikā, 

bet tiks piedāvāti konkrēti iztrūkstošie pasākumi politikas realizācijai, kas noteikti izvērtējot 

līdzšinējās politikas ietekmi. Šie pasākumi ir nepieciešami, jo saskaņā ar sākotnējo izvērtējumu, 

pastāv ritošā sastāva, pārkraušanas jaudu un iekrāvēju trūkums, loģistikas un koordinēšanas 

trūkums, kā arī tirgus nepilnības, proti, spēkā esošie tiesību akti neparedz “lietotājs maksā” un 

“piesārņotājs maksā” principu ievērošanu (skat 2.1. apakšnodaļu) un nepastāv nozīmīgi ārējo 

izmaksu segšanas maksājumi, kas dotu skaidrus signālus transporta lietotājiem, kā arī 

loģistikas uzņēmumiem lietot videi draudzīgāku un drošāku transporta veidu. 

Konceptuālais ziņojums ir saistīts ar šādiem transporta politikas rezultātiem: 1.) uzlabotas 

mobilitātes iespējas, 3.) nodrošināta konkurētspējīga un resursefektīva transporta un loģistikas 

sistēma un 4.) paaugstināta transporta drošība un drošums, kā rezultātā tas ietekmē vides un 

reģionālo politiku un ir saistīts ar visu Latvijas transporta un uzglabāšanas nozari. 

Konceptuālais ziņojums ietver: 

▪ situācijas izklāstu, problēmas formulējumu un sākotnējās ietekmes novērtējuma 

rezultātus, norādot iespējamos riskus, ja esošā situācija netiek mainīta, uz kā pamata 

ir izteikts politikas mērķis un apakšmērķi; 

▪ risinājumu variantus un informāciju par to, kādā veidā katrs no tiem risina minētās 

problēmas, kā arī rekomendācijas risinājuma izvēlei;  

▪ rekomendējamā risinājuma varianta ietekmes uz vidi un valsts budžetu novērtējumu;  

▪ priekšlikumus turpmākās rīcības plānojumam, norādot termiņus un atbildīgās 

institūcijas paredzēto uzdevumu veikšanai; 

▪ lai nodrošinātu ziņojuma vispusīgumu, tam pievienoti trīs pielikumi: dažādu transporta 

veidu radīto ārējo izmaksu novērtējums, lai apsvērtu ilgtermiņa ietekmi uz vidi drošību 

un citiem sociāliem aspektiem; trīs piegāžu ķēžu invertējums3 un dzelzceļa transporta 

iekļaušanas invertējums saistītajām jomām, kā arī citu valstu regulējuma iniciatīvu, kas 

risina līdzīgu problēmu, analīze. 

Konceptuālais ziņojums ir izstrādāts ar mērķi: 

▪ sniegt atbalstu iesaistītajām pusēm TAP2027 uzdevumu izpildē un lēmumu 

pieņemšanai nacionālā līmenī, t.i. apzināt iespējas risināt TAP2027 noteikto 4.5.5. 

apakšuzdevumu un jo īpaši NAP2027 281., 283., 314. uzdevumos izteiktos iespējamos 

negatīvos blakusefektus, kas ilgtermiņā varētu radīt riskus NAP2027 257., 258., un 259 

mērķu sasniegšanai; 

▪ informēt citas publiskās pārvaldes iestādes un īpaši VARAM un EM par secinājumiem 

attiecībā uz regulējuma par dzelzceļa infrastruktūras konkurētspējas veicināšanu 

radīto ietekmi; 

▪ informēt ieinteresētās puses (transporta un uzglabāšanas nozares, ražošanas un 

ieguves nozares pārstāvju) par AS “LatRailNet” secinājumiem attiecībā uz regulējuma 

nepieciešamību un radīto ietekmi. 

AS “LatRailNet”, izstrādājot konceptuālo ziņojumu, ir ievērojusi šādus principus: 

▪ savlaicīgums – dokuments ir izstrādāts, ievērojot laiku, kāds ir nepieciešams politikas 

tiesisko un tehnoloģisko procesu ieviešanai; 

 
3 Sagatavots sadarbībā ar SIA “LDZ CARGO” 
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▪ sistēmiskums – koncepcija ievēro hierarhiski nozīmīgākajos plānošanas dokumentos 

un tiesību aktos izteiktos mērķus, iepriekš veiktos pētījumus, statistiku un publisko 

apspriešanu (ar ekspertiem, nozares mērķgrupām, SM, nevalstiskajām organizācijām) 

procedūru rezultātus; 

▪ samērīgums – izvērtēšanā īpaša uzmanība tika pievērsta tam, ka ieguldītajiem valsts 

finanšu līdzekļiem jābūt samērojamiem ar ieguvumiem, kas rodas piedāvātā risinājuma 

sekmīgas ieviešanas rezultātā; 

▪ objektivitāte – novērtējumā izmantota statistika, kvantitatīvie un kvalitatīvie (aptauju) 

dati, pētījumi un atbilstošas novērtēšanas metodes; 

▪ caurskatāmība – ziņojums izstrādāts vienkāršā, trešajām pusēm saprotamā valodā un 

satur grafiskus attēlojumus, atsauces un citu palīginformāciju. 
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2. ESOŠĀ SITUĀCIJA UN PROBLĒMAS FORMULĒJUMS 

2.1. Esošās situācijas apraksts  

Transports ir viena no galvenajām ekonomikas nozarēm – 2020.gadā transports un 

uzglabāšana tieši radīja 1,87 mljrd. EUR  jeb 7,3% no Latvijas IKP4,  kas sniedz lielu 

ieguldījumu ekonomikā, nodrošinot lielu daļu no citu nozaru radītās pievienotās vērtības, kā arī 

iedzīvotāju mobilitāti. Lai arī transporta infrastruktūras uzturēšana ir valsts uzdevums, 

mūsdienu uzskatos dominē princips “lietotājs maksā”, proti, katra transporta veida lietotājam 

būtu jāsedz vismaz tā īstermiņa robežizmaksas. Tas nepieciešams sociāli optimālai, efektīvai 

transporta nodrošināšanai, kas veicina godīgu konkurenci starp transporta veidiem, piemēram, 

dzelzceļu un autoceļiem5, jo transporta infrastruktūras uzturēšanas, atjaunošanas un 

izveidošanas izmaksas veido būtisku daļu no ES saražotā kopprodukta. Tomēr šis princips tiek 

ieviests dažādās valstīs dažādi. 2.1. attēlā parādītas smago kravas transportlīdzekļu un 

dīzeļvilcienu vidējās infrastruktūras izmaksas Eiropā (EUR uz 1000 tkm). 

 

  
2.1. attēls: Smago kravas automašīnu un dīzeļvilcienu vidējās infrastruktūras izmaksas 2016.gadā, 

EUR par 1000 tkm, koriģēts PPS6 

 

No 2.1.attēla var secināt, ka smago kravas automobiļu vidējās infrastruktūras izmaksas ES-28 

dalībvalstīs ir aptuveni 23 EUR par 1000 tkm. Rezultāti svārstās no 11 EUR par 1000 tkm Maltā 

un 12 EUR par 1000 tkm Polijā līdz 57 EUR par 1000 tkm Austrijā. Latvijai šis cipars ir nedaudz 

augstāks kā vidējais ES un sastāda 26 EUR par 1000 tkm. Kopumā vidējās infrastruktūras 

izmaksas uz tkm ir augstas valstīs ar sarežģītāku zemes reljefu vai ģeogrāfisko ainavu (Austrijā, 

Nīderlandē, Portugālē, Rumānijā, Šveicē) vai augstu apdzīvošanas intensitāti (Luksemburgā). 

Savukārt, infrastruktūras izmaksas dīzeļvilcieniem ES ir vidēji 32 EUR par 1000 tkm. Latvijā 

vidējās dzelzceļa infrastruktūras izmaksas 2016.gadā bija 13 EUR par 1000 tkm jeb ievērojami 

zemākas nekā citās valstīs, kas galvenokārt saistīts ar augstu infrastruktūras izmantošanas 

intensitāti attiecīgajā gadā. Lai attiecinātu izmaksas uz esošo situāciju, turpmāk aprēķinos tika 

izmantotas ES-28 dalībvalstu vidējās izmaksas, kas ir aptuveni 23 EUR par tkm. Tādejādi var 

pieņemt, ka Latvijā dzelzceļa un autotransporta infrastruktūras izmaksas ir aptuveni 

vienādas. 

 

 
4 LR CSB: IKP060. Bruto pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem 
5 Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER): Position Paper Road charging and 
Eurovignette review, 2019  
6 European Commission: Overview of transport infrastructure expenditures and costs, 2019 

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__IK__IKP/IKP060/
http://www.cer.be/sites/default/files/publication/190403_CER_PositionPaper_Proposals%20for%20Council%20on%20Eurovignette.pdf
http://www.cer.be/sites/default/files/publication/190403_CER_PositionPaper_Proposals%20for%20Council%20on%20Eurovignette.pdf
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Overview_transport_infrastructure_expenditures_costs_Final.pdf
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Turpretim, lietotāju iemaksu apmērs par infrastruktūras izmantošanu būtiski atšķiras. Dzelzceļa 

infrastruktūras maksas iekasēšana ir obligāta visā tīklā un Direktīva 2012/34 nosaka, ka visā 

ES infrastruktūru lietotājiem ir pienākums maksāt “tiešās” infrastruktūras izmantošanas 

izmaksas, proti, uz attālumu balstītas (ar vilcienu satiksmi saistītas) maksas, kā arī 

uzcenojumu. Autoceļu nodevas vai vinjetes tiek piemērotas tikai kravas automašīnām aptuveni 

20–25% no kopējā tīkla Eiropā.7 

Analizējot situāciju ar lietotāju maksājumiem Latvijā, var secināt, ka “lietotājs maksā” 

princips starp autoceļiem un dzelzceļu netiek taisnīgi ievērots, ņemot vērā faktu, ka Latvijā 

2017.gadā: 

▪ autoceļu lietošanas nodevu ieņēmumi bija 24,9 milj. EUR, bet pārvadātais kravu 

apjoms 68,0 milj. t (14 972 milj. tkm). Tādejādi lietotāju maksājums par autoceļu 

infrastruktūras izmantošanu veido 0,37 EUR uz t vai 0,17 EUR centi uz tkm; 

▪ par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu no kravu pārvadātāju lietotājiem kopējais 

iekasētais apjoms bija 85,9 milj. EUR, savukārt pārvadāto kravu apjoms 43,8 milj. t 

(15 014 milj. tkm). Attiecīgi lietotāju maksājums par dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanu veido 1,96 EUR uz t vai 0,57 EUR centi uz tkm. 

Transporta nozare mūsdienās saskaras ar lieliem izaicinājumiem. EK norāda, ka tie ir: 

sastrēgumi, atkarība no naftas, siltumnīcefekta gāzu un daļiņu emisijas, infrastruktūra un 

konkurētspēja.8 Palielinoties transporta ietekmei, transporta politikas pamatā ir ilgtspējība 

(angļ. sustainability), kas ir rīcība ar atbildību pret nākamajām paaudzēm, to attiecinot uz trīs 

pamatvirzieniem: vides daudzveidības saglabāšana, visas sabiedrības iesaiste un drošība un 

finansiālā noturība.  

Izmaksas, kas rodas divu pirmo augstākminēto pamatvirzienu nodrošināšanai, parasti nesedz 

transporta lietotājs, un tāpēc tās netiek ņemtas vērā, pieņemot lēmumu par transportu. 

Piemēram, automašīnas, kas izdala NOx emisijas, nodara kaitējumu citu, ar transportu 

nesaistītu cilvēku veselībai. Tāpēc šādas izmaksas sauc par ārējām izmaksām. EK pētījumā 

aprēķināts, ka ārējās izmaksas no transporta 2016.gadā ES veidoja 841,1 mljrd. EUR, jeb 

5,7% no IKP. Latvijai šis rādītājs tika aprēķināts 2,5 mljrd. EUR apmērā (6,7% no IKP). 9  

Princips “piesārņotājs maksā” ir viens no galvenajiem principiem, kas ir ES vides politikas 

pamatā10 un tas ietverts Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmajā daļā.11 Principa 

piemērošana nozīmē, ka piesārņotāji sedz sava piesārņojuma izmaksas, tostarp izmaksas par 

pasākumiem, kas veikti piesārņojuma novēršanai, kontrolei un novēršanai, un izmaksas, ko tas 

rada sabiedrībai. Piemērojot šo principu, piesārņotāji tiek mudināti izvairīties no kaitējuma videi 

un ir atbildīgi par radīto piesārņojumu. 

Ārējās izmaksas dažādiem transporta veidiem nav proporcionālas. Pārrēķinot uz tkm, ārējās 

izmaksas Latvijā uz kravu autotransportu veido 2,7 EUR centi, bet dzelzceļa transportā 

0,9 EUR centi (izņemot sastrēgumus). 2.2.attēls sniedz informāciju par ārējo izmaksu 

aplēsēm autotransporta un dzelzceļa transportā 2016.gadā Latvijā. Salīdzinājumā ar vidējo ES-

28 dalībvalstīs norādītajiem datiem, arējās izmaksas ES-28 ir augstākas nekā Latvijā un uz 

kravu autotransportu veido 3,4 EUR centus par tkm, bet dzelzceļa transportā 1,3 EUR centus 

par tkm. Izvērsta informācija par attēlā norādītajiem datiem ir ietverta 1.pielikumā. 

 

 
7 Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER): Position Paper Road charging and 
Eurovignette review, 2019  
8 European Commission: EU transport policy 
9 European Commission: Overview of transport infrastructure expenditures and costs, 2019 
10 European Court of Auditors: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies 
and actions, 2021 
11 Latvijas Republikas Vides aizsardzības likums (02.11.2006) 

http://www.cer.be/sites/default/files/publication/190403_CER_PositionPaper_Proposals%20for%20Council%20on%20Eurovignette.pdf
http://www.cer.be/sites/default/files/publication/190403_CER_PositionPaper_Proposals%20for%20Council%20on%20Eurovignette.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/transport_en#policies
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Overview_transport_infrastructure_expenditures_costs_Final.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_12/SR_polluter_pays_principle_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_12/SR_polluter_pays_principle_EN.pdf
https://likumi.lv/ta/id/147917-vides-aizsardzibas-likums
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2.2. attēls: Ārējo izmaksu salīdzinājums autotransportam un dzelzceļa transportam Latvijā, 2016.gadā, 
EUR centi uz vienu tkm12 

 

Ārējo izmaksu koncepciju mūsdienās papildina ar ražošanas faktoru sociālo izmaksu 

kategoriju, jeb attiecībā uz transportu t.s. “well-to-tank”, jo liela daļa no ārējām izmaksām 

veidojas ārpus uzskaitīto izmaksu kategorijām konkrētā transporta veida piegādes ķēdēs.13 

Piemēram, elektrotransports nerada gaisa piesārņojumu un būtiskas klimata pārmaiņas, taču 

tas ir novērojams elektroenerģijas ražošanā transporta vajadzībām (atkarībā no ražošanas 

veida). Atbilstoši pētījumiem šādas izmaksas vidēji ES-28 dalībvalstīs uz tkm smagajam kravu 

autotransportam ir 0,20 EUR centi uz tkm (Latvijā 0,16 EUR centi uz tkm), kravas 

elektrovilcienam – 0,16 EUR centi uz tkm, bet dīzeļvilcienam 0,14 EUR centi uz tkm 

(Latvijā 0,04 EUR centi uz tkm).14 15  

Lai gan vairāki globālie nosūtītāji un ekspeditori izvirza ilgtspējību kā uzņēmuma mērķi un 

sagaida, ka tā nozīme turpmākajos gados pieaugs16, vairāki pētnieki piemin, ka kravu 

nosūtītāji nav gatavi maksāt palielinātas piemaksas par videi draudzīgu transportu.17 

Kravu nosūtītāji, izvēloties transporta veidu kravu pārvadājumiem, par noteicošo rādītāju 

uzskata pārvadājumu pašizmaksu un kapitālieguldījumus pamatlīdzekļos un apgrozāmajos 

līdzekļos.18 Analizējot atziņas par transporta veida izvēles kritērijiem, var secināt, ka tiešās 

izmaksas, tranzīta laiks, pieejamība (kursēšanas biežums), elastība, uzticamība un 

izsekojamība ir pieminēti gandrīz visos apskatītajos pētījumos. Tikai mazākā daļa 

(specializētajās publikācijās) piemin vides ietekmes, jaudas, drošības un drošuma, ērtības, kā 

arī vadāmības faktorus.19 Tādejādi var secināt, ka transporta politikai, neietekmējot klientu 

 
12 European Commission: Overview of transport infrastructure expenditures and costs, 2019  
13 Hudenko J. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras optimālas attīstības modeļu izstrāde un pielietošana. 
Promocijas darbs. ‒ R.:RTU, 2017. 
14 European Commission: Handbook on the external costs of transport, 2019 
15 INFRAS en Ecoplan, 2018. External Effects of Transport 2015 in Switzerland (“Externe Effekte des Verkehrs 2015”). 
Update study of the calculations of environment, accident and health costs of road, rail, air and water transport 2010-
2015, Bern: Swiss Federal Office for Spatial Development. 
16 Van den Berg, R., 2015. Strategies and new business models in intermodal hinterland transport., Eindhoven: 
Technical University Eindhoven 
17 Platz, T., 2008. Market perspectives for inland waterway shipping in intra-European intermodal transport. Paper 
presented at the European Transport Conference 2008, proceedings. s.l., s.n. 
Akerman, J. et al., 2014. TRANSFORuM Roadmap Long-distance Freight, Cologne / Köln: Rupprecht Consult 
18 Kurhan M., Černiauskaitė L., Kurhan D. (2020) Use of Container and Piggyback Services in International 
Railway Traffic. In: Gopalakrishnan K., Prentkovskis O., Jackiva I., Junevičius R. (eds) TRANSBALTICA XI: 
Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2021. Lecture Notes in Intelligent Transportation and 
Infrastructure. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38666-5_55 
19 Arencibia, A. I., Feo-Valero, M., García-Menéndez, L. & Román, C., 2015. Modelling mode choice for freight transport 
using advanced choice experiments. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 75, pp. 252-267.  

https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Overview_transport_infrastructure_expenditures_costs_Final.pdf
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf
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nosūtītājam svarīgākus izvēles nosacījumus (izmaksas, laiks un pieejamība), nevar panākt 

vēlamo transporta ilgtspējību. Pētnieki ir secinājuši, ka gadījumos, kad transporta 

pakalpojumos ieinteresētā grupa ir pārāk liela (iedzīvotāji kopumā) vai ģeogrāfiski nošķirta 

(kravu nosūtītāji ir dažādu valstu piegādes ķēžu dalībnieki), tad sociālo izmaksu 

internalizāciju būtu jāuzņemas valstij.20 

Pārskats par autotransporta lietotāju maksātajiem nodokļiem un nodevām, kas var (teorētiski) 

internalizēt ārējās izmaksas Latvijā un Eiropā, ir sniegts 2.1.tabulā. Maksa par stāvvietu 

izmantošanu šajā koncepcijā nav aplūkota, lai gan vairākos pētījumos secināts, ka maksas par 

stāvvietu var efektīvi palīdzēt samazināt transportlīdzekļu ārējās izmaksas noteiktās vietās (t.i., 

galvenokārt maksas zonā).21  

2.1. tabula  

Pārskats par autotransportam piemērotajiem nodokļiem un nodevām 

Nodoklis/maksa Apraksts Objekts Likme 

Nodokļi 

Degvielas nodokļi 

Tiek iekasēti visās ES valstīs pēc vienota principa, bet ar 
dažādām likmēm. Dažās valstīs (t.i., Dānijā, Somijā, 

Francijā, Īrijā, Luksemburgā, Portugālē, Slovēnijā, Zviedrijā) 
tiek piemērotas īpašas oglekļa piemaksas 

Patērētā degviela 
 

372 EUR/t,22 viena 
no zemākajām ES 

Transportlīdzekļa 
reģistrācijas 

nodoklis 

Vienreizējs nodoklis par transportlīdzekļa pirkumu vai 
reģistrāciju. Eiropā tiek piemērots plašā mērogā, lai gan 

starp transportlīdzekļu kategorijām pastāv lielas atšķirības 
Transportlīdzeklis 

Latvijā HGV 
nepiemēro23 

Transportlīdzekļa 
īpašumtiesību nodoklis 

Periodiskais (piemēram, ikgadējais) nodoklis par 
īpašumtiesībām uz transportlīdzekli. Tiek piemērots visās 

Eiropas valstīs atbilstoši Direktīvai 1999/62/EK 

Parametri: dzinēja 
tilpums un CO2 

emisijas, degvielas 
veids,  emisijas klase, 
transportlīdzekļa svars 
un dzinēja jauda, asu 

skaits 

Transportlīdzekļa 
ekspluatācijas 
nodokļa likmes 

kravas 
transportlīdzekļiem 
svārstās atbilstoši 
svaram, dzinēja 

izmešu līmenim un  
asu skaitam 

Apdrošināšanas 
nodoklis 

Tiek iekasēts lielākajā daļā Eiropas valstu. Tikai Kiprā, 
Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā un Šveicē 

neiekasē apdrošināšanas nodokļus24 

Netiešais nodoklis, ko 
uzliek vispārējām 
apdrošināšanas 

prēmijām 

Latvijā nepiemēro 

 

Kopējie ieņēmumi no autotransporta nodokļiem un ceļu nodevām ES-28 dalībvalstīs 

2016. gadā bija aptuveni 350 mljrd. EUR. Lielāko ieņēmumu daļu veidoja degvielas akcīzes 

nodokļi (57%), kam seko transportlīdzekļu nodokļi (17%), PVN nodokļi (12%), infrastruktūras 

nodevas (9%) un apdrošināšanas nodokļi (5%). Dažādu nodokļu un nodevu ieguldījums 

kopējos ieņēmumos dažādās valstīs ievērojami atšķiras. Piemēram, Igaunijā vairāk kā 80% 

nodokļu ieņēmumu nāk no degvielas nodokļa, savukārt Dānijā tie veido mazāk kā 30% no 

kopējiem ieņēmumiem. Ieņēmumi no transportlīdzekļu nodokļiem (īpaši reģistrācijas un 

īpašumtiesību nodokļiem) ir salīdzinoši augsti tādās valstīs, kā Nīderlande, Norvēģija, Malta un 

Īrija. Francijā, Horvātijā, Portugālē, Slovēnijā un Austrijā infrastruktūras maksas ievērojami 

veicina kopējos ceļu nodokļa/nodevu ieņēmumus (vairāk kā 20%).25 

Vidējie ieņēmumi no lietotāju iemaksām par HGV nodokļiem un ceļu nodevām parādīti 2.3. 

attēlā.  

 
20 Dahlman C.L. The problem of externality // Journal of Law and Economics. – 1979. – Nr.22. – 141–163p. 
21 Ecorys and CE Delft, 2012. Study on urban aspects of the internalisation of external costs, Rotterdam, Rotterdam: 
Ecorys. 
22 European Enviromental Agency: Transport fuel prices and taxes in Europe, 2021  
23 European Commision: Transport taxes and charges in Europe, 2019  
24 European Commision: Transport taxes and charges in Europe, 2019  
25 European Commision: Transport taxes and charges in Europe, 2019  

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/fuel-prices-and-taxes/assessment-4
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Transport_taxes_and_charges_in_Europe_Final.pdf
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Transport_taxes_and_charges_in_Europe_Final.pdf
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Transport_taxes_and_charges_in_Europe_Final.pdf
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2.3. attēls: Vidējie ieņēmumi no nodokļiem un ceļu nodevām par HGV 2016. gadā, 
EUR uz 1000 tkm, PPS koriģēts26 

No 2.3. attēla var secināt, ka lielāko ieņēmumu daļu vidēji ES veido degvielas akcīzes nodokļa 

ieņēmumi. Valstīs ar HGV ceļu maksas iekasēšanas shēmām (Austrija, Beļģija, Čehija, Vācija, 

Ungārija, Slovākija, Slovēnija un Šveice, Horvātija, Portugāle, Spānija) vidējie ieņēmumi ir 

augstāki. Vislielākie vidējie ieņēmumi ir Šveicē, kur ceļu nodeva tiek iekasēta par visu veidu 

ceļiem, kā rezultātā tiek iegūta ļoti liela ieņēmumu daļa no nodevām. Latvijā relatīvais nodokļu 

ieņēmumu īpatsvars ir zemāks kā vidēji ES, nozīmīgāku daļu veidojot akcīzes nodoklim. 

Jāatzīmē, ka Likuma par autoceļiem 12. pants nosaka, ka valsts budžeta finansējumu 

programmai “Valsts autoceļu fonds” veido prognozētie valsts budžeta ieņēmumi no 

transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa, autoceļu lietošanas nodevas un 80 procenti no 

prognozētajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem, tomēr 

realitātē šis nosacījums neizpildās, jo likums satur atsauci uz gadskārtējā valsts budžeta 

likumu. 

Pārskats par šajā koncepcijā aplūkotajiem dzelzceļam (dīzeļvilcieniem) piemērotajiem 

nodokļiem un nodevām ES un Latvijā ir sniegts 2.2. tabulā. 

2.2. tabula 

Pārskats par dzelzceļa transportam piemērotajiem nodokļiem un nodevām 

Nodoklis/maksa Apraksts Objekts Likme Latvijā 

Nodokļi 

Degvielas nodokļi 

Tiek iekasēti visās ES valstīs pēc vienota principa, bet ar dažādām likmēm. 
Beļģija, Norvēģija un Zviedrija neiekasē degvielas nodokļus par dīzeļdegvielu, 

ko izmanto dzelzceļa transportā. Ungārija piemēro atbrīvojumu ar nodokļa 
atmaksu kā starpību starp parasto likmi un samazināto likmi. Ņemot vērā PPS 

koriģētās vērtības, augstākā nodokļa likme tiek piemērota Rumānijā - 0,83 
EUR par litru, bet zemākā ir Dānijā - 0,05 EUR par litru 

Patērētā 
degviela 

 

372 EUR/t, 
viena no 

zemākajām 
ES27 

Ceļa maksas 

Vides maksas 

Tikai četras no ES28 : Zviedrijā emisijas maksa tiek iekasēta par 
dīzeļlokomotīvēm un vilcieniem ar vairākām ritošā sastāva vienībām.28 

Austrijā vilcieniem, kas aprīkoti ar čuguna bremžu klučiem, tiek piemērota 
trokšņa piemaksa 0,01 EUR par ass kilometru.29 Vācijā no 2013. gada kravas 

vilcieniem tiek piemērota trokšņa nodeva.30 Nīderlandē infrastruktūras 
pārvaldītājs piemēro atlaidi kravas vilcienu vadīšanai ar samazinātu trokšņa 

emisiju.31 Trokšņa diferenciāciju piemēro arī Šveicē.32  

Infrastruktūra 
Latvijā 

nepiemēro 

 

 
26 European Commision: Transport taxes and charges in Europe, 2019  
27 European Enviromental Agency: Transport fuel prices and taxes in Europe, 2021  
28 Trafikverket, 2017. Network Statement 2019, Edition 2017-12-08, Borlänge: The Swedish Transport Administration 
29 OBB Infra, 2018. 2019 Network Statement of ÖBB-Infrastruktur AG, incl. minimum access package and additional 
services, Vienna: ÖBB-Infrastruktur AG 
30 DB Netze , 2017. DB Netz AG Network Statement 2018, valid from 10.12.2017, Berlin: Deutsche Bahn AG. 
31 ProRail, 2018. Network Statement 2019, Utrecht: Prorail. 
32 SBB, 2017. Network Statement 2017 - Für Bestellungen und Durchführung von Verkehren im Fahrplan vom 9. 
Dezember 2018 bis 14. Dezember 2019, Bern: SBB AG, Infrastruktur – Fahrplan und Netzdesign. 

https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Transport_taxes_and_charges_in_Europe_Final.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/fuel-prices-and-taxes/assessment-4


12 

 

Dzelzceļa likuma 10.panta norma, ka daļu no dzelzceļa infrastruktūras fonda līdzekļiem 

veido atskaitījumi no naftas produktiem uzliktā akcīzes nodokļa par dzelzceļa pārvadājumos 

izlietoto dīzeļdegvielu, tika izslēgta ar 01.12.2009 likuma grozījumiem. Starp ES valstīm tikai 

Polija paredz, ka 20% no degvielas akcīzes nodevām tiek piešķirti “Fundusz Kolejowy” (t.i. 

Dzelzceļa fondam) valsts dzelzceļa infrastruktūras attīstībai, bet atlikušie 80% tiek pārskaitīti 

“Krajowy Fundusz Drogowy” (t.i. Valsts autoceļu fonds) valsts ceļu infrastruktūrai. Pārējās 

valstīs dzelzceļa infrastruktūras fondu veido neatkarīgi no akcīzes iemaksām. 

Secināms, ka Latvijā divu svarīgu ES transporta politikas principu (“lietotājs maksā” un 

“piesārņotājs maksā”) piemērošana ir nepilnīga. Pie aptuveni vienādām transporta 

infrastruktūras uzturēšanas izmaksām lietotāju maksājums par autoceļu infrastruktūras 

izmantošanu veido 0,37 EUR uz tonnu, savukārt, lietotāju maksājums par dzelzceļa 

infrastruktūras izmantošanu ir 1,96 EUR uz tonnu. Ārējās izmaksas Latvijā kravu 

autotransportā sastāda 2,7 EUR centi uz tkm, bet dzelzceļa dīzeļtransportā 0,9 EUR centi 

uz tkm. Ārējo izmaksu internalizācija ir veikta tikai minimālā apmērā koriģējot autotransporta 

lietotāju nodevas. Dzelzceļa infrastruktūras finansējumā pat teorētiski neienāk akcīzes nodokļa 

atskaitījumi, savukārt Likums par autoceļiem teorētiski paredz atskaitījumus no visiem 

transporta veidiem. Tādā veidā valsts nestimulē kravu nosūtītāju transporta veida izvēli ar tiem 

svarīgākiem kritērijiem - pārvadājuma pašizmaksu un kapitālieguldījumus pamatlīdzekļos un 

apgrozāmajos līdzekļos. Šādas politikas rezultātā Latvijā rādītās transporta ārējas izmaksas ir 

2,5 mljrd. EUR apmērā un pārsniedz ES vidējo līmeni.  

 

2.2. Sasaiste ar augstāka līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem 

Transporta nozīme ilgtspējīgā attīstībā pirmo reizi tika atzīta 1992. gada Apvienoto Nāciju 

Organizācijas samitā. 2002. gada Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību transporta lomu tika 

pieņemts svarīgs dokuments - Johannesburgas īstenošanas plāns. Tas nodrošināja 

vairākus ievirzes punktus ilgtspējīgam transportam saistībā ar infrastruktūru, sabiedriskā 

transporta sistēmām, preču piegādes tīkliem, transporta pieejamībai, efektivitātei un ērtībām, 

pilsētu gaisa kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai, kā arī siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai.33 

Eiropas Komisija 2011.gadā publicēja Balto grāmatu: ceļvedi uz Eiropas vienoto transporta 

telpu — virzībā uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu, kas ir ES 

transporta politikas pamatā. Baltajā grāmatā liela uzmanība tika veltīta vienlaikus gan 

transporta attīstībai, lai apmierinātu iedzīvotāju vēlmi pārvietoties un risinātu ekonomisko 

nepieciešamību transportēt preces, gan tā ietekmes uz klimata pārmaiņām mazināšanai.  

Baltajā grāmatā izvirzītie galvenie rīcības virzieni ir sekojoši: 

▪ uzlabot visu transporta veidu transportlīdzekļu energoefektivitātes rādītājus; 

▪ izstrādāt un ieviest ilgtspējīgas degvielas un vilces sistēmas; 

▪ optimizēt multimodālo loģistikas ķēžu veiktspēju; 

▪ izmantot transportu un infrastruktūru efektīvāk, šajā nolūkā lietojot uzlabotas satiksmes 
vadības un informācijas sistēmas, neizkropļotu cenu noteikšanu u.c. 

Izklāstītie rīcības virzieni ir attīstījušies citos plānošanas dokumentos, turklāt daļa no tiem ir jau 

apstiprināti ar ES direktīvām un regulām (atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādāšana, 

energoefektivitātes direktīva, enerģijas nodokļu direktīva, CO2 emisiju standarti automašīnām 

un furgoniem, CO2 emisiju standarti smagajiem transportlīdzekļiem, degvielas kvalitātes 

direktīva, alternatīvo degvielu infrastruktūras direktīva u.c.).34  

 
33 United Nations Department of Economics and Social Affairs: Sustainable transport 
34 Eiropas Komisija: Ilgtermiņa stratēģija 2050.gadam 

https://sdgs.un.org/topics/sustainable-transport
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_lv
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Direktīva 2012/34 nosaka, ka dzelzceļa infrastruktūras maksas iekasēšanai piemērotu shēmu 

apvienošanai ar citu transporta veidu infrastruktūras maksas iekasēšanai piemērotām shēmām 

un konkurētspējīgiem pārvadātājiem būtu jānodrošina optimāls līdzsvars starp dažādiem 

transporta veidiem. Kā arī “ir svarīgi līdz minimumam samazināt konkurences izkropļojumus, 

kas maksas aprēķināšanas principu būtisku atšķirību dēļ var rasties vai nu starp dzelzceļa 

infrastruktūrām, vai arī starp transporta veidiem”. Arī citas ES direktīvas un regulas 

(Atjaunojamo energoresursu direktīva; Energoefektivitātes direktīva, Enerģijas nodokļu 

direktīva, CO2 emisiju standarti automašīnām un furgoniem, CO2 emisiju standarti smagajiem 

transportlīdzekļiem, Alternatīvo degvielu infrastruktūras direktīva, Ekodizaina direktīva, Regula 

par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem u.c.)35 nosaka 

Latvijas pienākumus veicināt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības.    

Latvijas transporta politikas mērķis ir integrēta transporta sistēma, kas nodrošina drošu, 

efektīvu, pieejamu, piekļūstamu, viedu un ilgtspējīgu mobilitāti, veicina valsts ekonomisko 

izaugsmi, reģionālo attīstību un nodrošina virzību uz klimatneitrālu ekonomiku. TAP2027 

nosaka, ka iekšzemes pārvadājumos, samazinot infrastruktūras maksas atšķirības starp 

auto un vilcienu pārvadājumiem, ir jāveicina tādu pārvadājumu modeli, kas nodrošina lielāku 

kravu apjomu un lielāka cilvēku daudzuma nogādāšanu līdz galamērķim, izmantojot 

visefektīvāko transportlīdzekļa veidu (vai to kombināciju), tādejādi atslogojot autoceļus, 

samazinot autoceļu uzturēšanas izmaksas, veicinot reģionālo attīstību un nodrošinot videi 

draudzīgāku un drošāku transportēšanu, un tiek dots 4.5.5. uzdevums AS “LatRailNet” 

izstrādāt “Līdzsvarotu finansēšanas modeli maksas par piekļuvi dzelzceļa 

infrastruktūrai konkurētspējas veicināšanai iekšzemes kravu un pasažieru 

pārvadājumos”. Pasākums ir attiecināms uz šādiem NAP2027 uzdevumiem: 

▪ 281. Tautsaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izmantojot 

risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanai un klimata tehnoloģiju atklājumus, un 

pieaugošas oglekļa dioksīda piesaistes nodrošināšana virzībā uz klimatnoturīgu 

ekonomikas attīstību, mērķtiecīgi sasniedzot augstu energoefektivitāti un transporta 

sistēmas dekarbonizāciju; 

▪ 283. Gaisa kvalitātes uzlabošana slāpekļa oksīdu (NOx), amonjaka un daļiņu PM2,5 

piesārņojuma samazināšanai blīvi apdzīvotās vietās un valstī kopumā, mērķtiecīgi 

sasniedzot augstu energoefektivitāti, oglekļa mazietilpīgu ražošanu un uzlabojot 

transporta sistēmas; 

▪ 314. Transporta sistēmas pilnveidošana, lai palielinātu velosipēdu un citu videi 

draudzīgu transporta līdzekļu lietošanu un AER izmantošanu, veidojot atbilstošu 

infrastruktūru un veicinot autoparka nomaiņu, vienlaikus panākot pieejamību dažādām 

sociālajām grupām. 

TAP2027 paredz, ka pasākums veicinās rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, kas atspoguļoti 2.3. 

tabulā nākamajā lapā. 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Eiropas Komisija: Ilgtermiņa stratēģija 2050.gadam   

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_lv
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2.3. tabula 

TAP2027 noteiktās rīcības 4.5.5. sasniedzamie rezultatīvie rādītāji 

Rādītājs Mērvienība 
Bāzes 
gads 

Bāzes gada 
vērtība 

Mērķa vērtība 
2023 

Mērķa vērtība 
2027 

Datu avots 

Samazinātas SEG emisijas transportā, uzlabota vides, t.sk. gaisa, kvalitāte 

Kopējais SEG emisiju 
samazinājums 

kt CO2 
ekv. 

2017 3325 2646 2380 NEKP203034 

Kopējais gaisa 
piesārņojuma ar 

slāpekļa oksīdiem 
samazinājums 

NOx 2018 14,63 12,876 11,786 LVĢMC35 

 
Paaugstināta transporta drošība un drošums 

Ceļu satiksmes 
negadījumos bojā 

gājušo skaita 
samazinājums pret 

bāzes gadu 

skaits 2020 139 -14 -49 CSDD 

Ceļu satiksmes 
negadījumos smagi 

ievainoto skaita 
samazinājums pret 

bāzes gadu 

% 
skaits 

2020 491 -49 -172 CSDD 

Nodrošināta konkurētspējīga un resursefektīva transporta un loģistikas sistēma 

Valsts galvenie 
autoceļi ļoti labā vai 

labā stāvoklī 
% 2020 76 80 85 LVC 

Kravu apgrozījums 
dzelzceļa 

pārvadājumos 
milj.t. 2020 24,1 26,5 28,5 LDz 

Konteinerkravu 
apgrozījuma 
pieaugums 

pārvadājumos pa 
dzelzceļu 

TEU 2020 65 332 +2 613 +2 718 LDz 

Ar dzelzceļa 
transportu veikto 

iekšzemes 
pārvadājumu apjoma 

īpatsvars kopējos 
iekšzemes kravu 
pārvadājumos 

% no milj. 
tonnu km 

2020 

1739 

Auto 
2763 milj.tkm,; 
dzelzceļa 477,5 

milj.tkm. 

18,5 20 
SM 

(pēc ATD un 
LDz datiem) 

 

Loģistikas nozares padomes 2021.gada 9.jūnija sēdē tika izskatīts sākotnējais AS “LatRailNet” 

ziņojums, un padome ir paudusi atbalstu tāda dzelzceļa infrastruktūras maksas 

samazināšanas finansēšanas modeļa izstrādei, ar kuru dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam 

kompensē tā vides aizsardzības un negadījumu blakusizmaksas, kuras nesedz autotransporta 

infrastruktūras lietotāji, vienlaikus nodrošinot, kā pārvadātājs, kas saņem par attiecīgu 

kompensāciju samazinātu infrastruktūras maksu, ka tā klienti gūtu labumu, kas pielīdzināms 

šai kompensācijai.  

Dzelzceļa infrastruktūras finansējumu, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu iekšzemes kravu 

pārvadājumu pakalpojumus, nosaka (vai ietekmē) šādi Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību 

akti:  

1) Dzelzceļa likums un, jo īpaši:  

▪ 9.pants, kurā citā starpā noteikts, ka normālos saimnieciskās darbības apstākļos un 

samērīgā laikposmā, kas nepārsniedz piecus gadus, peļņas un zaudējumu pārskatā 

ieņēmumi no infrastruktūras maksām, peļņa no citas komercdarbības, neatmaksājamie 

ieņēmumi no privātiem avotiem, kā arī valsts finansējums  ir vismaz līdzsvarā ar 

infrastruktūras izdevumiem pie nosacījuma, ja ir nodrošināta dažādu transporta 

veidu godīga un nediskriminējoša konkurence, kurā dzelzceļa transports 
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saskaņā ar Dzelzceļa likumā noteiktajiem maksas aprēķināšanas nosacījumiem 

spēj konkurēt ar citiem transporta veidiem; 

▪ 11.panta otrā daļa, kas nosaka, ka  infrastruktūras maksu, nosaka atbilstīgi 

vilcienu satiksmes pakalpojumu sniegšanas tiešajām izmaksām, kuru 

aprēķināšanas principus nosaka šī ziņojuma tiesiskā ietvara 3.punktā minētā Regula 

909/2015 un 11.1 panta pirmā un septītā daļa, kas nosaka, ka dzelzceļa infrastruktūras 

pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs, ja tirgus situācija to pieļauj, pamatojoties uz 

efektīviem, pārredzamiem un nediskriminējošiem principiem, infrastruktūras maksai 

piemēro uzcenojumus;  

▪ 11.1 panta septītā daļa, kurā noteikts, ka infrastruktūras maksas līmenis nedrīkst liegt 

dzelzceļa infrastruktūru izmantot tādiem tirgus segmentiem, kas var segt vismaz 

tiešās izmaksas, kā arī peļņas normu, ko pieļauj tirgus situācija;  

▪ 11.panta ceturtā daļa, kas nosaka, ka infrastruktūras maksu var mainīt, lai ņemtu 

vērā izmaksas, ko radījusi vilcienu satiksmes ietekme uz vidi; 

▪ 25.panta pirmā daļa, kurā noteikts, ka attiecībā uz valsts vai pašvaldības dzelzceļa 

pārvadājumu pasūtījuma līgumiem samaksu pārvadātājam par sniegtajiem 

pakalpojumiem vai kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar 

pakalpojumu sniegšanu, nosaka dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumā;  

▪ 11.panta vienpadsmitā daļa, ar kuru pārņem Direktīvas 2012/34 34.pantu, kas nosaka, 

ka uz noteiktu laiku var piemērot kompensācijas shēmu par dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanu, lai atlīdzinātu konkurējošo transporta veidu pierādāmas nesamaksātās 

vides aizsardzības, negadījumu un infrastruktūras izmaksas, ciktāl šīs izmaksas 

pārsniedz tām pielīdzināmās izmaksas, kas radušās dzelzceļam.   Izmantotajai 

metodoloģijai un veiktajiem aprēķiniem ir jābūt publiski pieejamiem. Jo īpaši uzskatāmi 

jāparāda konkrētus izdevumus, ko konkurējošā transporta infrastruktūra ir izvairījusies 

ietvert, un nodrošināt, ka kompensācijas shēma uzņēmumiem tiek piedāvāta ar 

nediskriminējošiem noteikumiem. Kompensācijas shēmai jābūt saderīgai ar LESD 93., 

107. un 108. pantu; 

2) Indikatīvais plāns, kas nosaka, ka tas var darboties [:], ja konceptuāli pieņemtais MK 

lēmums par LDz valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no uzņēmuma 

tīrās peļņas tiks iestrādāts ikgadējā likumprojektā par valsts budžetu un likumprojektā 

par vidēja termiņa budžeta ietvaru attiecīgajos periodos, nepieļaujot aizliegtu 

šķērssubsidēšanu no citiem tirgus segmentiem; 

3) Daudzgadu līguma 4.pielikumā ir atspoguļoti valsts budžeta līdzekļi un maksājumu 

struktūra dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai, iekļaujot atrunu par valsts finanšu līdzekļu ikgadēju iztrūkumu.36 

Var secināt, ka iekšzemes pārvadājumu pa dzelzceļu konkurētspējas veicināšana ir 

iekļauta nozīmīgākajos transporta plānošanas dokumentos un ir notikušas faktiskās 

darbības rīcības plānu īstenošanai – iekšzemes kravu pārvadājumu tirgus segmentu 

izveidošana un infrastruktūras maksu līmeņu relatīva samazināšana.  

2.3. Problēmu formulējums un sākotnējais novērtējums 

Analizējot situācijas aprakstu un iesaistīto personu, kuras skar šī problēma, viedokļus, var 

konstatēt, ka, nerisinot minēto problēmu, ir sagaidāma nepilnīga sabiedrisko mērķu 

sasniegšana, saskaroties ar īstenojamās politikas trūkumiem, tehnoloģiskie trūkumiem, tirgus 

nepilnībām un konkurences izkropļojumiem. 

 
36 Latvijas Republikas Satiksmes ministrija: Daudzgadu līgums (09.11.2018)  

https://www.sam.gov.lv/sites/sam/files/item_7783_daudzgadu_ligums_generaldirekcija_lr_satiksmes_ministrija1.pdf
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Tehnoloģiskie trūkumi 

Viena no lielākajām dzelzceļa tehniskajām priekšrocībām ir tā spēja pārvadāt lielākus apjomus 

lielos attālumos efektīvāk par autotransportu. Svarīgākais tehnoloģiskais izaicinājums izriet no 

transporta ekonomikas, kad  pārvadātāju izmaksas dažādiem transporta veidiem veidojas 

atšķirīgi:37 Kravu pārvadājumiem ar autotransportu noteicoši faktori ir iekraušanas un 

izkraušanas izmaksas, cenu līmenis un patēriņa apjomi dīzeļdegvielai, tekošajam remontam, 

autovadītāja atalgojumam u.c., transportlīdzekļa kravnesība, transportlīdzekļa kravnesības un 

nobraukuma izmantošanas koeficienti. Dzelzceļa pārvadājumu ekspluatācijas izmaksas 

ietekmē papildus vilciena sastādīšanas un sadalīšanas izmaksas, tehniskās apskates ar ritošā 

sastāva apstrādi un bez tā.38 2.4. attēls atspoguļo šīs sakarības grafiskā veidā. 

 
2.4. attēls: Transportēšanas pašizmaksas līknes pārvadājumos ar autotransportu Cp(m) un dzelzceļa transportu 

Cp(r) ar vienādu tehnisko ātrumu.39 

 
2.4.attēls parāda, ka, palielinoties mērogam, ievērojami samazinās dzelzceļa transporta 

izmaksas. Cp(m) un Cp(r) līdzsvars ir aptuveni 270–300 km diapazonā, kas nav raksturīgs  

salīdzinoši nelielajos dzelzceļa attālumos ES,40 īpaši ievērojot nepietiekamu iekraušanas 

kapacitāti. 

Tādēļ EK iedala transporta attīstības priekšlikumus atšķirībā no veicamajiem attālumiem: 

▪ pilsētās pāreja uz mazāk piesārņojošu transportu - pakāpeniska iekšdedzes 

dzinēju transportlīdzekļu izņemšana no apgrozības. Īpaši “pēdējā kilometra” 

transportam; 

▪ vidēji lieliem attālumiem EK piedāvā lielu apjomu konsolidēšanu pārvietošanai ar 

multimodāliem risinājumiem, tālpārvadājumiem izmantojot ūdens un dzelzceļa 

transportu; 

▪ pārvadājumiem lielākos attālumos EK kā risinājumu izvirza efektīvu komodalitāti, 

organizējot kravu pārvadājumu koridorus, kas ir gan optimizēti energopatēriņa un 

 
37 Kurhan M., Černiauskaitė L., Kurhan D. (2020) Use of Container and Piggyback Services in International 
Railway Traffic. In: Gopalakrishnan K., Prentkovskis O., Jackiva I., Junevičius R. (eds) TRANSBALTICA XI: 
Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2021. Lecture Notes in Intelligent Transportation and 
Infrastructure. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38666-5_55  
38 Kurhan, M.B., Kurhan, D.M.: Scientific-technical support of the railway Ukraine - European Union, Dnipro, Ukraine, 
268 p (2018) 
39 Kurhan M., Černiauskaitė L., Kurhan D. (2020) Use of Container and Piggyback Services in International 
Railway Traffic. In: Gopalakrishnan K., Prentkovskis O., Jackiva I., Junevičius R. (eds) TRANSBALTICA XI: 
Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2021. Lecture Notes in Intelligent Transportation and 
Infrastructure. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38666-5_55  
40 Zunder, T.H., Islam, D.M.Z., Mortimer, P.N. and Aditjandra, P.T. (2013), “How far has open access enabled the 
growth of cross border pan European rail freight? A case study”, Research in Transportation Business & Management, 
Elsevier Ltd, Vol. 6, pp. 71–80. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-38666-5_55
https://doi.org/10.1007/978-3-030-38666-5_55
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emisiju izteiksmē, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi, gan arī veicinot to pievilcību 

uzticamības, mazāku sastrēgumu un zemu ekspluatācijas un administratīvo izmaksu 

dēļ; 

AS “LatRailNet”, pamatojoties uz CSB veikto apsekojumu datiem, analizēja iekšzemes kravu 

pārvadājumu kvalitatīvās pazīmes, lai secinātu, kāda daļa no iekšzemes pārvadājumiem 

teorētiski varētu būt novirzīta uz dzelzceļa transportu, ņemot vērā sākotnējo un beigu operāciju 

skaitu, reisu attālumus un pārvadātās kravas konsolidācijas iespējas.  

Iekšzemes kravu pārvadājumi ar autotransportu Latvijā pēdējā desmitgadē ir palielinājušies no 

39,2 milj.t 2010.gadā līdz 60,0 milj.t 2020.gadā (skat 2.5 a. attēlu). Arī iekšzemes pārvadājumi 

ar dzelzceļa transportu šajā periodā ir palielinājušies no 1,3 milj.t līdz 2,1 milj.t, bet 

salīdzinājumā ar autotransporta pārvadājumiem tie veido nebūtisku daļu (lielāko īpatsvaru pēc 

pārvadātā apjoma tonnās veidoja graudu un graudu pārstrādes produktu (55,6%), koksnes 

(29,9%) un minerālvielu (5,7%) kravu pārvadājumi). Analizējot pārvadājamās kravu grupas 

2020.gadā, var secināt, ka liela daļa pārvadājumu ar autotransportu sastāda dzelzceļa 

transportam neraksturīgas preces (saliktās kravas, pārtika u.c. – skat 2.5 b.attēlu), kā arī 73% 

no pārvadājumiem tiek veikti dzelzceļa transportam neraksturīgos attālumos viena reģiona 

ietvaros (skat. 2.5 c. attēlu).  

 

2.5.attēls: Iekšzemes pārvadājumu statistika Latvijā 41 

Sīkākā iekšējo pārvadājumu apsekojumu analīze norāda uz citām pazīmēm (pieturu skaits 

reisā, vidējais svars, vidējais reisa attālums), kas liecina, ka no atlikušajām aptuveni 15 milj.t. 

kravām iekšzemes kustībā aptuveni 40% tiek piegādāti lokveida maršrutos ar vairākām 

pieturām, ko nevar efektīvi nodrošināt ar dzelzceļa transportu, un vēl aptuveni 40% veic 

dzelzceļam neraksturīgus kravu pārvadājumus (iekārtas, mājsaimniecību iedzīve u.c.). 

Dzelzceļa iekšzemes pārvadājumos iekraušanas darbības pamatā koncentrējas Rēzekne II, 

Gulbenes, Dobeles un Krāslavas stacijās, savukārt izkraušana – Liepājas, Mangaļu, Ventspils 

un Zemitānu/Rīga – Krasta stacijās.   Tādējādi, var secināt, ka kravu apjoms, kas var tikt 

pārvirzīts uz dzelzceļu vai komodālo transportu, veido 3,5 – 5,5 milj.t, un tas saistāms ar trīs 

galvenajiem segmentiem: koksne, graudi un cita labība, neidentificētā prece (konteineru un 

 
41 LR CSB: Kravu pārvadājumi datu apkopojums (2010-2020) 
 

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/kravu-parvadajumi
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kontreileru pārvadājumi) noteiktos maršrutos. 2.pielikumā ir detalizēti izklāstīta šo kravu 

pārvadājumu specifika un specifiskās tehnoloģiskās problēmas, kas neļauj pārņemt lielākus 

apjomus esošajā situācijā. Šie tehnoloģiskie traucēkļi ir uzsvērti arī ES pētījumos, plānošanas 

dokumentos (piemēram, TAP2027 3.1.4. rīcībā “izstrādāt priekšlikumus multimodālo un 

intermodālo kravu pārvadājumu attīstībai, nodrošinot dažādu transporta veidu priekšrocību 

izmantošanu”) un tiesību aktos. 

Pastāv specifiskas tehnoloģiskās problēmas,  kas ierobežo iespējas uz dzelzceļu 

novirzīt lielākus kravu apjomus, no kuriem svarīgākās ir: 

- ritošā sastāva, pārkraušanas jaudu un iekrāvēju trūkums – esošajos nenoteiktības 

apstākļos tirgus nesaņem signālus par investīciju nepieciešamību pārkraušanas 

terminālos un sauszemes ostās; 

- loģistikas un koordinēšanas trūkums – mūsdienu kravu pakalpojumu piedāvājums “no 

durvīm līdz durvīm”, nevis “no termināļa līdz terminālim”. Kamēr dzelzceļš nekļūst par 

pārredzamu sauszemes transporta “mugurkaulu” atbilstoši TEN-T visaptverošā tīkla 

plāniem,42 loģistikas kompānijas savos piegāžu plānojumos dzelzceļa transportu 

neiekļauj.  Turklāt pastāv ļoti augsti riski, veicot ieguldījumus termināļos, nekontrolējot 

dzelzceļa līniju darbības, jo to darbības ir tieši saistītas. Operatori, kas pēdējo gadu laikā 

ir ienākuši intermodālajā autotransportā, parasti nepaļaujas izmantot valsts 

nodrošinātus termināļus. Tā vietā tie izmanto ostu termināļus un veido loģistikas 

centrus Pierīgas teritorijā; 

- tirgus nepilnības – spēkā esošie tiesību akti neparedz “lietotājs maksā” un 

“piesārņotājs maksā” principu ievērošanu (skat 2.1. apakšnodaļu), un nepastāv nozīmīgi 

ārējo izmaksu segšanas maksājumi, kas dotu skaidrus signālus transporta lietotājiem, 

kā arī loģistikas uzņēmumiem. 

 

Politikas trūkums 

Atbilstoši situācijas izklāstam, augstākā līmeņa plānošanas dokumenti skaidri nosaka virzību 

uz samazinātām SEG emisijām transportā, uzlabotu vidi, t.sk. gaisa kvalitāti, paaugstinātu 

transporta drošību un drošumu, nodrošinātu konkurētspējīgu transporta un loģistikas sistēmas 

resursefektivitāti.  

Šajā saistībā izpildes līmenī ir piemēroti AS “LatRailNet” 2017.gada 30. jūnija noteikumi 

Nr.JALP-7.6/01-2017 “Maksas aprēķināšanas shēma”, kas paredz, ka: 

▪ saskaņā ar 30.punktu var piemērot vides maksājumus, kas atspoguļo izmaksas, ko 

rada vilcienu satiksmes ietekme uz vidi [:] atbilstoši daudzgadu līgumā paredzētajiem 

uz galalietotājiem orientētiem darbības mērķiem vides aizsardzības jomā, 

Dzelzceļa likuma 11.panta vienpadsmitajā daļā minētajam MK lēmumam par 

kompensācijas piešķiršanu, apmēru un izmaksāšanas kārtību, kā arī VDzA 

izstrādātajai dzelzceļa vides aizsardzības politikai un tās rīcības programmai; 

▪ saskaņā ar 32.3. apakšpunktu, pieņemot lēmumu par dzelzceļa pārvadājumu tirgus 

segmentēšanu, AS "LatRailNet" var veikt uz valsts lēmumu balstītu tirgus 

segmentēšanu, ja MK atbilstoši Dzelzceļa likuma 11.panta vienpadsmitās daļas 

prasībām ir pieņēmis lēmumu par kompensācijas piešķiršanu, apmēru un 

izmaksāšanas kārtību; 

▪ AS “LatRailNet”, pieņemot lēmumus par spēkā esošajām infrastruktūras maksām ņem 

vērā Indikatīvo plānu un tā 5.1.1.apakšpunktā ietverto uzstādījumu, ka valsts interesēs 

 
42 European Commision, Innovation and networks executive agency: TENT-T Projects  

https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects
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ir nodrošināt infrastruktūras maksas konkurētspēju, saglabājot to 2018.gada 

līmenī, pieļaujot tās pieaugumu tikai par inflācijas līmeņa valstī pieaugumu, kā arī radot 

apstākļus, lai infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvars iestātos (izpildītos) ar 

minimālu valsts budžeta līdzekļu iesaisti, finanšu līdzsvaru nodrošinot pēc 

iespējas izmantojot biznesa vides radītās spējas. Tāpēc ievērojot Dzelzceļa likuma 

11.1 panta pirmajā daļā noteikto, AS “LatRailNet” infrastruktūras 

maksai ir piemērojusi uzcenojumus. AS “LatRailNet” apstiprinātajos infrastruktūras 

maksas lielumos dažādiem tirgus segmentiem ietvertie uzcenojumi atbilstoši minētajai 

likuma normai un, ievērojot tirgus situāciju, ir noteikti apmērā, kas kopsummā ar 

dzelzceļa infrastruktūras tiešajām izmaksām nesasniedz pakalpojuma sniegšanas 

pilnās izmaksas, tomēr savos apsvērumos AS “LatRailNet” ir balstījusies uz  

infrastruktūras maksas maksimizācijas apsvērumiem un nav noteikusi minimālās 

iespējamās infrastruktūras maksas.  

AS “LatRailNet” savā 07.12.2020. vēstulē Nr. L-6.3.1./171-2020 SM ir informējusi, ka esošajos 

tirgus apstākļos AS “LatRailNet” nevar līdzsvarot plānotās infrastruktūras pārvaldītāja 

izmaksas ar ieņēmumiem no infrastruktūras maksām, kas tiek piemērotas no 2021.gada 

1.janvāra (skat. 2.4.tabulu). Tomēr finanšu līdzekļi jau esošajai infrastruktūras maksas 

iztrūkuma segšanai netika piešķirti. 

2.4.tabula  

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja LDz finansiālais iztrūkums iekšzemes/EEZ kravu 

pārvadājumos (starpība starp dzelzceļa infrastruktūras pilnajām izmaksām, kas 

attiecinātas uz šo pakalpojumu, un LRN noteikto dzelzceļa infrastruktūras 

maksu) 2021. – 2023.gadā, EUR  

 2021.gads 
2022.gads 

(prognoze*) 
2023.gads 

(prognoze*) 

Esošais iztrūkums 710 856 725 073 739 575 

Iespējamais iztrūkums, ja 
infrastruktūras maksā 

iekļautu tikai tiešās izmaksas 
4 923 682 5 022 156 5 122 599 

  

2022.gadā, samazinoties tranzīta kravu pārvadājumu apjomiem, pārvadātāji nevar 

nodrošināt konkurētspējīgus tarifus iekšzemes pārvadājumiem. Ir nepieciešams samazināt 

infrastruktūras maksas, taču tam ir nepieciešams valsts budžeta finansējums. AS “LatRailNet” 

savā 03.11.2021. vēstulē Nr. L-6.3.1./ 146-2021 ir atkārtoti informējusi SM, ka esošajos tirgus 

apstākļos AS “LatRailNet” kā maksas noteicējs nevar līdzsvarot plānotās infrastruktūras 

pārvaldītāja izmaksas ar ieņēmumiem no infrastruktūras maksām, kas tiek piemērotas no 

2022.gada 1.janvāra (pēc to indeksācijas). 

Likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” nosacījumi, kas 

paredz dzelzceļa infrastruktūras finansējumu tikai sabiedrisko pasažieru pārvadājumu 

nesabalansēto izmaksu segšanu, proti, budžeta apakšprogrammas 31.04.00 Finansējums 

dzelzceļa publiskai infrastruktūrai mērķis ir “segt izdevumus par publiskās dzelzceļa 

infrastruktūras izmantošanu, nodrošinot pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu atbilstoši 

iedzīvotāju pieprasījumam” (skat. 2.5. tabulu). 
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2.5.tabula 

 

FM komentāri likumprojektam “Par valsts budžetu 2022.gadam” SM politikas un 

resursu vadības kartes43 

6. Pasažieru pārvadājumi 

Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības 
paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 

2021. – 2027. gadam 

Politikas rezultatīvie rādītāji 
Attīstības plānošanas 

dokumenti vai normatīvie 
akti 

Faktiskā 
vērtība 
(2020) 

Plānotā 
vērtība 
(2023) 

Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā reģionālās 
nozīmes autobusu maršrutos (milj. pasažierkilometri gadā) 

Transporta attīstības 
pamatnostādnes 

2021. – 2027. gadam 
1 084 975,6 

Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā reģionālās nozīmes 
vilcienu maršrutos (milj. pasažierkilometri gadā)1 

Transporta attīstības 
pamatnostādnes 

2021. – 2027. gadam 
603 608,2 

Valdības rīcības plāns 87.1; 87.2; 88.1; 88.2 

 
2020. gads 

(izpilde) 
2021. gada 

plāns 
2022. gada 

projekts 
2023. gada 
prognoze 

2024. gada 
prognoze 

Ieguldījumi 

Izdevumi kopā, EUR, t.sk.: 138 291 929 10  596 733 228 247 257 137 082 335 133 503 024 

31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai 
infrastruktūrai 

23 874 774 23 874 774 30 874 774 26 874 774 26 874 774 

t.sk. valsts finansējuma piešķiršanu, lai 
nodrošinātu  Dzelzceļa likuma 9. panta 

ceturtās daļas prasības 
  7 000 000 3 000 000 3 000 000 

 

Jāatzīst, ka šāda politiskā apņemšanās un nepilnīga tās ievērošana ir izplatīta ES dalībvalstu 

vidū, turklāt vides aktīvisti rūpīgi seko plānošanas dokumentu ievērošanai. Kā piemēru var 

minēt gadījumu, kur Francijas tiesa ir likusi valstij pildīt savas saistības klimata pārmaiņu jomā. 

Tiesa nolēma, ka valdībai ir jāievēro tās apņemšanās līdz 2030. gadam samazināt Francijas 

siltumnīcefekta gāzu emisijas par 40% salīdzinājumā ar 1990. gadu, taču tā nepiemēroja 

naudas sodus vai sodus, lai izpildītu savu nolēmumu. Tiesa uzdeva Francijas valdībai veikt 

visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu ekoloģiskos bojājumus un novērstu turpmāku 

oglekļa emisiju pieaugumu.44 

Var secināt, ka īstenojamā politika nav nodrošināta ar finansiālo segumu, kas ļautu sasniegt 

noteiktu rīcību. 

  

 
43 Latvijas Republikas Finanšu ministrija: Likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" paskaidrojumi, 5.3.nodaļa 
Izdevumu politikas virzienu un izdevumiem, 2022 
44 Reuter: Court orders France to meet its own greenhouse gas reduction targets, 2021  

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/11AB4AE2071FF9DDC225876D0050284A?OpenDocument
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/11AB4AE2071FF9DDC225876D0050284A?OpenDocument
https://www.france24.com/en/france/20211014-court-orders-france-to-meet-its-own-greenhouse-gas-reduction-targets
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Sākotnējais novērtējums 

Sākotnēja novērtējuma modelēšanai tika izmantota RTU veiktajā pētījumā piedāvātā 

metodoloģija45 un CSB statistiskie rādītāji, kas ir līdzvērtīgi 2.3.tabulā izteiktajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem.  Modelēšanas rezultāti liecina, ka neveicot valsts intervences 

NAP2027 un citos plānošanas dokumentos, izteiktie mērķi netiks sasniegti (skat. 2.6. att.). 

 

 

 
 

  
2.6.attēls: Transporta nozares darbību raksturojošo indikatoru modelēšana (neveicot transporta politikas 

intervences) salīdzinājumā ar mērķa rādītājiem 46 
 

Analizējot 2.6. attēlu, var konstatēt, ka gandrīz visi TAP2027 noteiktajā rīcībā 4.5.5. 

sasniedzamie rezultatīvie rādītāji prognozējami netiks sasniegti, neveicot transporta politikas 

intervenci: 

▪ prognozēts SEG emisiju pieaugums līdz 3153,2 kt CO2 iepretim plānotajiem 2380 kt 

CO2
 ekvivalenta. Starpība rodas 773 kt CO2 apmērā, kas ETS 2021.gada jūlija cenās 

var tikt novērtēta kā 44.0 milj EUR; 47 

▪ kopējais gaisa piesārņojuma ar slāpekļa oksīdiem palielinājums 2017.gadā 

prognozējams 3,7 NOx pret bāzes gadu un pārsniedz mērķa rādītāju par 6.5 NOx; 

 
45 Pētījums par ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi visaptverošas transporta plānošanas sistēmas ieviešanai, kas 

ietver ieguldījumu kartēšanu un ieguldījumu novērtēšanas metodikas izstrādi, http://petijumi.mk.gov.lv/node/3516  
46 Pētījums par ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi visaptverošas transporta plānošanas sistēmas ieviešanai, kas 

ietver ieguldījumu kartēšanu un ieguldījumu novērtēšanas metodikas izstrādi http://petijumi.mk.gov.lv/node/3516  
47 "Carbon Price Viewer". EMBER. Retrieved 20 March 2021. 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3516
http://petijumi.mk.gov.lv/node/3516
https://ember-climate.org/data/carbon-price-viewer
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▪ sagaidāms, ka ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits samazināsies par 25 

cilvēkiem iepretim 49 cilvēku nāvju samazinājuma mērķa rādītājam. Savukārt smagi 

ievainoto skaits48 prognozējami samazināsies par 73 cilv., kas ir par 99 cilv. mazāk 

nekā tas ir paredzēts plānošanas dokumentos; 

▪ pieņemot, ka ogļu kravu pārvadājumi nākotnē tiks pilnībā pārtraukti, kravu apgrozījums 

dzelzceļa pārvadājumos var samazināties līdz 18.7 milj.t un nesasniegs 2027.gadam 

plānoto vērtību (28.5 milj.t), t.i. būs mazāks par 9.8 milj.t; Pārvadāto konteineru skaits 

2027.g. sagaidāms 38.5 tūkst. apmērā, kas ir divreiz mazāks par TAP2027 plānoto; 

▪ ar dzelzceļa transportu veikto iekšzemes pārvadājumu apjoms ir lēsts 404.9 milj.tkm 

apmērā, kas gadījumā, ja autopārvadājumu apjoms paliks nemainīgs pret bāzes gadu, 

sastādīs 15% no kopējā iekšzemes kravu pārvadājumu apjoma, kas ir 5% mazāk nekā 

2027.gada mērķa rādītājs. 

2.6. attēlā ilustrētie sākotnējie novērtējuma rezultāti ir norādīti 2.6. tabulā. 

2.6. tabula 

Sākotnējā novērtējuma rezultāti 

 2,1 milj. t 1,0 milj. t 5,5 milj. t 

Pozīcijas Dzelzceļš 
Auto-

transports 
Dzelzceļš 

Auto-
transports 

Dzelzceļš 
Auto-

transports 

Ritekļu skaits 1 200 86 000 570 41 000 3 135 225 500 

C02 kt 10,19  34,24  4,85  16,31  26,69  89,69 

NOx 0,09  0,64  0,04  0,31  0,24   1,68  

Bojā gājušo skaits 0.66 3.76 0.31 1.79 1.73 9.85 

Smagi ievainoto 
skaits 

0.30 13.14 0.14 6.26 0.80 34.40 

Ārējās izmaksas, 
milj. EUR 

6.86 11.51 3.27 5.48 17.96 30.15 

Lietotāju iemaksas, 
milj. EUR 

4.12 0.78 1.96 0.37 10.78 2.04 

 

2.6. tabulā dati raksturo ietekmi uz plānošanas dokumentos norādītajiem rādītājiem trīs 

iespējamos scenārijos: 

▪ gadījumā, ja turpinot esošo nevienlīdzīgo konkurenci ar dzelzceļa transportu 

pārvadājamās kravas tiks novirzītas uz autoceļu: Var sagaidīt lielākus sastrēgumus trīs 

valsts pilsētās, kuru ostās šobrīd galvenokārt tiek virzīta krava, proti virs 200 

autotransporta vienībām ikdienā. Turklāt lielākas autoceļu intensitātes dēļ var sagaidīt 

papildus 3 bojā gājušo un 13 smagi ievainoto cilvēku. Trīskāršosies oglekļa dioksīda 

un septiņkāršosies slāpekļa oksīdu izmeši. Šādu blakus efektu rezultātā, transporta 

rādītās ārējās izmaksas palielināsies par apmērām 4,65 milj. EUR, tajā pat laikā 

lietotāju iemaksas samazināsies par 3,3 milj. EUR; 

▪ gadījumā, kad, īstenojot līdzsvarotu finansēšanas modeli, daļa no kravām tiks 

pārvirzīta uz dzelzceļa transportu, tad uz katru papildus pārnesto milj.t kravu var 

sagaidīt par 110 autotransporta vienību ceļa satiksmes samazinājumu ikdienā, 1,8 bojā 

gājušo un 6,3 smagi ievainoto cilvēku vidēji gadā samazinājumu. Trīskāršosies oglekļa 

dioksīda un septiņkāršosies slāpekļa oksīdu izmešu samazinājums uz 1 milj. tonnu 

 
48 CSP statistikā nav dalījumu uz smagi un viegli ievainotajām personām, savukārt CSDD statistika nav pieejama 
prognozēšanas vajadzībām nepieciešamajā horizontā 
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pārvadājumiem. Ārējo izmaksu relatīvais samazinājums lēšams 2,2 milj. EUR apmērā. 

Savukārt lietotāju iemaksu izlīdzinājums izmaksās 1,59 milj. EUR; 

▪ gadījumā, ja politika tiek īstenota ar maksimālu tās potenciālu – 5,5 milj. tonnu, tad ir 

sagaidāmā transporta intensitātes samazināšanās var sasniegt 626 autotransporta 

vienību dienā, tiks glābtas 8 potenciāli bojā gājušo un 32 potenciāli smagi ievainoto 

cilvēku dzīves un veselības. Tāpat par 62 tūkst. tonnu samazinātos oglekļa dioksīda 

un par 1,43 kg slāpekļa oksīdu izmeši. Tas kopumā dotu ārējo izmaksu relatīvu 

samazinājumu 12,19milj. EUR apmērā salīdzinoši pret lietotāju iemaksu izlīdzinājuma 

izmaksām 8,74 milj. EUR. 

Siltumnīcefekta gāzes (oglekļa dioksīds (CO2) un slāpekļa oksīda (NOx) 2.6. tabulas aprēķinos 

tika ņemts vērā kravu pārvadāju attālums49, kas dalīts uz tkm uz t, tādejādi tika iegūts vidējais 

braukšanas attālums. Ņemot vērā, ka dzelzceļa transportā tiks pārņemti maksimāli garāki 

braukšanas maršruti tika aprēķināts, ka vidējais braukšanas attālums 2020.gadā bija 146,3 km. 

Pārrēķinot izmešu daudzumu uz tkm, autotransportā uz 1 tkm veidojas 0,11146 kg CO2 un 

0,00209 kg NOx, savukārt dzelzceļā uz 1 tkm veidojas 0,03317 kg CO2 un 0,0003 Nox.50 

Sākotnējais novērtējums tika veikts, vērtējot tikai endogēnus kritērijus un neskatoties uz 

gaidāmajām izmaiņām autotransporta politikā, saistībā ar kuru autotransporta pašizmaksas 

pakāpeniski paaugstināsies visā pasaulē. Tā piemēram, saskaņā ar jaunākajiem Transport 

Intelligence (Ti) un digitālās kravu pārvadājumu platformas Upply datiem 2021. gada trešajā 

ceturksnī autopārvadājumu cenu indekss bija 107,6, kas ir par 3% augstāks rādītājs nekā 

2020. gada trešajā ceturksnī, iezīmējot piekto ceturkšņa pieaugumu Eiropas autopārvadājumu 

tarifos (skat. 2.7.attēlu).  

 

2.7.attēls: Eiropas Kravas autotransporta tarifu indekss 2017.-2021 3.cet.51 

2.7.attēlā redzamais tarifu pieaugums lielā mērā ir saistīts ar to, ka trūkst kravas automašīnu 

vadītāju - saskaņā ar IRU datiem gandrīz 30% transporta nozarē nodarbināto cilvēku ir vecāki 

par 50 gadiem un nākamajos 10–15 gados dosies pensijā,52 kā arī saistībā ar priekšlikumiem 

grozīt Regulu (EK) Nr. 561/2006 attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem 

ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un 

 
49 LR CSB: Kravu pārvadājumi, 2020 
50 https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2018 
51 Eurasian Rail Alliance Index: Цены на автомобильные перевозки в Европе достигли рекордных величин, 2021  
52 International Road Transport Union: New IRU survey shows driver shortages to soar in 2021 

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/kravu-parvadajumi/251-kravu-parvadajumi
https://index1520.com/analytics/tseny-na-avtomobilnye-perevozki-v-evrope-dostigli-rekordnykh-velichin-/
https://www.iru.org/news-resources/newsroom/new-iru-survey-shows-driver-shortages-soar-2021
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ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem.53 Turklāt jaunās mobilitātes pakotnes paredz 

infrastruktūras maksājumu, autovadītāju atpūtas laika, transportlīdzekļu nodokļa, emisiju u.c. 

jautājumu pakārtošanu principam “lietotājs un piesārņotājs maksā”.  

Vienlaikus autotransporta izmaksu palielinājums nav priekšnosacījums dzelzceļa transporta 

konkurētspējai, ja netiek izveidota kvalitatīva multimodālā alternatīva un cenu ziņā salīdzināms 

piedāvājums. Arī LESD izvirzītos mērķus vides jomā ir jācenšas sasniegt, īstenojot kopējo 

transporta politiku: Līguma 2. pantā ir noteikts, ka līdztekus citiem uzdevumiem Kopienas 

uzdevums ir arī “veicināt noturīgu izaugsmi bez inflācijas un augstu vides kvalitātes 

aizsardzību, kas ievēro vides aizsardzības prasības”. Šos noteikumus papildina īpašie mērķi, 

kas definēti 174. pantā, atbilstoši kuram Kopienas politika attiecībā uz vidi jo īpaši palīdz 

saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti. Līguma 6. pantā ir teikts, ka “nosakot un īstenojot 

Kopienas politiku un darbības, kas minētas 3. pantā, tajās jāparedz vides aizsardzības 

prasības, lai veicinātu noturīgu attīstību”. 

Var secināt, ka tehnoloģiskie un politiskie trūkumi prognozējami traucēs NAP2027 politikas 

281. (tautsaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana), 283. (gaisa kvalitātes 

uzlabošana) un 314. (transporta sistēmas pilnveidošana, lai palielinātu videi draudzīgu 

transporta līdzekļu lietošanu) mērķu sasniegšanu, kā arī vairāku, situācijas aprakstā minēto ES 

direktīvu un regulu nosacījumu izpildi, kas var draudēt ar sankciju (pārkāpumu lietas 

ierosinājums, ES fondu līdzekļu piešķiršanas apturēšana u.c.) piemērošanu. 

 

2.4. Politikas mērķis 

Politikas mērķis tika apstiprināts ar 2021.gada 9.jūnija SM Loģistikas nozares padomes 

lēmumu: “Atbalstīt tādu dzelzceļa infrastruktūras maksas samazināšanas finansēšanas 

modeli, ar kuru dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam kompensē tā vides aizsardzības 

un negadījumu blakusizmaksas, kuras nesedz autotransporta infrastruktūras lietotāji, 

vienlaikus nodrošinot, ka pārvadātājs, kas saņem par attiecīgu kompensāciju 

samazinātu infrastruktūras maksu, nodrošina, ka tā klienti gūst labumu, kas 

pielīdzināms šai kompensācijai”. 

Apakšmērķi: 

1) Novērst nevienlīdzību starp piekļuvi dažādu transporta veidu infrastruktūrai; 

2) Veicināt iekšzemes kravu pārvirzīšanu uz transportu, kas rada mazākas vides 

aizsardzības un negadījumu blakusizmaksas sabiedrībai, nodrošinot transporta 

lietotājiem skaidrus ekonomiskos signālus; 

3) Veicināt privātas investīcijas un PPP multimodālā transporta attīstībā, informējot par 

ilgtermiņa Zaļā kursa transporta politiku. 

Politikas īstenošanas sasniedzamie rezultāti ir norādīti 4.nodaļā. 

  

 
53 Eiropas Komisija: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza 
attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, 
minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza 
attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību, 2017. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/ALL/?uri=CELEX:52017PC0277  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52017PC0277
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52017PC0277
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3. PIEDĀVĀTIE RISINĀJUMI 

LESD 107. panta 1. punktā ir noteikts, ka ar kopējo tirgu nav saderīgs nekāds atbalsts, ko 

piešķir dalībvalstis vai ko jebkādā citā veidā piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai draud 

radīt konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu 

preču ražošanai, ciktāl tāds atbalsts iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm. Izņēmumi ir minēti 

Līguma 107. panta 3. punktā, un tos piemēro dzelzceļa nozarē līdzīgi kā citās nozarēs, it īpaši 

(b) apakšpunktā minētais atbalsts, kas veicina kāda svarīga projekta īstenojumu visas Eiropas 

interesēs vai novērš nopietnus traucējumus kādas dalībvalsts tautsaimniecībā. Turpretim, 

LESD 93. pants nosaka, ka atbalsts ir saderīgs ar LESD, ja tas vajadzīgs transporta 

koordinācijai vai ja tā ir atlīdzība par tādu saistību izpildi, kuras parasti uzskata par 

sabiedriskajiem pakalpojumiem. 

Komisija uzskata, ka dzelzceļa nozares attīstības veicināšanai finansiāls atbalsts var būt 

pamatots noteiktos gadījumos, kad, pārorientējot dzelzceļa nozari, rodas lielas izmaksas, un ja 

tas palīdz īstenot integrētu Eiropas tirgu, kas ir atvērts konkurencei un kas ir savstarpēji 

izmantojams, un ja tas palīdz sasniegt Kopienas mērķus ilgtspējīgās mobilitātes ziņā. Šim 

nolūkam ir izstrādātas EK vadlīnijas 2008/C 184/07, kas paredz sešus atbalsta veidus:54  

▪ publisks atbalsts dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam, ja infrastruktūra ir 

vienlīdzīgi un bez diskriminācijas pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem un ja par 

piekļuvi šai infrastruktūrai ir noteikta “adekvāta maksa”; 55 

▪ atbalsts ritošā sastāva iepirkumiem un atjaunošanai, t.sk. atbalsts vides 

aizsardzībai;56 reģionālais atbalsts,57 ar atrunu, ka izmaksas saistībā ar tādu ritekļu 

iegādi, kas paredzēti tikai kravu pārvadājumiem, nav pieļaujamas. Kompensāciju, ko 

piešķir uzņēmumam, ņem vērā reģionālā atbalsta summā; 

▪ valsts īstenota parādu atlaišana, lai panāktu dzelzceļa uzņēmumu finanšu 

stāvokļa uzlabošanos, ciktāl tā nolūks ir atvieglināt pāreju uz atvērtu dzelzceļa tirgu 

un ir uzskatāms par nesaderīgu ar LESD, ja valsts finansiālais atbalsts nostiprina kāda 

uzņēmuma stāvokli salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem tirgos, kuri ir atvērti 

konkurencei;58  

▪ atbalsts dzelzceļa uzņēmumu pārstrukturēšanai, “[:] ja uzņēmums var pierādīt, ka 

ar grūtībām, kurās tas nonācis, saskaras tikai viņš, ka tās nav radušās netaisnas 

izmaksu sadales rezultātā grupas iekšienē un ka šīs grūtības ir pārāk lielas, lai tās 

novērstu pati grupa”. Atbalstu piešķir  pēc vienreizīguma principa (“one time, last time”). 

Analizējot izvairīšanos no konkurences traucējumiem, vērtē šādus kritērijus: (a) 

atšķirības starp dzelzceļa pārvadājumu un citu veidu pārvadājumu ekonomisko modeli; 

(b) līdzsvaru starp transporta veidiem; (c) konkurenci tirgū, pēc pārstrukturēšanas 

(tirgus integrācijas līmenis, izaugsmes potenciāls, konkurentu klātbūtne, paredzamās 

tendences); 

▪ atbalsts pārvadājumu koordinēšanai, kas paredz tādu publisko iestāžu intervenci, 

kuras nolūks ir orientēt pārvadājumu nozari virzienā, kas atbilst kopējām interesēm, 

piem., radīt vismazāk ārējo izmaksu, pieņemt dzelzceļa nozarē kopīgu savstarpējās 

izmantojamības standartu, vai veidot dažādu transporta tīklu savienojumus, vai, 

veicināt pētniecību, attīstību un inovācijas. 59 Atbalstam noteikt maksimālais termiņš 5 

 
54 Eiropas Savienības Oficiālais vēstnesis: Informācija un paziņojumi, ISSN 1725-5201,15.sējums, 2008  
55 Tiesas 2002. gada 13. jūnija spriedums lietā C-382/99 Nīderlande/Komisija, Rec. 2002., I-5163. lpp. un  Tiesas 
2000. gada 19. septembra spriedums lietā C-156/98 Vācija/Komisija, Rec. 2000., I-6857. lpp. 
56 Kopienas vadlīnijas valsts atbalstam vides aizsardzībai (OV C 82, 1.4.2008., 1. lpp.). 
57 Eiropas Savienības Oficiālais vēstnesis: Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, 2013/C 209/01  
58 EKT 1980. gada 17. septembra spriedums lietā 730/79, Philip Morris Holland pret Komisiju, Rec. 1980., 2671, 
11. punkts. 
59 Eiropas Kopienu Tiesas 1978. gada 12. oktobra spriedums lietā 156/77. Komisija pret Beļģiju, Rec. 1978, 1881. lpp., 
10. punkts. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:184:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/AUTO/?uri=OJ:C:2008:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013XC0723(03)&from=EN
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gadi (vajadzības gadījumā var tikt atļauta tā atjaunošana) un intensitātes sliekšņi, kurus 

pārsniedzot jāpierāda attiecīgo pasākumu nepieciešamība un proporcionalitāte: 

- papildu izmaksām, kas saistībā ar infrastruktūras izmantošanu radušās dzelzceļa 

transporta nozarē, bet kuras citiem, piesārņojošākiem transporta veidiem nerodas, – 

30 % no kopējām dzelzceļa transporta izmaksām 100 % pieļaujamo izmaksu robežās; 

- ārējo izmaksu daļai, kas nerodas, ja izmanto dzelzceļa transportu nevis cita veida 

transportu –  30 % no kopējām dzelzceļa transporta izmaksām un 50 % pieļaujamo 

izmaksu robežās; 

- ieguldījumiem, kas saistīti ar drošības un savstarpējās izmantojamības sistēmu 

uzstādīšanu vai ar trokšņu līmeņa samazināšanu gan dzelzceļa infrastruktūrā, gan 

ritošajā sastāvā. Jo īpaši tās attiecas uz ieguldījumiem, kas saistīti ar ERTMS — 50 % 

no pieļaujamām izmaksām; 

- atbalstam pētniecībai, attīstībai un jauninājumiem – atbilst nepieciešamam un 

proporcionālam plānotajam mērķim; 

valsts garantijas dzelzceļa uzņēmumiem, kas ir “[…] labvēlīgākie finansējuma nosacījumi, 

ko iegūst uzņēmumi, kuru juridiskā forma izslēdz bankrotu vai citas maksātnespējas 

procedūras, vai nodrošina noteiktu valsts garantiju vai zaudējumu segšanu no valsts 

līdzekļiem”. Neierobežotas garantijas nav saderīgas ar EK līgumu, jo nav iespējams pārbaudīt, 

vai atbalsta summa nepārsniedz saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu radušos 

izdevumus. Kad valsts garantijas piešķir uzņēmumiem, kas darbojas gan tirgū ar konkurenci, 

gan tirgū, kurā konkurences nav, Komisija praksē pieprasa pilnībā atcelt šo neierobežoto 

garantiju, kas piešķirta šim uzņēmumam kopumā. Šajā saistībā ir jāinformē Komisiju par 

pastāvošo atbalstu piemērošanas nosacījumiem, kā arī par pasākumiem, kuri paredzēti, lai tās 

atceltu. Atbalstu, ko atļauj atbilstoši šīm vadlīnijām, nevar apvienot ar citiem valsts atbalsta 

veidiem vai ar citiem Kopienas finansējuma veidiem, ja šādas kumulācijas rezultātā radusies 

atbalsta intensitāte pārsniedz to, kas noteikta šajās vadlīnijās. Ja atbalsta saņēmējs ir dzelzceļa 

uzņēmums, tam jāpierāda, ka atbalsts patiešām veicina pārvadājumu novirzīšanu uz dzelzceļa 

transportu, t.i. atbalstam jāatspoguļojas cenā, ko pieprasa kravas nosūtītājs, kā arī ir jābūt 

reālistiskām perspektīvām, kā uzturēt satiksmi, kas pārvirzīta uz dzelzceļa transportu, lai šā 

atbalsta rezultātā satiksmes pārnesums būtu ilgtspējīgs. Dalībvalstīm ir jāsniedz salīdzinoša, 

pārredzama, pamatota un skaitliska izmaksu analīze, salīdzinot dzelzceļa transporta un uz 

citiem transporta veidiem balstīto alternatīvo iespēju izmaksa, pamatojoties uz EK izstrādātu 

rokasgrāmatu,60 61 kuras pamatideja ir tāda, ka ir jāiekļauj visas sociālās izmaksas un 

infrastruktūras izmaksas, lai sabiedrība kopumā vairs netiktu apgrūtināta ar visu summu, bet 

lai to maksā piesārņotājs un sedz lietotājs. Izmantotajai metodoloģijai un veiktajiem aprēķiniem 

jābūt publiski pieejamiem. Cenu politikas jāapstiprina ar reģionālajiem, transporta u.c. 

plānošanas dokumentiem un rīcības plāniem. 

Ievērojot LESD 101. - 109. pantu nosacījumus, tiesiski ir iespējami trīs līdzsvarota dzelzceļa 

infrastruktūras finansēšanas modeļa nodrošinājuma scenāriji: (1) valsts sabiedriskā 

pasūtījuma līgums (PSO); (2) daudzgadu līgumā noteiktais infrastruktūras maksas 

samazinājums (3) kompensācijas, kas sedz vides aizsardzības un negadījumu 

blakusizmaksas, kuras nesedz konkurējošie transporta veidi, piešķiršana (skat. 3.1.attēlu 

nākamaja lapā). 

 
60 European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Essen, H., Fiorello, D., El Beyrouty, K., et 
al., Handbook on the external costs of transport: version 2019 – 1.1, Publications Office, 2020, 
https://data.europa.eu/doi/10.2832/51388  
61 European Commission, Opinion on The Green Paper: Towards fair and efficient pricing in transport - Policy options 
for internalizing the external cost of transport in the European Union and the Proposal for a Council Directive on the 
charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures, 2009 

https://data.europa.eu/doi/10.2832/51388
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       (1.risinājums)            (2.risinājums)                          (3.risinājums) 

 
3.1.attēls: Līdzsvarota dzelzceļa infrastruktūras finansēšanas modeļa iespējamie risinājumi:  
(1) valsts sabiedriskā pasūtījuma līgums (PSO); (2) daudzgadu līgums; (3) kompensācijas. 

  

1.risinājums: valsts sabiedriskā pasūtījuma līgums (PSO) 

Risinājums paredz pielietot līdzīgu kārtību, kāda šobrīd tiek izmantota sabiedriskajos pasažieru 

pārvadājumos, kur ATD valsts uzdevumā izsludina konkursu par sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanu.  

Šajā variantā tiktu izsludināts iepirkuma konkurss dzelzceļa infrastruktūras pakalpojumu 

nodrošināšanai iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumu vajadzībām, nodrošinot attiecīgu 

izmaksu kompensāciju, kas sedz vides aizsardzības un negadījumu blakusizmaksas, kuras 

nesedz autotransporta infrastruktūras lietotāji. Iepirkuma procedūras rezultātā tiktu noslēgts 

ilgtermiņa sabiedriskā pasūtījuma līgums, kurā atbilstoši Dzelzceļa likuma 24.-26.pantiem tiktu 

noteikts finansējuma vai zaudējumu kompensācijas apmērs, laika periods, finansējuma mērķu 

izpildes kvalitatīvie un kvantitatīvie izpildes un kontroles rādītāji utt. Šādu līgumu uzraudzītu 

VDzA. 

Šis risinājums var būt nesaderīgs ar LESD 107. panta noteikumiem, jo dalībvalstis dod 

priekšroku konkrētiem uzņēmumiem un tas var radīt konkurences izkropļojumus tirgus 

jaunpienācējiem. 

2.risinājums: daudzgadu līgumā noteiktais infrastruktūras maksas samazinājums 

Otrais variants ir balstīts uz finansējuma iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumu 

nodrošināšanai un izpildes rādītāju noteikšanu daudzgadu līgumā, kas noslēgts starp valsti un 

dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju. Šāds finansējums var tikt paredzēts, pamatojoties uz 

LRN paziņojumu par to, ka valsts nevar prasīt, lai infrastruktūras pārvaldītājs līdzsvaro 

ieņēmumus un izmaksas bez valsts finansējuma, jo dažādi transporta veidi nekonkurē godīgi 

un nediskriminējoši, t.i. infrastruktūras maksājumu dēļ nespēj pilnvērtīgi konkurēt ar 

autotransportu, un ir sagaidāma tendence, ka infrastruktūras maksas iekšzemes pārvadājumos 

turpinās samazināties, radot arvien lielāku finansiālo iztrūkumu dzelzceļa infrastruktūras 

pārvaldītājam. LRN ir aprēķinājusi iespējamā iztrūkuma aplēses, ja infrastruktūras maksā 

iekļautu tikai tiešās izmaksas, nepiemērojot uzcenojumus, radot infrastruktūras pārvaldītājam 

finansiālo iztrūkumu apmēram EUR 4,9 milj. gadā  pie esošajiem pārvadājumu apjomiem 

iekšzemē (skat. 2.4.tabulu). Šādu praksi šobrīd piemēro Igaunijā: iekšzemes/EEZ kravu 

pārvadājumos minētie uzcenojumi jau ir atcelti vai netiek piemēroti, infrastruktūras 

maksas nosakot tiešo izmaksu apmērā.62 

Šajā scenārijā dzelzceļa indikatīvajā plānā tiktu noteikti sasniedzamie mērķa rādītāji un to 

sasniegšanai paredzētā finansējuma apmērs visā indikatīvā plāna periodā. Šāda līguma 

izpildei būtu nosakāmi atbilstoši vērtēšanas kritēriji, kas sasaistīti ar dzelzceļa indikatīvajā 

 
62 AS EESTI RAUDTEE TEENUSED 2022: https://evr.ee/files/HinnakiriUUS.pdf  

https://evr.ee/files/HinnakiriUUS.pdf
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plānā noteiktajiem mērķa rādītājiem. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs attiecīgi 

kompensēto izmaksu daļu izslēgtu no izmaksām, kas tiek iesniegtas LRN dzelzceļa 

infrastruktūras maksas apmēra noteikšanai, kā rezultātā tirgum tiktu piedāvāta samazināta un 

salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem konkurētspējīga dzelzceļa infrastruktūras maksa.   

Jāatzīmē, ka šis mehānisms ir daļēji īstenots arī šobrīd, bet bez faktiskas budžeta līdzekļu 

iedalīšanas. Infrastruktūras pārvaldītājs panāk finanšu līdzsvaru, konsolidējot peļņu no citiem 

pakalpojumiem un meitas uzņēmumu dividendēm, proti aizliegti šķērssubsidējot šo 

pakalpojumu. Šī iemeslā dēļ infrastruktūras pārvaldītājs nav ieinteresēts pakalpojumu attīstībā, 

un nozarē netiek veicināta pārliecība par šī pakalpojuma dzīvotspēju. 

3.risinājums: kompensācija, kas sedz vides aizsardzības un negadījumu 

blakusizmaksas, kuras nesedz konkurējošie transporta veidi 

Risinājums paredz, ka pamatojoties uz šajā ziņojumā ietvertajiem apsvērumiem un informāciju 

par vides aizsardzības, negadījumu un infrastruktūras izmaksām, kuras nesedz konkurējošie 

transporta veidi, kā arī Dzelzceļa likuma 11.panta vienpadsmitās daļās nosacījumiem, MK 

pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu, apmēru un izmaksāšanas kārtību, ievērojot 

šādus nosacījumus: 

▪ ja pārvadātājam, kas saņem kompensāciju, ir ekskluzīvas tiesības, nodrošina, lai 

lietotāji gūtu labumu, kas pielīdzināms šai kompensācijai; 

▪ izmantotā metodoloģija un veiktie aprēķini dod iespēju uzskatāmi parādīt konkrētus 

izdevumus, ko nesedz konkurējošie transporta veidi. 

Pirms kompensācijas piešķiršanas nepieciešams saņemt EK piekrišanu, pierādot, ka publiskās 

intervences nolūks ir orientēt pārvadājumu nozari virzienā, kas atbilst kopējām interesēm, kā 

piemēram, radīt vismazāk ārējo izmaksu, pieņemt dzelzceļa nozarē kopīgu savstarpējās 

izmantojamības standartu vai veidot dažādu transporta tīklu savienojumus, vai veicināt 

pētniecību, attīstību un inovācijas.63 Atbalstam noteikts maksimālais termiņš 5 gadi (vajadzības 

gadījumā var tikt atļauta tā pagarināšana) un intensitātes sliekšņi, kurus pārsniedzot jāpierāda 

attiecīgo pasākumu nepieciešamība un proporcionalitāte: 

▪ papildu izmaksām, kas saistībā ar infrastruktūras izmantošanu radušās dzelzceļa 

transporta nozarē, bet kuras citiem, piesārņojošākiem transporta veidiem nerodas, – 

30 % no kopējām dzelzceļa transporta izmaksām 100 % pieļaujamo izmaksu robežās; 

▪ ārējo izmaksu daļai, kas nerodas, ja izmanto dzelzceļa transportu nevis cita veida 

transportu – 30 % no kopējām dzelzceļa transporta izmaksām un 50 % pieļaujamo 

izmaksu robežās; 

▪ ieguldījumiem, kas saistīti ar drošības un savstarpējās izmantojamības sistēmu 

uzstādīšanu – 50 % no pieļaujamām izmaksām; 

▪ atbalstam pētniecībai, attīstībai un jauninājumiem – atbilst nepieciešamam un 

proporcionālam plānotajam mērķim. 

Šī risinājuma ceļu ir izvēlējušās četras EEZ valstis: Austrija, Itālija, Ungārija un Zviedrija. Šo 

valstu pieredzes apkopojums ir atspoguļots 3.pielikumā. 

  

 
63 Eiropas Kopienu Tiesas 1978. gada 12. oktobra spriedums lietā 156/77. Komisija pret Beļģiju, Rec. 1978, 1881. lpp., 
10. punkts. 
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3.1. tabulā ir atspoguļota augstāk minēto risinājumu SVID analīze. 

3.1. tabula 

Risinājumu ranžētā SVID analīze: 

1 = “stiprākais” , 3 = “vājākais” vērtējums 

Iekšējie faktori: 
dzelzceļa infrastruktūras un pakalpojumu robustums 

Stiprās puses  1. 2. 3. Vājās puses 1. 2. 3. 

1. Infrastruktūras jaudas izmantošana 
2. Pieredze risinājuma pielietošana 
3. Finanšu rezerves, ticamākais apgrozījums 
4. Pakalpojumu nodrošināšana 
5. Gala lietotāja cena/kvalitātes atbilstība 
6. Procesi, sistēmas, IT, komunikācijas 

3 
2 
1 
 
1 
2 
1 

2 
3 
3 
 
3 
3 
3 

1 
1 
2 
 
2 
1 
2 

1. Nespēja konkurēt ar autotransportu 
2. Naudas plūsma 
3. Tehniskā ieviešana 
4. Infrastruktūras uzturēšanas plānošana 
5. Intervences pārskatāmība 
6. Svarīgi līgumi vai vienošanās un partneri 

3 
1 
3 
1 
2 
2 

2 
3 
1 
2 
3 
3 

1 
2 
2 
3 
1 
1 

Kopā rangs 10 17 9 Kopā rangs 12 14 10 

Ārējie faktori 
politikas intervences un tās iznākumu robustums 

Iespējas 1. 2. 3. Draudi 1. 2. 3. 

1. Pārvadājumu konkurences ievainojamība 
2. Nozares tendenču ievērošana 
3. Tehnoloģiju attīstība un jauninājumi 
4. Transporta piegāžu ķēžu robustums 
5. Jauni tirgi 
6. Eksporta / importa atbalsts 
7. Informācija un pētījumi 
8. Ārējo blakusefektu samazinājums 
9. Investīciju pieplūde 

3 
 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 

2 
 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 

1 
 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

1. Politikas robustums 
2. Tiesiskā ieviešana 
3. Uzskaite un informācija 
4. Konkurējošā transporta pretiedarbība 
5. Tirgus pieprasījuma trūkums 
6. Svarīgu darbinieku aiziešana no darba 
7. Fiskālā pārskatāmība 
8. Sezonalitāte, laika apstākļu ietekme 
9. Valsts saistību uzraudzība 

2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 

3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
3 

1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

Kopā rangs 19 24 11 Kopā rangs 19 22 13 

 

Atbilstoši novērtējumam kā ieteicamo risinājumu var rekomendēt 3. risinājumu –  

kompensācija, kas sedz vides aizsardzības un negadījumu blakusizmaksas, kuras nesedz 

konkurējošie transporta veidi, jo tas nodrošina labāku dzelzceļa infrastruktūras un 

pakalpojumu robustumu:  

S1. Infrastruktūras jaudas izmantošana (1) – nodrošina iespēju pasūtīt dzelzceļa infrastruktūras 

jaudu atbilstoši komercpieprasījumam, turpretim 1. un 2. risinājumi paredz iepriekšēju jaudas 

rezervēšanu; 

S2. Pieredze risinājuma pielietošanā (1) – ir pozitīvā pieredze risinājuma piemērošanai citās 

EEZ valstīs, pretēji 2. risinājuma negatīvai pieredzei un trūkstošai informācijai par 1.risinājumu; 

S3. Finanšu rezerves, ticamākais apgrozījums (2) – ņemot vērā, ka jaudas pieprasījums tiks 

pielāgots faktiskajam pieprasījumam, risinājums paredz mazāk pārredzamu jaudas pārdošanu 

kā situācijā ar valsts pasūtījumu; 

S4. Pakalpojumu nodrošināšana (2) - valsts pasūtījumā var atrunāt specifiskus pakalpojumu 

kritērijus, 3.risinājumā nodrošina pakalpojumu atbilstoši komercpieprasījumam, savukārt 2. 

risinājumā pārvadātājiem ir jāuzņemas risks par pakalpojumu esamību, kā rezultātā tas varbūt 

neatbilstošs; 

S5. Gala lietotāja cenas/kvalitātes atbilstība (1) – savienojumā ar S4. minēto pakalpojuma 

nodrošinājumu, 3.risinājums sniedz iespēju atlīdzināt arī ārējās izmaksas, kas kopumā 

nodrošinās labvēlīgāku cenas/kvalitāte atbilstību; 

S6. Procesi, sistēmas, IT, komunikācijas (2) - valsts pasūtījumā var atrunāt specifiskus procesu 

un to nodrošinājuma kritērijus, 3.risinājumā nodrošina pakalpojumu atbilstoši 
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komercpieprasījumam, savukārt 2. risinājumā infrastruktūras pārvaldītājam ir jāuzņemas risks 

par procesu nodrošināšanu, kā rezultātā, tas varbūt neatbilstošs investīciju trūkuma dēļ; 

D1. Nespēja konkurēt ar autotransportu (1) ir mazāka 3.risinājumā, jo tas lielākā mērā izlīdzina 

infrastruktūras un ārējās izmaksas un atstāj jaudas pasūtīšanas brīvību; 

D2. Naudas plūsma (2) – lai arī sagaidāms, ka valsts pasūtījums var nodrošināt stabilāku 

naudas plūsmu, sagaidāms ka 3.risinājumā tā varbūt lielāka, turpretim 2.risinājums rada 

būtiskus riskus infrastruktūras pārvaldītāja pozitīvai naudas plūsmai; 

D3. Tehniskā ieviešana (2) – praktiski šobrīd mākslīgi ir izveidots 2.risinājuma tehniskā 

nodrošinājuma modelis, 3.risinājumā ir gatavi faktiskie ieviešanas piemēri, savukārt pirmajam 

risinājumam var būt tehniskas problēmas ar līguma un izsoles sagatavošanu; 

D4. Infrastruktūras uzturēšanas plānošana (3) – valsts pasūtījums nodrošina stabilu iespēju 

prognozēt vilcienu kustību, esošais modelis paredz stabili zemu vilcienu kustību, savukārt 

trešais risinājums paredz neprognozējamu pieprasījumu, īpaši pirmajos darbības gados; 

D5. Intervences pārskatāmība (1) – trešais risinājums paredz absolūti pārskatāmu 

finansēšanas modeli, kad valsts apmaksās precīzi tik daudz sociālo labumu, cik to sniegs kāds 

no transporta veidiem, 1. risinājumā nevar nodrošināt konkrēta valsts pasūtījuma atbilstību 

tirgus pieprasījumam, savukārt 2. risinājums paredz sākotnēju šķērssubsidēšanu un turpmāku 

nepārskatāmu finanšu līdzsvara nodrošināšanu; 

D6. Svarīgi līgumi vai vienošanās un partneri (1) – D5 pieminētā intervences pārskatāmība ļauj 

atbilstoši plānot un slēgt līgumus par finanšu un komercpakalpojumiem ar partneriem. 

Risinājums arī paredz stingrāku politikas intervences un tā iznākumu robustumu: 

I1. Pārvadājumu konkurences ievainojamība (1) – attiecībā uz valsts pasūtījuma risinājumu, 

pārvadājuma līguma piešķiršana var kavēt jaunpienācēju iespējas strādāt iekšējā tirgū, 

savukārt 3. risinājums paredz iespēju visām loģistikas un transporta kompānijām iesaistīties 

loģistikas ķēžu veidošanā; 

I2. Nozares tendenču ievērošana (1) – valsts pasūtījuma risinājums var nenodrošināt mainīgus 

transporta tirgus apstākļus, savukārt trešais risinājums paredz vienlīdzīgu transporta veidu 

iekļaušanu atbilstoši katra transporta veida priekšrocībām; 

I3. Tehnoloģiju attīstība un jauninājumi (1) –  3. risinājums paredz investīciju iespējas un 

pārskatāmu vienlīdzīgu transporta veida izvēli, kā arī atbalstu P&I; arī valsts pasūtījuma 

risinājums paredz stabilākas naudas plūsmas un attiecīgi iespēju plānot investīcijas, 2. 

risinājums paredz ienākumu šķērssubsidēšanu un attiecīgu investīciju iespēju sašaurināšanos; 

I4. Transporta piegāžu ķēžu robustums (2) – valsts pasūtījuma risinājums paredz nodrošinātu 

piekļuvi valsts pasūtījuma apjomā, savukārt trešais risinājums paredz vienlīdzīgu transporta 

veidu iekļaušanu atbilstoši katra transporta veida priekšrocībām; 

I5. Jauni tirgi (1) – valsts pasūtījuma risinājums var neparedzēt jaunas nišas mainīgajā 

transporta tirgū, savukārt trešais risinājums paredz vienlīdzīgu transporta veidu iekļaušanu 

atbilstoši katra transporta veida priekšrocībām pēc pieprasījuma; 

I6. Eksporta / importa atbalsts (2) – valsts pasūtījuma risinājums paredz nodrošinātu piekļuvi 

valsts pasūtījuma apjomā, savukārt 3. risinājums paredz vienlīdzīgu transporta veidu 

iekļaušanu atbilstoši katra transporta veida priekšrocībām, t.sk. arī tādām loģistikas ķēdēm, 

kuras sākās vai beidzās trešajās valstīs; 

I7. Informācija un pētījumi (1) – 3. risinājums paredz brīvu piekļuvi tirgus informācijai un 

inovatīvu risinājumu atbalstu; 

I8. Ārējo blakusefektu samazinājums (1) – sagaidot, ka 3. risinājumam ir lielāks kravu plūsmu 

pārvirzīšanas efekts (jo tas nodrošina ātru reaģēšanu uz tirgus vajadzībām un sniedz lielāku 
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izmaksu izlīdzināšanu), transporta ārējo izmaksu samazinājums ir sagaidāms 3. risinājumam, 

valsts pasūtījuma gadījumā, efekts varbūt mazāks, bet stabils, 2. risinājums var nodrošināt 

mazāku kravu apjomu pārvirzīšanu savas nepārskatāmības un nepievilcības dēļ; 

I9. Investīciju pieplūde (1) – atsaucoties uz I3. apsvērumiem, 3. variants tiek uzskatīts par 

pievilcīgāku gan privātiem, gan PPP investoriem; 

D1. Politikas robustums (1) – 3. risinājuma politiskā intervence ir pilnībā saderīga ar NAP2027 

un TAP2027 izteiktajiem mērķiem, 2. risinājums neparedz specifisku politiku, bet tikai nodrošina 

infrastruktūras pārvaldītāja minimālo finanšu noturību, 3. variants paredz tiešu valsts atbalstu 

dzelzceļa transportam, kas nenodrošina visu transporta veidu godīgu konkurenci; 

D2. Tiesiskā ieviešana (2) – praktiski šobrīd mākslīgi ir izveidots 2. risinājuma finansēšanas 

modelis, 3.risinājumā ir gatavi faktiskie ieviešanas piemēri, savukārt 1. risinājumam var būt 

tiesiskās problēmas ar līguma un izsoles sagatavošanu; 

D3. Uzskaite un informācija (1) – 3. risinājuma modelis paredz pārskatāmu finansējumu par 

precīzu sasniegto sociālo labumu; 

D4. Konkurējošā transporta pretiedarbība (1) – 3. risinājumā visi transporta veidi tiks nostādīti 

vienlīdzīgos apstākļos un tiks nodrošināta brīva konkurence; 

D5. Tirgus pieprasījuma trūkums (3) – 2. risinājumā visticamāk tiks nodrošināts pārredzami 

nemainīgs esošais apjoms, 1.risinājumā tiks nodrošināts valsts pasūtījuma apjoms, savukārt 

pastāvot tehnoloģiskiem šķēršļiem, var netikt nodrošināts tirgus pieprasījums specifiskam 

pakalpojumam; 

D6. Svarīgu darbinieku aiziešana no darba (1) – 3. risinājums paredz nozīmīgāku dzelzceļa 

iesaistīšanu sarežģītajās piegāžu ķēdēs, kas prasīs kvalificēta darba spēka piesaistīšanu; 

D7. Fiskālā pārskatāmība (1) – 3. risinājums paredz absolūti pārskatāmu finansēšanas modeli, 

kurā valsts apmaksās precīzi tik daudz sociālo labumu, cik to sniegs viens vai otrs transporta 

veids, 1. risinājumā nevar nodrošināt konkrēta valsts pasūtījuma atbilstību tirgus 

pieprasījumam, savukārt 2. risinājums paredz sākotnēju šķerssubsidēšanu un turpmāku 

nepārskatāmu finanšu līdzsvara nodrošināšanu; 

D8. Sezonalitāte, laika apstākļu ietekme (1) – 1. risinājumā valsts pasūtījums var būt 

nesaderīgs ar sezonālajām un cikliskajām transporta tirgus svārstībām, savukārt 3. risinājums 

maksimāli to ņem vērā; 

D9. Valsts saistību uzraudzība (2) – 1. risinājumu atbilstoši Dzelzceļa likumam uzrauga VDzA, 

2. risinājums paredz līdzekļu izmaksu tikai atbilstoši izpildītajam darbam. 2. risinājumā 

nepieciešams nodrošināt ļoti sarežģītas izmaksu attiecināšanas shēmas, lai pierādītu valsts 

līdzekļu nonākšanu konkrētai intervences vajadzībai. 

Var secināt, ka kompensācija, kas sedz vides aizsardzības un negadījumu 

blakusizmaksas, kuras nesedz konkurējošie transporta veidi, ir politikas 

nodrošinājumam atbilstošākais valsts intervences risinājums.  
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4. IETEKME UZ VALSTS UN PAŠVALDĪBU BUDŽETIEM 

Politikas rezultatīvie rādītāji ir jau iepriekš izteikti plānošanas dokumentos un izklāstīti 

2.3. tabulā. Politikas rezultātā sasniedzamo rādītāju modelētie rezultāti ir norādīti 4.1. tabulā. 

 

4.1. tabula 

TAP2027 noteiktās rīcības 4.5.5. rezultatīvie rādītāji un to modelētās vērtības 

Rādītājs Mērvienība 
Bāzes  
gads 

Bāzes gada 
vērtība 

Mērķa vērtība 
2027 

Vērtība 
realizējot 
politiku 

Vērtība 
nerealizējot 

politiku 

Samazinātas SEG emisijas transportā, uzlabota vides, t.sk. gaisa, kvalitāte 

Kopējais SEG emisiju 
samazinājums 

kt CO2 
ekv. 

2017 3 325 2 380 3 090 3 153 

Kopējais gaisa 
piesārņojuma ar 

slāpekļa oksīdiem 
samazinājums 

NOx 2018 14,63 11,786 16.87 18.3 

Paaugstināta transporta drošība un drošums 

Ceļu satiksmes 
negadījumos bojā 

gājušo skaita 
samazinājums pret 

bāzes gadu 

skaits 2020 139 -49 -37 -25 

Ceļu satiksmes 
negadījumos smagi 

ievainoto skaita 
samazinājums pret 

bāzes gadu 

skaits 2020 491 -172 -107 -73 

Nodrošināta konkurētspējīga un resursefektīva transporta un loģistikas sistēma 

Valsts galvenie 
autoceļi ļoti labā vai 

labā stāvoklī 
% 2020 76 85 n/d n/d 

Kravu apgrozījums 
dzelzceļa 

pārvadājumos 
milj.t. 2020 24,1 28,5 24.2 18.7 

Konteinerkravu 
apgrozījuma 
pieaugums 

pārvadājumos pa 
dzelzceļu 

TEU 2020 65 332 +2 718 n/a n/a 

Ar dzelzceļa 
transportu veikto 

iekšzemes 
pārvadājumu apjoma 

īpatsvars kopējos 
iekšzemes kravu 
pārvadājumos 

% no milj. 
tonnu km 

2020 

1739 

Auto 
2763 milj.tkm,; 
dzelzceļš 477,5 

milj.tkm. 

18,5 15 15 

 

4.1. tabulas dati liecina, ka risinājumam ir būtiska ietekme uz plānošanas dokumentos izteikto 

mērķu sasniegšanas virzību. Vienlaikus šis risinājums nav pietiekams, lai ar tā palīdzību 

sasniegtu mērķi pilnā apmērā.  
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Pilnvērtīga mērķu sasniegšana ir atkarīga no riska faktoriem, kas varētu apdraudēt mērķu 

sasniegšanu, kā arī citu TAP2027 paredzēto rīcību īstenošanas. Šīs sakarības ir atspoguļotas 

4.2. intervences loģikas tabulā. 

4.2. tabula 

Intervences loģikas tabula 

1. Politikas mērķis 2. Politikas rezultāts 3. Rezultatīvais rādītājs 4. Riski 

NAP2027 281.: 
tautsaimniecības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana  
 
NAP2027 283.: gaisa kvalitātes 
uzlabošana 
 
 
 
 
 
 
 
NAP 314.: transporta sistēmas 
pilnveidošana, lai palielinātu 
videi draudzīgu transporta 
līdzekļu lietošanu 
 

SEG emisiju intensitāte  
 
 
 
 
Gaisa kvalitātes uzlabošana 
slāpekļa oksīdu (NOx) 
piesārņojuma samazināšanai 
blīvi apdzīvotās vietās un valstī 
kopumā, uzlabojot transporta 
sistēmas. 
 
Transporta sistēmas 
pilnveidošana, lai palielinātu 
videi draudzīgu transporta 
līdzekļu lietošanu un AER 
izmantošanu, veidojot atbilstošu 
infrastruktūru un veicinot 
autoparka nomaiņu 

Kopējais SEG emisiju 
samazinājums  
 
 
 
Kopējais gaisa piesārņojuma ar 
slāpekļa oksīdiem 
samazinājums 
 
 
 
 
 
 
Ceļu satiksmes negadījumos 
bojā gājušo skaita 
samazinājums pret bāzes gadu 
 
 
 

Investīciju trūkums multimodālo 
sistēmu veidošanai 
 
Gala cena/kvalitāte attiecības 
dzelzceļa transportam 
neatbilstība tirgus prasībām 

5. Uzdevumi: 
a) Novērst nevienlīdzību starp piekļuvi dažādu transporta infrastruktūra 
b) Veicināt iekšzemes kravu pārvirzīšanu uz transportu, kas rada mazākas vides aizsardzības un negadījumu blakusizmaksas 

sabiedrībai, nodrošinot transporta lietotājiem skaidrus ekonomiskus signālus 
c) Veicināt privātas investīcijas un PPP multimodālā transporta attīstībā, informējot par ilgtermiņa Zaļā kursa transporta politiku 

6. Pasākumi 7. Darbības rezultāti 8. Rezultatīvie rādītāji 9. Riski 

a) infrastruktūras izmaksu, 
kuras nesedz konkurējošie 
transporta veidi, kompensācija 
 
 
b) vides aizsardzības un  
negadījumu izmaksu, kuras 
nesedz konkurējošie transporta 
veidi, kompensācija 
 
 
c) pētījumu, tehnoloģiju un 
informatīvo kampaņu rīkošana 
un atbalsts 

a) nodrošināti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi dažādiem 
transporta veidiem - “lietotājs 
maksā” 
 
 
b) nodrošināti skaidri signāli 
videi draudzīgāko un drošāku 
transporta lietošanai, 
samazinātas transporta ārējās 
izmaksas – “piesārņotājs 
maksā” 
c) nodrošināta efektīvāka 
transportu savienošana, sniegti 
skaidri signāli ilgtspējīgām 
investīcijām 

a) vienādas lietotāju maksas 
par piekļuvi infrastruktūrai par 
vienu FTL 
 
 
b) EK atļautā apmērā ārējo 
izmaksu kompensācija par 
vienu FTL 
 
 
 
c) apzinātas multimodālo 
savienojumu vietas un 
risinājumi; nodrošināta 
multimodālo savienojumu 
publiskā apspriešana  

EK pieļaujamās robežas neļauj 
pilnvērtīgi izlīdzināt lietotāju 
maksājumus ja netiks palielināti 
autotransporta maksājumi 
Transporta tirgus dalībnieki 
varētu nesaprast galvenos 
iemeslus, kāpēc kravas tiek 
virzītas uz dzelzceļa transportu 
 
Dzelzceļa uzņēmumi var veidot 
tādus multimodālus 
savienojumus, pēc kurām nav 
pieprasījuma transporta tirgū 

10. Resursi 11. Izmaksas 12. Priekšnosacījumi  

a) infrastruktūras izmaksu, 
kuras nesedz konkurējošie 
transporta veidi, kompensācija 
b) vides aizsardzības un  
negadījumu izmaksu, kuras 
nesedz konkurējošie transporta 
veidi, kompensācija 
c) konsultācijas kompensāciju 
aprēķināšanai, multimodālo 
savienojumu risinājumi, 
informatīvo kampaņu rīkošana  

Esošajām apjomam:  
1,2 milj. EUR 
Potenciālajam apjomam:  
3,2 milj. EUR 
 
Esošajam apjomam:  
1,9 milj. EUR 
Max. apjomam 
5,0 milj. EUR 
apt.  220 tūkst EUR 

Autotransporta lietotāju 
maksājumu palielināšana 
 
EK piekrišana 
 
Publiskā apspriešana  

 

 

No 4.2. tabulas var secināt:  

▪ ka politikas apakšmērķi rada labumu sabiedrībai, kas ir priekšnosacījums rīcību 

realizācijai; 
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▪ uzdevumu kopums ļauj veicināt politikas rezultātu, bet lai pilnībā sasniegtu mērķi, būtu 

jārealizē arī citus politikā noteiktos uzdevumus; 

▪ darbības rezultātu rādītāju sasniegšana nodrošinās politikas apakšmērķu rezultātu 

rādītāja sasniegšanu, kā arī radīs papildus pozitīvus blakusefektus: sastrēgumu 

mazināšanu valsts pilsētās, privāto investīciju piesaisti un inovācijas transportā; 

politikas ieviešanai ir nepieciešami finanšu resursi, cilvēkresursi un materiālie resursi. 

4.3. tabulā ir prognozēta politikas ietekme uz valsts budžetiem un uzņēmumiem. TAP2027 

paredz, ka pasākums neradīs fiskālu ietekmi un tiks veidots Valsts budžeta ietvaros. Tādējādi 

koncepcija paredz izvērtējamu pārstrukturēt pieejamos finanšu resursus, neprasot papildus 

finansējumu, lai sasniegtu jaunos mērķus, vienlaikus nodrošinot atbilstību Nacionālā attīstības 

plāna stratēģiskajiem rādītājiem un uzdevumiem. 

Kā vienu no risināmiem jautājumiem valsts budžeta līdzekļu plānošanai var atzīmēt, ka SM 

darbības jomas ir stingri nodalītas pēc transporta veidiem: autoceļi; dzelzceļš; aviācija. 

Savukārt, divas multimodālas darbības jomas (tranzītpārvadājumi un pasažieru pārvadājumi) 

neskar kravas iekšzemes pārvadājumus. Šajā saistībā patlaban neeksistē valsts budžeta 

finanšu pozīcijas, kas nodrošinātu TAP2027 3.rīcības (Loģistikas pakalpojumu konkurētspējas 

paaugstināšana) un tā specifiskā uzdevuma “multimodālo un intermodālo kravu pārvadājumu 

attīstība, nodrošinot dažādu transporta veidu priekšrocību izmantošanu” finansējumu. 

TAP2027 paredz, ka šī rīcība tiks veikta esošā valsts budžeta ietvaros, plānojot valsts budžeta 

programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" līdzekļu izlietojumu, kā arī iespēju robežās 

piesaistot ES finanšu instrumentus. 

4.3. tabula 

Likumprojekta “Par valsts budžetu 2022.gadam” SM politikas un resursu vadības 

kartes grozījumu projekts 

Autoceļi 

Politikas mērķis: integrēta, ilgtspējīga transporta sistēma, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visā 
valsts teritorijā, nodrošina gan vietējo sasniedzamību, nodrošinot pamattīkla un visaptverošā tīkla sasaisti. Mērķa prioritāte ir 
kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība, nodrošinot valsts galveno un reģionālo autoceļu rekonstrukciju vai modernizāciju 

drošas infrastruktūras attīstībai nākotnē / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam 

Politikas rezultatīvie rādītāji 
Attīstības plānošanas 

dokumenti vai 
normatīvie akti 

Faktiskā 
vērtība (2020) 

Plānotā vērtība 
(2023) 

Kopējais SEG emisiju samazinājums, kt CO2 ekv. 
Transporta attīstības 

pamatnostādnes 
2021. – 2027. gadam 

3325 2380 

Kopējais gaisa piesārņojuma ar slāpekļa oksīdiem 
samazinājums NOx kg 

Transporta attīstības 
pamatnostādnes 

2021. – 2027. gadam 
14,63 11,79 

Ar dzelzceļa transportu veikto iekšzemes pārvadājumu 
apjoma īpatsvars kopējos iekšzemes kravu pārvadājumos 

(%,no milj. tonnu km) 

Transporta attīstības 
pamatnostādnes 

2021. – 2027. gadam 
17 18,5 

Valdības rīcības plāns 93. 

 
2020. gads 

(izpilde) 
2021. gada 

plāns 
2022. gada 

projekts 
2023. gada 
prognoze 

2024. gada 
prognoze 

Ieguldījumi 

Izdevumi kopā, EUR, t.sk.:   3 100 000 5 800 000 8 420 000 

23.08.00 kompensācija, kas sedz vides 
aizsardzības un 

negadījumu blakusizmaksas, kuras nesedz 
autotransports 

  3 100 000 5 800 000 8 420 000 
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5. RĪCĪBAS PLĀNS KONCEPCIJAS ĪSTENOŠANAI   

Konceptuālu ziņojumu apstiprina ar MK rīkojumu, kurā norāda atbalstīto risinājumu, atbildīgās 

institūcijas, tām noteiktos uzdevumus un to izpildes termiņus.  

Ievērojot, LESD 107. pantu, kas aizliedz piešķirt valsts atbalstu, bet pamatotos gadījumos atzīst 

to par saderīgu ar iekšējo tirgu (skat. 3.nodaļu), šim nolūkam ir jāveic rīcības, kas atspoguļotas 

5.1. tabulā, nākamajā lapā. 
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5.1.tabula Rīcības virzieni, uzdevumi un pasākumi 

Nr.p.k. Uzdevums/pasākums Izpildes termiņš 
Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgā 

institūcija 
Sasaiste ar politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju 

Attiecināmais 

NAP2027 

uzdevums 

Attiecināmais 

TAP2027 

pasākums 

1.rīcības virziens: Infrastruktūras izmaksu, kuras nesedz konkurējošie transporta veidi, kompensācija 

1.1. 

MK lēmums par kompensācijas 

piešķiršanu, apmēru un izmaksāšanas 

kārtību 

01.06.2022 MK SM 

- Kopējais SEG emisiju (kt CO2 ekv.) samazinājums 

- Kopējais gaisa piesārņojuma ar slāpekļa oksīdiem samazinājums -  

- Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī 

- Kravu apgrozījums dzelzceļa pārvadājumos 

-Konteinerkravu apgrozījuma pieaugums (TEU) pārvadājumos pa dzelzceļu 

- Ar dzelzceļa transportu veikto iekšzemes pārvadājumu apjoma (milj. tonnu km) 

īpatsvars kopējos iekšzemes kravu pārvadājumos 

- Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazinājums pret 

bāzes gadu 

- Ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto skaita samazinājums pret bāzes gadu 

281., 283., 314. 4.5.5 1.2 

Maksas aprēķināšanas shēmas 

grozījumi par kompensācijas 

piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību 

projekts 

01.07.2022 LRN SM 

1.3. 
Paziņojuma EK par atbalsta shēmu 

nosūtīšana 
01.08.2022 CFLK SM 

2.rīcības virziens: vides aizsardzības un  negadījumu izmaksu, kuras nesedz konkurējošie transporta veidi, kompensācija 

2.1. 

MK lēmums par kompensācijas 

piešķiršanu, apmēru un izmaksāšanas 

kārtību 

01.06.2022 MK SM 

- Kopējais SEG emisiju (kt CO2 ekv.) samazinājums 

- Kopējais gaisa piesārņojuma ar slāpekļa oksīdiem samazinājums -  

- Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī 

- Kravu apgrozījums dzelzceļa pārvadājumos 

-Konteinerkravu apgrozījuma pieaugums (TEU) pārvadājumos pa dzelzceļu 

- Ar dzelzceļa transportu veikto iekšzemes pārvadājumu apjoma (milj. tonnu km) 

īpatsvars kopējos iekšzemes kravu pārvadājumos 

- Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazinājums pret 

bāzes gadu 

- Ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto skaita samazinājums pret bāzes gadu 

281., 283., 314. 4.5.5 2.2. 

Maksas aprēķināšanas shēmas 

grozījumi par kompensācijas 

piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību 

projekts 

01.07.2022 LRN SM 

2.3. 
Paziņojuma EK par atbalsta shēmu 

nosūtīšana 
01.08.2022 CFLK SM 

3.rīcību virziens: pētījumu, tehnoloģiju un informatīvo kampaņu rīkošana un atbalsts 

2.1. 

MK lēmums par kompensācijas 

piešķiršanu, apmēru un izmaksāšanas 

kārtību 

01.06.2022 MK SM 

- Kopējais SEG emisiju (kt CO2 ekv.) samazinājums 

- Kopējais gaisa piesārņojuma ar slāpekļa oksīdiem samazinājums -  

- Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī 

- Kravu apgrozījums dzelzceļa pārvadājumos 

-Konteinerkravu apgrozījuma pieaugums (TEU) pārvadājumos pa dzelzceļu 

- Ar dzelzceļa transportu veikto iekšzemes pārvadājumu apjoma (milj. tonnu km) 

īpatsvars kopējos iekšzemes kravu pārvadājumos 

- Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazinājums pret 

bāzes gadu 

- Ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto skaita samazinājums pret bāzes gadu 

281., 283., 314 3.1.4. 2.2. 

Maksas aprēķināšanas shēmas 

grozījumi par kompensācijas 

piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību 

projekts 

01.07.2022 LRN SM 

2.3. 
Paziņojuma EK par atbalsta shēmu 

nosūtīšana 
01.08.2022 CFLK SM 
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1.pielikums 

Transporta kopējo sociālo izmaksu un lietotāju iemaksu salīdzinājums 

Ārējās izmaksas 

Latvijas teritorijā 2018. gadā transporta nozare veidoja 30% no kopējā enerģijas gala patēriņa 

un 78% no kopējā naftas produktu gala patēriņa.64 2018.gadā energoresursu patēriņš 

autotransportā veidoja 82,6% no kopējā transportā izmantoto energoresursu apjoma – 11,9% 

veidoja starptautiskais gaisa transports un 4,8% dzelzceļa transports, 0,5 % - ūdens 

transports, bet atlikušos 0,2% iekšzemes gaisa transports un cauruļvadu transportā izmantotā 

enerģija.65 

Komisijas 2019.gadā publicētais Eiropas zaļais kurss paredz vismaz par 40% samazināt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar 1990.gada līmeni, vismaz 32% atjaunojamās 

enerģijas īpatsvaru, vismaz 32,5 % uzlabojums energoefektivitātē.66 

Saskaņā ar ETS “ierobežojumu un tirdzniecības” principu, pārsniedzot maksimālo 

siltumnīcefekta gāzu daudzumu, attiecīgai iekārtai ir jāiegādājas kvotas no citiem, un otrādi, ja 

iekārtai ir labi izdevies samazināt emisijas, tā var pārdot atlikušos kredītus.67 Ceturtajā 

tirdzniecības posmā, kas sākās 2021. gada janvārī un ilgs līdz 2030. gada decembrim, 

sasniedzamie emisiju samazinājumi pastiprina pašreizējo ES Komisijas mērķi “Fit for 55”.68 

Turklāt EK ierosina, ka emisijas no degvielas, ko izmanto autotransportā attieksies uz jaunu, 

atsevišķu emisiju tirdzniecības sistēmu, kas regulēs degvielas piegādātājus (sākotnēji ETS 

neattiecās uz transportu, kas rada 21% no ES siltumnīcefekta gāzu emisijām,69 jo transporta 

nozarē lielais individuālo lietotāju skaits rada sarežģītību tās ieviešanai).70 Tā sāks darboties 

no 2025. gada un emisiju ierobežojums tiks noteikts no 2026. gada. Uz transporta nozari 

joprojām attieksies Regula 2018/842 par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazinājumiem.71 

EK pētījumā iegūtās klimata pārmaiņu radītās ārējās izmaksas vidēji uz tkm smagajam 

kravu autotransportam ir 0,53 EUR centi, bet kravu dīzeļvilcienam 0,25 EUR centi.72 

Jāņem vērā, ka minētie aprēķini tika veikti 2016.gada cenās, bet saistībā ar piešķirto kvotu 

samazinājumu un vajadzību pieaugumu kopš 2018. gada kvotu cenas ir nepārtraukti 

pieaugušas, 2021. gada jūlijā sasniedzot EUR 57/tCO2,73 un modelēšanas pētījumos lēsts, ka 

oglekļa cenas 2030. gadā būs robežās EUR 90-130/tCO2.74 

Saskaņā ar aplēsēm, kas balstītas uz emisijas faktoriem valsts līmenī, CO2 emisijas, kas 

saistītas ar dzelzceļa nozarē izmantotās elektroenerģijas ražošanu, bija aptuveni 13,1 milj. t 

gadā. Pieņemot, ka Eiropas emisijas kvotas (angl. European Emission Allowance – EUA) 

vidējā vērtība 2016. gadā ir 5,2 EUR par tonnu emitētā CO2 ekvivalenta,75 dzelzceļa transports 

maksāja 75,5 milj. EUR, no kuriem 58% par pasažieru vilcieniem un 42% par kravu vilcieniem. 

 
64 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija: Transporta enerģija, 2020  
65 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija: Transporta enerģija, 2020  
66 Eiropas Komisija: Eiropas zaļais kurss, 2019 
67 "Emissions Trading System (EU ETS)". European Commission. 15 November 2010. Retrieved 5 June 2012. 
68 European Commission: Delivering the European Green Deal, 2021 
69 Questions and Answers on Emissions Trading and National Allocation Plans for 2008 to 2012 EU November 2006: 
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/m06_452_en.pdf  
70 Klooster, Jeroen; Kampman, Bettina (2006). Dealing with transport emissions (PDF). The Swedish Environmental 
Protection Agency. ISBN 978-91-620-5550-9. ISSN 0282-7298. 
71 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/842 par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod ieguldījumu rīcībā klimata 
politikas jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 
72 European Commision: Handbook on the external costs of transport, 2019  
73 EMBER Carbon Price Viewer, 2021 
74Simon, Frédéric EURACTIV: Analyst: EU carbon price on track to reach €90 by 2030, 2021 
75 EEA, 2017. Trends and projections in the EU ETS in 2017, Copenhagen: European Environment Agency. EMISIA, 
INFRAS, IVL, 2013. TRACCS - Transport data collection supporting the quantitative analysis of measures relating to 
transport and climate change., Thessaloniki: EMISIA S.A. 

https://www.em.gov.lv/lv/transporta-energija
https://www.em.gov.lv/lv/transporta-energija
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/m06_452_en.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5550-X.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-91-620-5550-9
https://en.wikipedia.org/wiki/ISSN_(identifier)
https://www.worldcat.org/issn/0282-7298
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf
https://ember-climate.org/data/data-tools/carbon-price-viewer/
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/interview/analyst-eu-carbon-price-on-track-to-reach-e90-by-2030/
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Latvijā šādi novērtēts emisijas koeficients ir 291,6 g/kWh, kopējās emisijas 0,002 milj. t,  

kopējās ETS 0,01 milj. EUR.76 

Vairāk nekā 92% no Latvijas autoparka veidoja benzīna un dīzeļdegvielas darbināmie 

transportlīdzekļi, savukārt ar alternatīvajām degvielām, galvenokārt LPG, darbināmi bija 

aptuveni 6% no visiem reģistrētajiem transportlīdzekļiem Latvijā. 2018. gadā no atjaunojamiem 

energoresursiem iegūtais enerģijas īpatsvars transportā bija 4,7%. Gandrīz visu transportā 

patērēto degvielu, izņemot daļu biodegvielas, Latvijā importē. 

Bez klimatiskajām pārmaiņām, transporta gaisa emisija var izraisīt dažāda veida bojājumus 

veselībai un apkārtējai videi:77 

▪ daļiņu (piem. PM10, PM2,5) un slāpekļa oksīdu (NOx) ieelpošana palielina elpceļu un 

sirds un asinsvadu slimību (bronhīta, astmas, plaušu vēža) risku, kas izraisa 
ārstēšanas izmaksas, ražošanas zudumus darbā (slimības dēļ) un dažos gadījumos 
pat nāvi; 

▪ ozons kā sekundārs gaisa piesārņotājs un citi skābie gaisa piesārņotāji var samazināt 
ražu; 

▪ ēku virsmu piesārņojums ar daļiņām un putekļiem, kā arī būvju bojājumi korozijas 
procesu rezultātā, ko izraisa skābās vielas; 

▪ ekosistēmas daudzveidības samazināšanās saistībā ar augsnes, nokrišņu un ūdens 
paskābināšanās ar NOx, SO2 un ekosistēmu eitrofikācija ar NOx, NH3.  

 
Attiecīgā pētījumā iegūtās gaisa piesārņojuma rādītās ārējās izmaksas ES-28 vidēji uz tkm 
smagajam kravu autotransportam ir 0,76 EUR centi (Latvijā 0,44 EUR centi), kravu 
dīzeļvilcienam ES-28 dalībvalstīs vidēji 0,68 EUR centi uz tkm (Latvijā 0,34 EUR centi uz 
tkm). 
 
NEEDS,78 INFRAS & Ecoplan79 un citos pētījumos ir atzīmēta transporta ietekme uz dabu, 
ainavu un dabiskajiem biotopiem - ekosistēmu zudums, biotopu sadrumstalotība un negatīva 
ietekme uz ekosistēmām gaisa piesārņotāju emisijas dēļ (piemēram, bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās). Dabai radītās ārējās izmaksas ES-28 vidēji uz tkm 
smagajam kravu autotransportam ir 0,19 EUR centi (Latvijā 0,34 EUR centi), bet kravu 
dīzeļvilcienam 0,25 EUR centi (Latvijā 0,09 EUR centi).80 

 
Transporta troksni var definēt kā nevēlamas dažāda ilguma, intensitātes vai citas kvalitātes 

skaņas, kas rada fizisku vai psiholoģisku kaitējumu cilvēkiem - sirds išēmiskās slimības, 

insultus, demenci, hipertensiju, īgnumu u.c.81, kā arī kairinājumus - trauksmi, spēku izsīkumu 

un miega traucējumus.82 Trokšņa ārējās izmaksas, kas noteiktas pamatojoties uz HEATCO 

projektu83, ES-28 vidēji uz tkm smagajam kravu autotransportam atkarībā no kravnesības 

svārstās no 0,40 līdz 1,2 EUR centi (Latvijā no 0,52 līdz 1,87 EUR centi), bet kravu 

dīzeļvilcienam 0,45 EUR centi ( Latvijā 0,06 EUR centi) .84 

 

 
76 European Commision: Transport taxes and charges in Europe, 2019  
77 European Commison: Handbook on the external costs of transport, 2019  
78 NEEDS, 2006a. Assessment of Biodiversity Losses, NEEDS deliverable D.4.2.-R.S. 1b/WP4, priority 6.1: 
Sustainable Energy Systems and, more specifically Sub-priority 6.1.3.2.5: Socio-economic tools and concepts for 
energy stragegy. 
79 INFRAS en Ecoplan, 2018. External Effects of Transport 2015 in Switzerland (‘Externe Effekte des Verkehrs 2015’). 
Update study of the calculations of environment, accident and health costs of road, rail, air and water transport 2010-
2015, Bern: Swiss Federal Office for Spatial Development. 
80 European Commison: Handbook on the external costs of transport, 2019  
81 World Health Organization: Burden of disease from environmental noise : Quantification of healthy life years lost in 
Europe, 2011 
82 World Health Organization: Burden of disease from environmental noise : Quantification of healthy life years lost in 
Europe, 2011 
83 HEATCO, 2006. Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment 
(HEATCO). Deliverable D5: Proposal for harmonised guidelines, Stuttgart: IER University of Stuttgart 
84 European Commison: Handbook on the external costs of transport, 2019  

https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Transport_taxes_and_charges_in_Europe_Final.pdf
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf
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Pastāv arī citas, vēl nekvantificēta ārējo izmaksu kategorijas, kas saistītas ar augsnes un 

ūdens piesārņojumu:85 

▪ ar smagajiem metāliem. Šveices pētījumā lēsts, ka šīs izmaksas nepārsniedz 1% no 

kopējām ārējām transporta izmaksām;86 

▪ ar organiskām toksiskām vielām. Atbilstošo emisiju ārējās izmaksas arī ir lēstas 

salīdzinoši zemas;87 

▪ naftas noplūdes dēļ. Daudzos pētījumos šī ietekme ir minēta un sniegti indikatīvi dati 

par ārējām izmaksām, bet attiecībā uz ūdens transportu.88 

2019. gadā Komisija pieņem Nulles vīziju,89 lai palielinātu ceļu satiksmes drošību uz Eiropas 

ceļiem. Tā arī ierosināja jaunus starpposma mērķus samazināt ceļu satiksmes negadījumos 

bojāgājušo skaitu par 50% līdz 2030. gadam, kā arī par 50% samazināt smagu traumu skaitu 

tajā pašā laika posmā. Negadījumi rada ievērojamas izmaksas, kas sastāv no divu veidu 

komponentiem: materiālajām izmaksām (piemēram, transportlīdzekļu bojājumiem, 

administratīvajām izmaksām un medicīniskām izmaksām) un nemateriālajām izmaksām 

(piemēram, īsāku mūžu, ciešanas, sāpes). Daļa no šīm izmaksām ir segtas ar apdrošināšanas 

prēmijām (CTA) vai iekļauta infrastruktūras izmaksās (profilakses izmaksas, kas ir paredzētas 

avāriju skaita samazināšanai).90 

EK veiktā pētījumā ir novērtētas galvenās negadījumu izmaksu sastāvdaļas (skat. 1. tabulu). 

 
1. tabula 

Negadījuma izmaksas vidēji ES, EUR 91 

 Nāves gadījums Smags ievainojums Viegls ievainojums 

Cilvēku izmaksas: sāpes un ciešanas naudas izteiksmē 2 907 921 464 844 35 757 

Medicīniskās izmaksas: izmaksas par cietušā medicīnisko 
aprūpi, slimnīcās, rehabilitācijas centros, utt. kā arī ierīču un 

medikamentu izmaksas 
2 722 8 380 721 

Administratīvās izmaksas: policijas, ugunsdzēsēju un 
NMPD, kas palīdz avārijas vietās, izmaksas 

1 909 1 312 564 

Ražošanas zaudējumi: cietušā samazinātais darba laiks un 
cilvēkkapitāla aizstāšanas izmaksas 

361 358 24 055 1 472 

 
Turpat, pētījumā salīdzinot vidējās negadījumu izmaksas uz tkm ES-28 dalībvalstīs, tika 

secināts, ka smagajam kravu autotransportam tās sastāda 1,3 EUR centus, bet kravu 

vilcienam 0,1 EUR centu.92 

Paredzams, ka no 2013. līdz 2030. gadam kopējais ES iedzīvotāju skaits (28 dalībvalstis) 

palielināsies par aptuveni 2,2% (no 507,2 milj. līdz 518,5 milj. iedzīvotāju).93 Šis faktors izraisīs 

 
85 European Commison: Handbook on the external costs of transport, 2019  
86 INFRAS en Ecoplan, 2018. External Effects of Transport 2015 in Switzerland (‘Externe Effekte des Verkehrs 2015’). 
Update study of the calculations of environment, accident and health costs of road, rail, air and water transport 2010-
2015, Bern: Swiss Federal Office for Spatial Development. 
87 INFRAS en Ecoplan, 2018. External Effects of Transport 2015 in Switzerland (‘Externe Effekte des Verkehrs 2015’). 
Update study of the calculations of environment, accident and health costs of road, rail, air and water transport 2010-
2015, Bern: Swiss Federal Office for Spatial Development. 
88 Navrud, S., Lindhjem , H. & Magnussen, K., 2016. Valuing Marine Ecosystem Services Loss from Oil Spills for Use 
in Cost-Benefit Analysis of Preventive Measures. In: P. A. Nunes, P. Kumar, L. E. Svensson & A. Markandya, eds. 
Handbook on the Economics and Management for Sustainable Oceans. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 
Farrow, S. & Larson, D., 2012. News and Social Cost: The Case of Oil Spills and Distant Viewers. Journal of Benefit-
Cost Analysis, De Gruyter,, 3(4), pp. 1-24. 
89 International Social Security Association: European Union adopts the vision Zero approach, 2021 
90 Wijnen, W. et al., 2017. Crash cost estimates for European countries, deliverable 3.2 of the H2020 project 
SafetyCube., Loughborough: Loughborough University, SafetyCube. 
91 European Commison: Handbook on the external costs of transport, 2019  
92 European Commison: Handbook on the external costs of transport, 2019  
93 Fact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics Lot 1: Analysis of 
the EU logistics sector Final report. European Commission, p. 442 (2015). 

 

https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf
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https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf
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izmaiņas sociālajās un patērētāju uzvedības īpašībās un raisa diskusijas par sastrēgumiem.94 

Sastrēgumu ārējās izmaksas rodas, ja papildu transportlīdzeklis samazina citu plūsmas 

transportlīdzekļu ātrumu un tādējādi palielina to brauciena laiku. Turklāt, sastrēgumi ietekmē 

piesārņojošo vielu emisijas un ceļu satiksmes negadījumus. Sastrēgumu izmaksas uz tkm 

ES-28 dalībvalstīs tiek lēstas smagajam kravu autotransportam 1,3 EUR centu (t.sk. pilsētās 

- 3,81 EUR centi, bet starppilsētu satiksmē - 0,45 EUR centi),95 bet kravu vilcienam 0,0432 

EUR centu (2016.gada cenās).96 

 

Ražotāju izmaksas 

Transporta darbības process ir plašs augšupējo un pakārtoto procesu klāsts, kas rada negatīvu 

ārējo ietekmi. Ņemot vērā uz dzīves ciklu orientētu skatījumu uz transportu, enerģijas ražošana, 

transportlīdzekļu un infrastruktūras ražošana, apkope un apglabāšana arī rada siltumnīcefekta 

gāzu un toksisku vielu emisiju, t.s. “well-to-tank emissions”.97 Šo blakus emisiju uzskaite ir 

ļoti nozīmīga ārējo izmaksu ziņā, īpaši ar elektroenerģiju darbināmiem transporta veidiem, jo 

enerģijas ražošanas ietekme ir ļoti nozīmīga, savukārt enerģijas izmantošana praktiski nerada 

emisijas. 2016.gadā EK pētījumā iegūtās blakusemisiju ārējās izmaksas vidēji uz tkm 

smagajam kravu autotransportam ir 0,20 EUR centi, kravu elektrovilcienam – 0,16 EUR 

centi, bet dīzeļvilcienam 0,14 EUR centi.98 99 

Autotransports veido vairāk nekā trīs ceturtdaļas no kopējiem iekšzemes kravu pārvadājumiem 

ES (pamatojoties uz veiktajiem tkm).100 Tirgus konsolidācija ir ļoti maza, 10 lielākie Eiropas auto 

kravu pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji rada tikai 10,8% no tirgus ieņēmumiem. Lielākā daļa 

individuālo kravas automašīnu operatoru ir mazi uzņēmumi, proti vairāk nekā 90% ES kravu 

autopārvadājumu uzņēmumos ir mazāk nekā desmit darbinieku.101 Šajā saistībā, transporta 

nozares liberalizācija un intermodalitāte ir viens no galvenajiem politiskajiem faktoriem ES. 102 

Eiropas stratēģiskajā ilgtermiņa redzējumā par pārtikušu, modernu, konkurētspējīgu un 

klimatneitrālu ekonomiku103, norāda uz sastrēgumu samazināšanos. Programmas Eiropa 

kustībā (Europe on the Move) ietvaros mērķis ir samazināt sastrēgumu līmeni pilsētu teritorijās, 

kā arī ņemot vērā zemes izmantošanas izmaiņu aspektus, lai samazinātu tukšdarbību.104  

Oglekļa izmantošana elektroenerģijas ražošanā tiks pakāpeniski pārtraukta, krasi samazinot 

vajadzību pēc ogļu transportēšanas. Tāpat, tiks pakāpeniski izbeigts transportā izmantotais 

fosilais šķidrais kurināmais, jo vairākas valstis ir formulējušas mērķus līdz 2030. gadam aizliegt 

ar tradicionālo degvielu darbināmu vieglo automobiļu iegādi. Tajā pašā laikā ilgtspējīgas 

degvielas transportēšana (piemēram, biomasas) varētu radīt potenciālu jaunu tirgu. 

 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/studies/ doc/2015-01-freight-logistics-lot1-
logistics-sector.pdf  Accessed 21 Jan 2019 
94 Grant-Muller, S. & Laird, J., 2007. Costs of Congestion : Literature Based Review of Methodologies and Analytical 
Approaches, Edinburgh: Scottish Executive. 
95 European Commison: Handbook on the external costs of transport, 2019  
96 Christidis, P. & Brons, M., 2016. External costs of freight transport in European Union Member States, s.l.: European 
Commission, Joint Research Centre (JRC). 
97 European Commison: Handbook on the external costs of transport, 2019  
98 European Commison: Handbook on the external costs of transport, 2019  
99 INFRAS en Ecoplan, 2018. External Effects of Transport 2015 in Switzerland (‘Externe Effekte des Verkehrs 2015’). 
Update study of the calculations of environment, accident and health costs of road, rail, air and water transport 2010-
2015, Bern: Swiss Federal Office for Spatial Development. 
100 Eurostat: Freight transport statistics - modal split - Statistics Explained (europa.eu) 
101 European Road Freight Transport 2018. Report ID: 1459895, p. 204, November 2018 
102 https://ec.europa.eu/isa2/eif_en  
103 Eiropas Komisija: Ilgtermiņa stratēģija 2050.gadam  
104 Mollenhauer, H., Kasner, M., Haase, P., Peterseil, J., Wohner, C., Frenzel, M., Mirtl, M., Schima, R., Bumberger, J., 
Zacharias, S.: Long-term environmental monitoring infrastructures in Europe: observations, measurements, scales, 
and socio-ecological representativeness. Sci. Total Environ. 624, 968–978 (2018) 
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https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Freight_transport_statistics_-_modal_split
https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
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2.pielikums 

Dzelzceļam raksturīgo kravu pārvadājumu specifika un specifiskās 

tehnoloģiskās problēmas105 

Koksne 

Koksnes ražošanā Latvijā pēdējos gados ir notikušas būtiskas pārmaiņas. Pirmajos gados pēc 

neatkarības atgūšanas galvenā uzmanība tika pievērsta zāģmateriālu ražošanai, kurus 

eksportēja uz Lielbritāniju un Vāciju, un, kuru ražošana notika mazos un vidējos uzņēmumos. 

Mūsdienās ir novērojama koncentrācija lielākos, ar modernāku tehniku apgādātos, uzņēmumos 

kurus vieno spēcīgas nozares asociācijas (skat. 1.tabulu). Nozarē kopumā darbojas ap 3000 

uzņēmumu un tā vēl šodien ir viena no Latvijas eksporta balstiem. Meža nozares TOP 100 

uzņēmumu kopējais neto apgrozījums 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu pieaudzis par 

670,5 milj. EUR jeb 25,1%, bet vidēji katram uzņēmumam – par 6,7 milj. EUR. 

1. tabula 

Mežsaimniecības nozares produkcijas apjoma izmaiņas106 

Produkcija 1991 2000 2010 2016 

Zāģmateriāli (tūkst. m3) 673 3900 3150 3902 

Saplākšņi (tūkst. m3) 48 156 236 280 

Kokskaidu plātnes (tūkst. m3) 171 102 682 1040 

Kokšķiedru plātnes (tūkst. m2) 8813 5300 0 0 

Celuloze (tūkst. t) 45 0 0 0 

Papīrs (tūkst. t) 108 73  184 194  

 

1. tabulā redzams būtisks mežsaimniecības nozares produkcijas pieaugums, kas ir radījis arī 

būtiskas pārmaiņas transporta nozarē – kopš 2010.gada pārvadājumi ir dubultojušies, ar 

izteiktu izrāvienu tieši pēdējā gadā. Šī tendence ir novērojama abos transporta veidos (skat. 

2.tabulu). 

2.tabula 

Koksnes pārvadājumu apjomi, tūkst.t 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Auto 5918 6580 6294 7923 7562 8289 10310 9468 9791 9885 12191 

Dz/c 878 913 966 931 1015 1532 1607 1112 1680 2045 2148 

Kopā 6796 7493 7260 8854 8577 9821 11917 10580 11471 11930 14339 

  

Statistikas dati norāda, ka apmēram trešdaļu no šiem pārvadājumiem veido kurināmā šķeldas 

un koksnes granulu eksports107, kurš ik gadu pieaug. Turpat var novērot arī būtiski kurināmās 

šķeldas ražošanas pieaugumu un kurināmās malkas ražošanas samazinājumu.108 Cita svarīga 

raksturojošā informācija ir atspoguļota 1.attēlā nākamajā lapā. 

 
105 Sagatavots sadarbībā ar SIA “LDZ Cargo” 
106 Apvienoto Nāciju pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations) tīmekļa vietne. 
107 CSB: ENA030. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās 
mērvienībās (NACE 2.red.) 2008 - 2020  
108 CSB: ENA030. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās 
mērvienībās (NACE 2.red.) 2008 - 2020  

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__EN__ENA/ENA030/table/tableViewLayout1/
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__EN__ENA/ENA030/table/tableViewLayout1/
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__EN__ENA/ENA030/table/tableViewLayout1/
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__EN__ENA/ENA030/table/tableViewLayout1/
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1.attēls: Koksnes pārvadājumu ar autotransportu un dzelzceļā transportu analīzes rezultāti109 

1. attēlā sniegtā informācija liecina ka dzelzceļa pārvadājumi galvenokārt tiek veikti eksportā 

caur Rīgas ostu. Autopārvadājumos eksporta virziens arī ir ļoti būtisks (tas gan sadalās 

vairākās t.sk. arī mazajās ostās un arī sauszemē), bet otrais lielākais pārvadājumu virziens ir 

nacionālais (t.i. piegāde uz pārstrādi). Analizējot pārvadājumus, var pamanīt, ka 

autopārvadājumos ir būtiski samazinājies reisa nobraucamais attālums, savukārt, dzelzceļā tas 

nav būtiski mainījies. Vidējais kravas svars autotransporta reisā ir 19,8 t, bet dzelzceļā vienā 

vagonā ir 56,7 t. Tas nozīmē, ka viens 40 vagonu vilciens var aizvietot virs simts automašīnām. 

Lielāku daļu koksnes autopārvadājumus veic vilcienam raksturīgā pārvadājumu veidā -  beramā 

vai sastīpotā veidā.  

Neskatoties uz statistiski labvēlīgiem nosacījumiem par labu dzelzceļa transportam, kā arī 

mežsaimniecības produktu mērogam, dzelzceļa autotransports laika gaitā nav mazinājis 

koksnes transportēšanas īpatsvaru. Viens no svarīgākiem iemesliem ir tas, ka lielākais nozares 

spēlētājs ir AS “Latvijas valsts meži”, kura apgrozījums 2018.gadā veidoja 333,2 milj. EUR, kas 

savas tehnoloģijas ir pakārtojis autopārvadājumiem. Tā izsludinātajā kokmateriālu 

pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas iepirkumā 2021. – 2024.gadā paredzēti tehniskie 

nosacījumi tikai autopārvadājumiem.110 Attiecīgi pārvadājumus par kopējo līgumcenu 124 260 

478,00 EUR norādītājā periodā veiks tikai ar autotransportu. 

Tomēr, ievērojot dažādu piegādes metožu faktorus, priekšrocības un trūkumus, koksnes un 

kokmateriālu pārvadāšana pa dzelzceļu tiek uzskatīta par labāko variantu starp sauszemes 

pārvadājumiem. Galvenās priekšrocības ir: 

▪ darba negadījumu samazināšana (baļķu iekraušana mašīnās ir uzskatāms par vienu 

no traumatiskākiem darbības veidiem);  

▪ iespēja izmantot īpašu aprīkojumu iekraušanas un izkraušanas darbībām, vienkāršota 

vagona tīrīšanas procedūra pēc izkraušanas;  

 
109 CSB apsekojuma dati un SIA “LDZ Cargo” informācija 
110 EIS: Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2021. – 2024. gadā 

 

 

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/44998
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▪ piekļuve ērtai vizuālai kravas pārbaudei;  

▪ augsta ietilpība;  

▪ liela kravnesība. 

 
Pētījumos ir pieminēti dažādi svarīgi tehnoloģiskie nosacījumi:  

▪ kokmateriālu pārvadāšanu nevar veikt parastajos vagonos. Pastāv 2 visbiežāk 

izmantotie vagonu veidi, kas ir piemēroti kokmateriālu pārvadāšanai pa dzelzceļu - 

pusvagoni (izmanto, ja nav nepieciešami apstākļi aizsardzībai pret vides ietekmi, 

nokrišņiem) un platformas kokmateriālu pārvadāšanai, kas aprīkotas ar papildu 

balstiem un gala sienām. Jebkurā gadījumā kokmateriālu garums nedrīkst pārsniegt 15 

metrus; 

▪ ja izcirstais apjoms nepārsniedz divas-trīs mašīnas, kravu konsolidācija pieprasa 

papildus iekraušanas un izkraušanas operācijas; 

▪ specifiski kraušanas nosacījumi vagonos, jo nepareiza iekraušana var izraisīt vagona 

apgāšanos, materiāla bojājumus vai fiksācijas pārkāpumu; 

▪ nepieciešama pielāgošanās spēkā esošajiem tirgus noteikumiem. Pārvadātājam ir 

jāpārzina attiecīgā produkta iekraušanas un transportēšanas nosacījumu ievērošana, 

atbilstoša dokumentēšana, kā arī spēja veidot multimodālās piegādes shēmas.  

Ievērojot minētās priekšrocības un trūkumus pētījumos secināts, ka apaļkoku pārvadājumi pa 

dzelzceļu un caur dzelzceļu termināļiem kļūst konkurētspējīgi pie vairāk nekā 200 km 

attāluma.111 Ja apaļkoku piegādē ir iekļauts papildu autotransports, dzelzceļa transporta peļņas 

punkts salīdzinājumā ar tiešo kravas automašīnu pārvadāšanu netiek sasniegts, kamēr 

attālums nav lielāks par 300 km. Pēdējā gadījumā kritiski kļūst pārkraušanas termināla 

parametri, no kuriem svarīgākie ir: 

▪ iekraušanas ceļa garums, ietilpība un uzglabāšanas vietas raksturojums; 

▪ nedēļā nosūtīto vilcienu skaits un maksimālā kravnesības izmantošana katram 

vilcienam vai vagonam; 

▪ jaudas pietiekamība, pēkšņu piegāžu gadījumā (piemēram, vētra). 

Lai veicinātu apaļkoku un kokizstrādājumu pārvadājumu novirzīšanu uz dzelzceļu, ir vajadzīga 

uzlabota komodālā loģistikas ķēde. Intermodāla termināla darbība un pievienotās vērtības 

sadalījums shematiski aprakstīts 2.attēlā. 

 

2.attēls: Koksnes pārvadājumu komodālas loģistikas ķēde un tās pievienotā vērtība 

 
111 Research gate:T.Tahvanainen, P.Antttila Supply chain cost analysis of long-distance transportation of energy wood 

in Finland,2011,10.1016/j.biombioe.2010.11.014 

https://www.researchgate.net/publication/232407276_Supply_chain_cost_analysis_of_long-distance_transportation_of_energy_wood_in_Finland/references
https://www.researchgate.net/publication/232407276_Supply_chain_cost_analysis_of_long-distance_transportation_of_energy_wood_in_Finland/references
http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2010.11.014
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Attējā var redzēt parasto komodālo loģistisko secību un aptuvenās cenas katrā posmā: 

iekraušana baļķvilcējā pēc treilēšanas un baļķu pāļu izveide ciršanas vietās, transportēšana uz 

koksnes termināli un auto-dzelzceļa pārkraušana, transportēšana uz pārstrādes rūpnīcu vai 

ostu un dzelzceļa vagona izkraušana, kokapstrāde vai eksports. Patreizējais kokmateriālu un 

kopumā būvmateriālu globālajā tirgū ir vērojams straujš cenu kāpums, kas dod iespēju 

dzelzceļam iesaistīties piegādes ķēdē. 

Šajos procesos ir virkne 3PL loģistikas elementu: apaļo kokmateriālu pārkraušanas laika/cikla 

laika noteikšana, krājumu līmeņa noteikšana termināļos laika gaitā, uzglabāšanas jaudas un 

pārkraušanas aprīkojuma analīze, tīkla un termināļa jaudas analīze, piegādes īstermiņa 

svārstību ietekmes un konkrētu termināļu jaudas ierobežojumu analīze u.c.  

Var secināt, ka koksnes pārvadājumu pārvirzīšanai uz dzelzceļa transportu 

nepieciešama: 

- saskaņota loģistikas darbība ar lielākajiem koksnes ražotājiem, īpaši valsts un 

pašvaldības uzņēmumiem; 

- speciālā ritošā sastāva un uzkrāšanas (konsolidēšanas) jaudu nodrošināšana. 

 

Graudi 

Pēdējā desmitgadē ir novērojams būtisks kultūraugu sējumu pieaugums (skat.3.attēlu). 

 

3.attēls: Lauksaimniecības kultūraugu sējumu platība un vidējās iepirkumu cenas 2010. - 2020. gadā, kopraža un 

saimniecību skaits 2020. gadā 

3.attēls parāda, ka sējuma platība desmit gadu laikā ir pieaugusi par 16%, t.sk. būtiskāko daļu 

no apstrādātām platībām aizņem graudaugi, kuru audzēšanas platība ir augusi par 39% (no 

541,5 tūkst. ha līdz 733,7 tūkst. ha), cits būtisks sējamo platību segments ir tehniskie kultūraugi, 

galvenokārt rapsis, kuru audzēšanas platības ir pieaugušas par 32% (no 114,4 tūkst. ha līdz 

151,5 tūkst. ha). Pateicoties tehnoloģiju un tehnikas attīstības graudaugu raža apskatāmajā 

periodā ir pieaugusi 2,4, reizes no 1 435,5 tūkst.t līdz 3 497.1 tūkst.t. Trešdaļu no saražotiem 

graudaugiem 2020.gadā ievākuši Zemgales reģionā, 24% - Kurzemes reģionā, bet pārējos 

reģionos apmēram 15% no kopapjoma. Tajā pat laikā Vidzemes, Pierīgas un Latgales reģionos 
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ir novērojams lielāks graudaugu ražošanas pieaugums kā Zemgales un Kurzemes reģionos. 

Turpat 3.attēlā var novērot, ka Latvijā ir ļoti smalks lauksaimniecību dalījums - absolūtais 

saimniecību vairākums (77%) apstrādā mazāk 20ha, 21% veido saimniecības ar platību no 20 

līdz 300 ha un tikai 3% saimniecību apstrādā vairāk ka 300 ha. 

Graudiem ir raksturīgas ļoti straujas cenu svārstības. 3.attēlā var redzēt, ka kopš 2010.gada, 

2020.gada cenas būtiski nav mainījušās, tajā pat laikā par apskatāmo periodu cenas ir 

svārstījušās vidēji par 16%. EK savā pārtikas piegādes tirgus apskatā norāda, ka 

lauksaimniecības produkcijām ir raksturīga diezgan nestabila un ierobežota pievienotās 

vērtības daļa pārtikas ķēdē, ko izraisa pieaugošās izejvielu izmaksas, mainīgie laika apstākļi 

un augu slimības, bet ierobežotā iespēja izdarīt spiedienu uz pārtikas ražotājiem un 

izplatītājiem saistībā ar ilgtermiņā kontraktiem un sīvu konkurenci šajā piegādes ķēdes daļā. 

Turklāt, EK konstatēja asimetrisku cenu pārnesi - pārtikas cenas pieaug atbilstoši 

lauksaimniecības cenu pieaugumam, bet neseko lejupejošajām cenu svārstībām.112 

Arī citi graudu tirgus aspekti ir ļoti mainīgi. Bez jau pieminētajām ražas svārstībām un 

konsolidēšanas problēmām no vairākiem nelieliem graudu ražotājiem, viens no svarīgiem 

graudu transportēšanas ietekmējošiem faktoriem ir graudu pārdošanas loģika, jeb vēlme 

savākto ražu pārdot pēc iespējas dārgāk. Ražas novākšanas laikā lauksaimnieks var izvēlēties 

pārdot ražu nekavējoties — iespējams, vietējam pārstrādātājam vai elevatoram — vai arī 

lauksaimnieks var nolemt uzglabāt visu ražu, vai daļu no tās, cerot uz labāku cenu vēlāk. Tāpat 

elevators var izvēlēties pārdot graudus, piemēram, ārzemju pircējam, vai arī tas var nolemt 

uzglabāt graudus līdz uzlabojas cenas. Tas viss graudu loģistikā iesaistītajiem apgrūtina 

plānošanu un darbību. Līdzīgi rīkojās arī citi zemkopji, piemēram, mājputnu fermas var pieprasīt 

lielu graudaugu apjomu vienā gadā vai iepirkt to ārzemēs citā.  

Šāda nestabilitāte rada tendenci graudu pārvadājumus veikt ar vairāk elastīgu transporta veidu, 

tāpēc analizējot statistisko informāciju, var novērot, ka lielāko daļu labības pārvadājumiem veic 

ar autotransportu. Cita svarīga labības transportēšanas raksturojošā informācija ir atspoguļotā 

4.attēlā. Analizējot 4.attēlu. jāņem vērā, ka informācija par autotransportu ir pieejama tikai par 

lauksaimniecības produkciju kopumā, neizdalot atsevišķi graudus un citas labības. 

 

4.attēls: Labības pārvadājumu ar autotransportu un dzelzceļā transportu analīzes rezultāti113 

4. attēlā sniegtā informācija parāda, ka lielākā, ar autotransportu veicamo pārvadājumu, daļa 

notiek iekšzemē, daļēji iesaistot komercpārvadājumus, bet daļēji ar pašu transportu. 

Svarīgākais labības iekraušanas reģions ir Vidzeme. Savukārt ar dzelzceļa transportu graudus 

 
112 European Commision: Key facts and figures on the food supply chain in the European Union, 2015  
113 CSB apsekojuma dati un SIA “LDZ Cargo” informācija 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/agri-market-brief-04_en.pdf
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pārvadā galvenokārt no Latgales reģiona lielo ostu virzienā (svarīgākais graudu pārkraušanas 

termināls ir Liepājā). Turpat var novērot, ka autotransporta labību pārvadā sastīpotā veidā un 

uz īsākiem attālumiem kā ar dzelzceļa transportu. Turklāt, ar autotransportu veicamiem 

maršrutiem ir tendence saīsināties. Arī iekraušana autotransportā 2019.gadā ir vidēji neliela un 

sastāda 13,5 t, savukārt, dzelzceļa transportā tiek izmantota maksimālā vagona kravnesība ar 

58,9 t vagonā.  

5.attēlā ir izklāstītas graudu ražošanas un piegādes ķēdes īpatnības. 

 

5.attēls: Graudu loģistika114 

Graudu piegādes ķēdes dalībniekus var iedalīt četras plašās kategorijās - ražošana, 

transportēšana un loģistika, tirgus dalībnieki, un valdības un valdības aģentūras:115 

▪ ražotāji: lauksaimnieks (Latvijā ir virs 20 tūkst. saimniecību) pieņem lēmumu par 

augkultūras izvēli un zemes izmantošanas kombināciju. Lielākā daļa ražotāju meklēs 

iespējas sēt tās kultūras, par kurām viņiem ir tehniskās zināšanas, kurām ir piemēroti 

viņu zemes un klimatiskie apstākļi un kas, viņuprāt, nodrošinās vislielāko finansiālo 

atdevi ar viszemākajām pieņemamām izmaksām un risku. Turpmāk, saražoto graudu 

apjoms, to kvalitāte un pieejamības laiks, salīdzinot ar prognozēm vai plāniem, var tieši 

ietekmēt graudu tirgošanu, cenu un pārdošanu. Tas ietekmēs arī graudu 

uzglabāšanas, apstrādes un pārvietošanas uz tirgu sistēmas infrastruktūru, jaudu un 

darbības prasības. Graudu veids, atsevišķu šķirņu relatīvais apjoms graudu veida 

ietvaros un to realizācijas veids ietekmēs graudu transportēšanu un pārkraušanu 

elevatorā un termināļu sistēmās. Piemēram, šķirņu segregācija var ietekmēt ostas 

termināļa elevatoru jaudu; 

▪ transportēšana un loģistika: graudus gandrīz vienmēr piegādā ar kravas automašīnu 

uz primāro elevatoru vai pārstrādes iekārtu. No elevatora tās var pārvietoties pa 

dzelzceļu vai kravas automašīnu, vai nu tieši pie klientiem (pārstrādāšanai), vai uz 

termināļiem un iekārtām iekraušanai beztaras un konteineru kuģos nosūtīšanai 

ārzemju klientiem. 

Elevatori mūsdienās vairs nepilda tikai noliktavas funkciju, bet tagad atrodas graudu ieguves 

un iepirkuma procesa centrā. Viņi iepērk graudus no ražotājiem un sniedz loģistikas 

pakalpojumus graudu pārkraušanai primārajos un ostu/ražotņu termināļu elevatoros. Tie var 

būt iesaistīti arī lauksaimnieku izejvielu, piemēram, mēslošanas līdzekļu, sēklu, pesticīdu un 

degvielas piegādē. 

Dzelzceļš: nodrošina graudu un pārstrādātu graudu produktu transportēšanas pakalpojumus 

pārstrādātājiem un eksporta ostām. Primārā problēma dzelzceļā šobrīd ir vagonu trūkums. 

 
114Quorum Corporation: Grain Supply Chain Study, 2015  
115 Quorum Corporation: The Marketing and Logistics Components of the Canadian Grain Supply Chain, 2014  

http://www.quorumcorp.net/Downloads/SupplementalReports/Grain%20Supply%20Chain%20Study%20-%20Report.pdf
http://grainmonitor.ca/Downloads/SupplementalReports/GSC%20Technical%20-%20Marketing%20and%20Moving.pdf
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Jauda un citi dzelzceļa pārvadājumu tirgus signāli ir svarīgi graudu uzņēmumiem. Vidējais laiks 

graudu pārvietošanai starp primāro un ostas termināļa elevatoru ir 6 dienas, bet var svārstīties 

no 4 līdz 9 dienām. Šādas svārstības var negatīvi ietekmēt loģistiku, jo  ostas termināļu 

operatoriem jāspēj uztvert un reaģēt uz dzelzceļa veiktspējas izmaiņām un risināt 

nevienmērīgas prasības pēc dzelzceļa vagonu izkraušanas savās iekārtās. Šī elastība var tikt 

apdraudēta, ja terminālis jau ir pārslogots plānošanas problēmu dēļ vai kuģu pieejamību ostas 

terminālī. Graudu uzņēmumi savus vagonu pasūtījumus dzelzceļiem nodrošina no 1 nedēļas 

līdz dažiem mēnešiem pirms vēlamās nosūtīšanas dienas. Nosakot, kā sadalīt pieejamus 

vagonus, dzelzceļš vadīsies no vairākiem faktoriem, no kuriem galvenais ir kā terminālis vai 

elevators spēj pieņemt un izkraut nosūtītāja pieprasītos vagonus. Pasūtījumiem, kas nav 

izpildīti iepriekšējos periodos, parasti būs augstāka prioritāte nekā jauniem pasūtījumiem. 

Sezonālās un svārstīgās iekraušanas dēļ lauksaimnieki un citi tirgus dalībnieki izvairās paši 

ieguldīt vagonu iegādē. 

Ostas beramkravu termināļi: lielākā daļa no eksportēto graudu tiek pārvietoti caur 

beramkravu termināļiem, kas atrodas 3 ostās Latvijas rietumos. Lielapjoma termināļi kalpo 

vairākiem mērķiem - graudu saņemšanai no dzelzceļa un kravas automašīnām,  šķirošanai un 

uzglabāšanai atbilstoši to veida un kvalitātes pazīmēm, nepieciešamības gadījumā graudu 

tīrīšanai un jaukšanai, kā arī iekraušanai kuģos, pamatojoties uz tirgotāja norādījumiem un, 

retāk, vietējai pārdošanai. Pasaulē pirms Covid-19 izplatības dēļ radītās konteineru trūkuma ir 

iezīmējusies tendence graudus iekraut jūras konteineros, kas tiek nosūtīti tieši gala patēriņam. 

Kuģu īpašnieki, operatori, brokeri un aģenti: brokera vai aģenta uzdevums ir slēgt līgumus 

ar vienu vai vairākiem graudu pircējiem un pārdevējiem par jūras kravu pārvadājumu 

pakalpojumu sniegšanu ar kuģu īpašniekiem. Kuģu īpašnieki un operatori, nodrošina kuģus, ko 

izmanto starptautiskajā graudu un graudu produktu tirdzniecībā un graudu pārvietošanai. 

Galvenā iezīme ir nodrošināt kuģu maksimālu noslodzi un apgrozību, kā rezultātā to 

piesūtīšana notiek tikai saņemot atbilstošus signālus par kuģa iekraušanas iespēju īsā periodā. 

Tāpēc, kuģu aģenti izvēlās ostas ar dzelzceļa īsceļu (angl.shuttle) savienojumiem (kas var 

nodrošināt ātru un operatīvu iekraušanu. Tomēr, LDz nepieciešamība samazināt ekspluatācijas 

izmaksas līnijās ar zemu satiksmi šobrīd neļauj plānot īsceļu izbūvi pēc pieprasījuma.  

Šajā piemērā kviešu eksporta cena ir 347,30 USD/t. Kopējās loģistikas izmaksas, kas ietver 

kravu pārvadājumus, pārkraušanu iekšzemē, dzelzceļa transportu, ostas izmaksas un 

mārketinga izmaksas, kopā veido 95,47 USD/t. Tā kā lauksaimnieks ir cenu noteicējs, kuram 

nav ietekmes uz pasaules graudu cenām, viņa bruto peļņa no pārdošanas būtu 251,83 USD. 

Gadā, kad pasaules cenas ir augstākas, ja loģistikas izmaksu elementi nereaģē uz pasaules 

cenām, ražotāja atdeve būs lielāka, bet viņi cietīs, kad cenas būs zemākas. Var secināt, ka 

ražotājam un eksportētājam graudu pārvietošana uz eksportu loģistiku ir ne tikai kritiska 

piegādes ķēdes daļa no pakalpojumu viedokļa, tā ir arī galvenā izmaksu bāzes sastāvdaļa, ar 

aptuveni 20–25% no izkrautā apjoma. 116 

Lai nodrošinātu salīdzināmu konkurenci galvenajos lauksaimniecības maršrutos, 

vienlaikus nodrošinot lauksaimniekiem iespēju saglabāt globālu konkurētspēju, būtu 

nepieciešami svarīgi uzlabojumi loģistikas ķēdē:  

- klientu plānošana un komunikācija - augsta līmeņa integrēta plānošana un darbība 

visās ieinteresēto personu grupās, lai dzelzceļam iegūtu ieskatu un prognozes pirms 

vagonu un lokomotīvju pieprasījuma; 

- ieguldījumi infrastruktūrā un aprīkojumā - efektīvai graudu tirdzniecībai un 

transportēšanai būtisks ir atbilstošs dzelzceļa vagonu parks; 

- nodrošināta shuttle vilcienu ceļu pieejamība, lai uzticami un rentabli pārvietotu lielu 

graudu daudzumu.  

 
116 Association of american railroads: Grain: How freight rail moves wheat, soy & corn  

https://www.aar.org/article/freight-rail-grain/
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Starpsavienojumi/sausās ostas 

Transporta pakalpojumi Latvijas pakalpojumu eksporta struktūrā vēsturiski veidojuši ļoti 

nozīmīgu daļu, 2019.gadā sasniedzot 41,7% (tostarp dzelzceļa transports 6%, jūras transports 

9%, autotransports 17%, gaisa transports 9% u.c.), kas bija trešais augstākais rādītājs Eiropas 

Savienībā. Pēdējā laika tendences liecina, ka šis īpatsvars kravu pārvadājumu apjoma 

samazinājuma ietekmē samazināsies ģeopolitiskās situācijas, noteikto sankciju, Krievijas ostu 

infrastruktūras attīstības un enerģētikas tirgus pārmaiņu ietekmē.   

Stratēģiski svarīgās Krievijas kravas novirzās no Latvijas, nav paredzama arī akmeņogļu kravu 

pārvadājumu apjomu atgriešanās vēsturiskajā līmenī, tāpat samazināsies pārvadāto naftas 

produktu apjoms, tikmēr pārējām kravu grupām ir iespēja turpināt attīstīties. Kopumā kopš 

2014.gada, kad Latvijas lielākās ostas apgrozīja 74,6 milj. t kravu, šis apgrozījums ir 

samazinājies līdz 45,2 milj. t. Minētā situācija atstāj būtisku iespaidu uz nodarbinātību nozarē. 

Nodarbināto skaits Latvijas lielo ostu termināļos samazinājies no 5,4 tūkst. 2014.gadā līdz 4,4 

tūkst. 2019.gadā. Tāpat ostas ieņem nozīmīgu lomu Latvijas nodokļu ieņēmumos, kā 

piemēram, ostu termināļu nomaksāto nodokļu apjoms Latvijas lielajās ostās atgriezies 2014. 

gada līmenī un 2019.gadā sasniedza 40,4 milj. EUR.   

Kravu krituma apstākļos ļoti būtiska ir kravu diversifikācijai, nišas produktu piedāvājumam, 

konteinerizācijai, jaunu starptautisko tirgu apgūšanai, lielo ostu industriālo ražošanas 

uzņēmumu attīstībai un plašākam loģistikas pakalpojumu piedāvājumam, nodrošinot 

pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību. Tendences liecina, ka Latvijas lielo ostu 

industriālie ražošanas uzņēmumi attīstās un pieaug nodrošināto darba vietu skats šajos 

uzņēmumos, 2019.gadā sasniedzot 4,9 tūkst. darbavietu un uzņēmumiem kopumā sasniedzot 

539,4 milj. EUR apgrozījumu un nomaksāto nodokļu apmēru 30,5 milj. EUR.4  

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja LDz apgrozījums 2020.gadā samazinājies līdz 156,5 

EUR, kas ir par 14,6% mazāk nekā 2019.gadā. Pagājušajā gadā uzņēmums kopumā 

pārvadājis 24,1 milj. t kravu, kas ir par 41,9% mazāk nekā 2019.gadā. Būtiskāko pārvadājumu 

daļu pēc kravu segmentiem veidoja naftas un tās produktu pārvadājumi (26,6%) un akmeņogļu 

pārvadājumi (16,8%). Minerālmēslu pārvadājumi veidoja 9,5% no kopējā apjoma, koksnes un 

tās izstrādājumu īpatsvars bija 8,6%, bet lopbarības pārvadājumu īpatsvars - 8,5%. 

2020.gadā  nobraukto vilcienu kilometru skaits samazinājies par 25,5%, tostarp kravu 

pārvadājumos - par 41,7%, bet pasažieru pārvadājumos - par 2,7%. Dzelzceļa infrastruktūras 

pārvaldītājs  turpina darbu pie darbības efektivitātes veicināšanas, pārskatot biznesa, 

organizatoriskos un tehnoloģiskos procesus, lai palielinātu visa koncerna saimnieciskās 

darbības efektivitāti un samazinātu izmaksas. 2020.gadā par 16,1% jeb 1023 samazinājies 

vidējais darbinieku skaits uzņēmumā.5  

Saskaņā ar Rīgas brīvostas informāciju, pēdējos gados ir novērojama strauja transporta veidu 

īpatsvara izmaiņas tendence (skat 6.attēlu). 
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6.attēls: Pārvadājumi ar autotransportu Rīgas brīvostā 2020.gadā.117 

No 6.attēla informācijas var secināt, ka iepretim straujas dzelzceļa transporta izmantošanas 

samazinājumam (galvenokārt saistībā ar ogļu pārvadājumu krasu samazinājumu), 

autotransporta izmantošana kravu ieviešanai ostas teritorijā dinamiski attīstās (skat.1a. attēlu), 

t.sk. tādām kravu grupām, kuras uzskata par dzelzceļa transporta kravu – koksne, labība un 

konteineri. Pavisam kopā, 2020.gadā ostas teritorijā ir iebraukušas 720 tūkst. kravas 

autotransporta vienības, no tām lielākā daļa labajā krastā (ar 11,3 milj.t kravu jeb 77%). Lielākā 

daļa no autotransporta ierodas no Atlantijas/Meldru ielas, Tvaika ielas un Daugavgrīvas 

šosejas, veidojot attiecīgo pievedceļu pārslodzi un gaisa piesārņojumu.  

Neatbilstoša piekļuve iekšzemei, ir vienā no lielākajām globālajām loģistikas problēmām. 

Šīsdienas iekšzemes pārvadājumi ir balstīti uz daudziem savienojumiem pa autoceļiem un 

dažiem pa dzelzceļu kā tas parādīts 7-1 attēlā. Dzelzceļa transports parasti aprobežojas ar lielu 

aglomerāciju apkalpošanu diezgan tālu no jūras ostas.  

 

 
117 Rīgas brīvostas nepublicētā informācija 
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7-1.attēls: Jūras osta ar tradicionāliem iekšzemes pārvadājumiem. 

Ostas pieejamība (iekšzemes transporta pakalpojumu biežumu un tranzīta laiks) un pilnā 

servisa pakalpojumu klāsts (tukšu konteineru uzglabāšana, konsolidācija, uzglabāšana 

noliktavā, konteineru apkope un remonts, muitošana utt.) ir svarīgākie kritēriji, pēc kuriem 

nosūtītāji un pārvadātāji izvēlās kravu termināļus.118 Lai apvienotu abas šīs priekšrocības, ostas 

veido satelīta intermodālo pakalpojumu centru, kuru dēvē par sausām ostām. 119 Ja ostai ir 

iekšzemes savienojums ar dzelzceļu, tad attiecīgo sauso ostu pieskaita pie ostu savienojuma.  

Pamatojoties uz sausās ostas funkciju un atrašanās vietu, tās iedala attālajās, vidēja attāluma 

un tuvās skat. 7-2 attēlu. 

 

7-2. attēls: Sauso ostu darbības shēmas (a – attālā sausā osta; b) vidēja attāluma sausā osta; c) tuvā osta un ostu 

starpsavienojums) 

 
118 Moroza, N., Hudenko, J., & Jurgelāne-Kaldava, I. (2021). The Development of the Baltic Sea Region as a Centre of 
Global Logistics: The Situation Report and Future Prospects. 
Roso, V., Lumsden, K. The dry port concept: moving seaport activities inland?  
119 Sausās ostas darbojās intermodālās transporta sistēmas ietvaros, kā terminālis, kas apstrādā dzelzceļa un 
autotransporta kravu vienības un kuriem ir vai var tiek izveidots dzelzceļa savienojums ar jūras ostu. 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/bulletin78_Article-5.pdf
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7-2a. attēlā ir atspoguļota attālās sausās osta darbība, kas ir visizplatītākā no trim, un tai ir 

visspilgtākā vēsture. Galvenais iemesls tās ieviešanai ir vienkārši tas, ka attālums un plūsmas 

lielums padara dzelzceļu dzīvotspējīgu no izmaksu perspektīvas. Salīdzinot ar tradicionālo 

dzelzceļa transportu uz un no ostām, atšķirība galvenokārt attiecas uz funkcijām, kas tiek 

piedāvātas tālajā sausā ostā, un saikni ar nosūtītājiem. Attālā sausā osta sniedz arī jūras ostai 

konkurences priekšrocības, jo tā paplašina ostas iekšzemi (angl. hinterland). Dzelzceļa 

operatori gūst labumu palielinot darbu apjomu un veicinot mēroga ietaupījumus. 

Autopārvadātāji no šīs konfigurācijas iegūst labumu, joprojām iesaistoties intermodālo 

pārvadājumu ķēdēs, izvairoties no sastrēgumu laika apmaksām pieostā. No nosūtītāju viedokļa 

labi īstenota attāla sausā osta piedāvā lielāku loģistikas pakalpojumu klāstu. Videi draudzīgiem 

kravu nosūtītājiem tas dod iespēju uzlabot savus ESG pārskatus. 

7-2b. attēlā vidējā attāluma sausā osta atrodas tādā attālumā no ostas, ko parasti aptver 

autotransports, kā parādīts attēlā. Parasti vidējā attāluma sausās ostās veic arī muitošanas 

procedūras, kas apvienojumā ar kravu konsolidāciju atvieglo konteineru un puspiekabju 

iekraušanu konteineru vai Ro-Ro kuģī. Citas priekšrocības ir līdzīgas attālu sausās ostas 

priekšrocībām. 

7-2c. attēls demonstrē tuvās sausās ostas un ostu starpsavienojumu darbības principu. Šādas 

pieejas īsteno vietās, kur, kā tas ir parādīts Rīgas brīvostas piemērā, ir neatbilstoša piekļuve 

iekšzemei. Lai apmierinātu pieprasījumu, jūras ostas var palielināt savu termināļu jaudu, 

izveidojot tuvu sauszemes ostu tuvākajā iekšzemē vai ostas pilsētas nomalē. Tuvā sausā osta 

apvieno autotransportu ārpus pilsētas teritorijas, atbrīvojot pilsētas ielas un ostas vārtus. 

Salīdzinot ar citiem sauso ostu veidiem, tuvā sausā osta piedāvā lielākas iespējas konteineru 

buferizācijai un pat secīgai iekraušanai dzelzceļa transportā, lai sinhronizētos ar kuģa 

iekraušanu ostā. Tam ir vajadzīgs ļoti uzticams dzelzceļa pakalpojums, lai neriskētu ar 

konteineru kuģu aizkavēšanās laiku. Šī iemeslā dēļ, Latvijas apstākļos lielajām prāmju līnijām 

nav izdevīgi piestāt visās Latvijas ostās ar nelielu kopējo ekonomisko potenciālu un tie parasti 

izvēlās vienu no trim un turpmākā sagāde tiek veikta ar automašīnām. Veidojot ostu 

starpsavienojumu, var tikt panākta ātrā kuģu izkraušana. 

Sausās ostas dizains un izkārtojums ir atšķirīgs 

atkarībā no satiksmes apjoma, satiksmes veida, 

īpašām tirdzniecības prasībām un vietējiem 

apstākļiem. Zemāk, piemērām, ir apskatīts 

Gēteborgas ostas attīstības modelis. Gēteborgas 

intermodālā transporta sistēma ir izstrādāta 

vairāku gadu garumā, un pašlaik 70 vilcienu 

“shuttle” apkalpo septiņi dažādi dzelzceļa 

operatori.120 Kopš projekta realizācijas sākuma, 

konteineru skaits dubultojies un šobrīd tas 

sastāda apm. 750 000 TEU. Dzelzceļa tirgus daļa 

ir 60%. 

Gēteborgas osta savos pārskatos norāda, ka 

kravu pārvirzīšana no autotransporta uz dzelzceļu 

būtiski uzlaboja ostas negatīvo ietekmi uz vidi. 

Ostas pārvalde norāda, ka ostas intermodālā 

sistēma ekonomē 53 tūkst. t. CO2 (kas ir vienāds 

ar saražoto ar 23 tūkst. pasažieru mašīnām) gadā. 

 

 
120 Railport Scandinavia 

8. attēls: Gēteborgas ostas dzelzceļa sistēma 

https://www.portofgothenburg.com/transports/railway/


52 

 

Ostu apkalpo gan valsts, gan privātie operatori. Valsts operators Green Cargo AB121, pārvadā 

21 milj. t. kravu, diennaktī apgrozot 400 kravas vilcienu, kas aizvieto 8500 kravas automašīnu. 

Operators apkalpo 300 atrašanās vietas Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā, un kopā ar partneriem 

sasniedz visu Eiropu. Green Cargo  AB piedāvā arī kravas pārvadājumus ar automašīnām, kā 

arī 3PL četros loģistikas centros ar kopējo noliktavas platību 180 000 m2, tādējādi veidojot pilna 

spektra loģistikas piedāvājumu. Tas ir panākts slēdzot līgumus ar vairāk nekā 200 

autopārvadātājiem visā valstī.  

Jāatzīmē, ka pēdējos gados Green Cargo AB uzrāda biznesa ekonomisko rentabilitāti, lai gan 

tas tā nebija vienmēr. 

BK Gruppen kopā ar reģionālo pārvadātāju LBC Frakt 1998. gadā izveidoja intermodālo 

operatoru Vänerexpressen, tādejādi atvieglojot galveno ceļu starp Gēteborgu un Karlstādi. Arī 

šis operators piedāvā pakalpojumus no durvīm līdz durvīm, izmantojot ostas sniegtos termināļa 

pakalpojumus, bet sākuma un beigu operācijas veic sadarbības partneri LBC Frakt un BK Tåg 

Sverige.  

Bāzes apjomu BK Gruppen koncepcijai nodrošināja Tetra Pak. Arī citi lieli uzņēmumi Zviedrijā 

arvien vairāk integrē savu loģistiku ekoloģiski ilgtspējīgos pakalpojumos. IKEA grupas mērķis 

ir palielināt dzelzceļa pārvadājumu daļu no 18% līdz 40% IKEA transporta vajadzībām Eiropā. 

Šim nolūkam uzņēmums pat izveidoja savu operatoru IKEA Rail AB, kas pārtrauca savu 

darbību saistībā ar kravu plūsmu strauju izplatīšanos uz austrumiem, kā rezultātā IKEA riskēja 

kļūt par transporta operatoru, nevis par iekšēju transporta uzņēmumu. Mūsdienās IKEA 

joprojām cenšas nodrošināt izvirzīto mērķi par ilgtspējīgo transportu, bet jau ne ar pašu 

spēkiem. Līdzīgai transporta politikai pieturās arī VOLVO. 

Starptautiskas specializācijas attīstība ietver ne tikai vietējo loģistikas pakalpojumu attīstību, 

bet arī starptautiski savstarpēji saistītu pievienotās vērtības ķēžu klasteru attīstību.122 Labi 

attīstīti iekšzemes savienojumi ļauj piesaistītu globālos un reģionālos kuģniecības un loģistikas 

pakalpojumus un savienot iekšzemes ar importa un eksporta tirgiem, jo preces, kas tiek vestas 

caur ostām, veido aptuveni 80% no pasaules tirdzniecības apjoma.123  Tātad, savienojamība 

seko kravām, lai gan kravas arī seko savienojumiem.124  

 

Var secināt, ka starpsavienojumu pakalpojumu attīstības rezultāts ir atkarīgs vismaz no 

piecu tehnoloģisku sistēmu saskaņotas jaudas vai kvalitātes attīstības:   

- piekļuve jūrai; 

- ostas un to infrastruktūra;  

- ceļu un dzelzceļu infrastruktūra; 

- intermodālie termināļi;  

- kravas apstrādes iespējas.  

 

 
121 Green Cargo AB 
122 Robinson, R. (2002). Ports as elements in value-driven chain systems: the new paradigm. Maritime Policy & 
Management, 29(3), 241-255. doi:10.1080/03088830210132623 
123 UNCTAD: Review of maritime transport 2018, 2019 
124 Dunford, M., Liu, Z., & Xue, J. (2020). Chinese overseas ports: Market potential, supply capacity and access to 
imports. Journal of Geographical Sciences, 30(10), 1681-1701.   

https://www.greencargo.com/en/
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2245
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3.pielikums 

Piedāvāto risinājumu analīze – Eiropas valstu pieredzes apkopojums 

AS “LatRailNet” 2021.gadā veiktajā ES infrastruktūras maksas noteicēju veiktajā aptaujā ar  

jautājumu “1) Vai (jūsu valstī) ir kādas kompensācijas shēmas konkurējošu transporta veidu 

neapmaksātām vides, negadījumu un infrastruktūras izmaksām, ja šīs izmaksas pārsniedz 

līdzvērtīgās dzelzceļa izmaksas (Direktīvas 2012/34/ES 34. pants)? 2.a.) Ja JĀ (ja ir): kā tas 

darbojas jūsu valstī? Vai jūs, lūdzu, varētu sniegt šādus piemērus? 2.b.) Ja NĒ: Vai jums ir 

nodoms izstrādāt šādas shēmas, vai ir bijušas tādas diskusijas, domas vai šobrīd ir pieejama 

kāda atbilstoša informācija?”, iegūtās atbildes ir apkopotas 5.1. tabulā 

1. tabula 

Kompensācijas shēmu piemērošana ES 

Valsts 
Vai tiek piemērotas 

kompensācijas shēmas? 
Kompensācijas shēmas 

ieviešanas stadija 

Zviedrija JĀ shēma darbojas 

Ungārija JĀ shēma darbojas 

Austrija JĀ shēma darbojas 

Itālija JĀ shēma darbojas 

Beļģija NĒ plānots izvērtēt 

Igaunija NĒ plānots izvērtēt 

Portugāle NĒ plānots izvērtēt 

Horvātija NĒ shēma nav plānota 

Francija NĒ shēma nav plānota 

Nīderlande NĒ shēma nav plānota 

 

Zemāk ir sniegtā izvērsta informācija par kompensācijas shēmu piemērošanu atsevišķās 

valstīs, kuras ir sniegušas pozitīvu atbildi. 

Zviedrijā kopš 2018.gada ir ieviesta un darbojas vides izmaksu kompensācijas shēma 

dzelzceļa kravu pārvadājumiem. Esošā shēma paredzēta 2021.-2025.gada periodam. Atbalsta 

apmērs tiek aprēķināts, balstoties uz sasniegtajiem dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomiem 

pārvadātājās tonnās, reizinot to ar pārvadājumu attālumu. No aprēķina ir izslēgti smagsvara 

dzelzceļa kravu pārvadājumi (dzelzs rūdas). Kompensācijas beneficiāri ir dzelzceļa pārvadātāji, 

un kompensācijas apmērs attiecīgajā periodā izriet no to sasniegto pārvadājumu apjomu 

proporcijas kopējā apjomā. Dzelzceļa pārvadātājiem ir pienākums pierādīt, kā šāda 

kompensācija atspoguļosies pakalpojumu cenās gala patērētājam (cenu pazeminājums vai 

samazināts cenu pieaugums). 2018.-2020.gada periodā tika pieņemti arī tādi pārvadātāju 

pieteikumi kompensācijai ar mērķi nodrošināt pakalpojumu kvalitātes uzlabojumus. 

Turpmākajos periodos plānots vērtēt tikai kompensācijas ietekmi uz pakalpojuma cenām gala 

patērētājiem. 

Zviedrijā tika veikts pētījums, vērtējot dzelzceļa un autotransporta ārējo izmaksu atšķirības 

saskaņā ar 2016.gada datiem (negadījumi, troksnis, piesārņojums, klimata un infrastruktūras 

izmaksas): 

Izmaksas 
Autotransports 

(vilcējs ar piekabi vidēji), 
EUR uz 1000 tkm 

Dzelzceļš, 
EUR uz 1000 tkm 

Negadījumi 1.35 0.16 

Trokšņu emisijas 2.29 0.73 

Emisijas izņemot (CO2) 0.98 0.12 

CO2 emisijas 5.92 0.17 

Kopā 10.54 1.18 

Aprēķinātā izmaksu starpība uz 1000 tonnu km 
(autotransports mīnus dzelzceļš) 

9.36 
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Zviedrijā paredzētā atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt 30% no kopējām dzelzceļa 

transporta izmaksām (EUR 8,40 uz 1000 tkm) un 50% no ārējām izmaksām (EUR  8,79 uz 

1000 tkm). Faktiskā atbalsta intensitāte budžeta ietvaros ir 8% no kopējām dzelzceļa transporta 

izmaksām un 13% no ārējām izmaksām (kopējais atbalsts t.i. EUR 39 milj. jeb vidēji EUR 2,24 

uz 1000 tkm). 

Kompensāciju apmērs: 

▪ 2018 : SEK 389 milj. (visām kravu grupām par katru aizvadīto 6 mēn. periodu); 

▪ 2019 : SEK 174 milj. (visām kravu grupām par katru aizvadīto 6 mēn. periodu); 

▪ 2020 : SEK 200 milj. (visām kravu grupām par katru aizvadīto 6 mēn. periodu); 

▪ 2021-2025: SEK 550 milj. gadā (visām kravu grupām izņemot dzelzs rūdas, par katru 

aizvadīto 3 mēn. periodu. 

EK lēmumi piekrišanai valsts atbalstam Zviedrijā: 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/272227/272227_1984674_114_2.pdf 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20218/292044_2247609_55_2.pdf 

Ungārijā, saskaņā ar EK lēmumu piekrišanai valsts atbalstam, ir paredzēts kompensācijas 

mehānisms jaukta tipa kravu dzelzceļa pārvadājumiem (single wagonload). Kompensācijas 

mehānisms paredzēts divu veidu izmaksu grupu segšanai: 

1. ārējo izmaksu ietaupījums dzelzceļa transportā salīdzinājumā ar autotransportu; 

2. papildus izmaksas, kas rodas dzelzceļa transportā, bet kuras nesedz vairāk 

piesārņojoši transporta veidi. 

Saskaņā ar EK vadlīnijām valsta atbalsta intensitātes apmērs nevar pārsniegt 30% no kopējām 

dzelzceļa transporta izmaksām. Paredzētā valsts atbalsta piešķiršanas periods ir 2021.-

2025.gads. 2021.gadā paredzētais atbalsta budžets bija EUR 10,9 milj. Iepriekš Ungārija 

piemēroja diferencētas infrastruktūras maksas jaukta tipa kravu pārvadājumiem, taču līdz ar 

atbalsta piešķiršanu, lai novērstu tā dublēšanos, šādas maksas tika atceltas. Kompensācijas 

shēmu uzskaite ir atbilstīga, bet pilnībā atdalīta no infrastruktūras maksu noteikšanas procesa.  

Kompensācijas shēmas mērķis ir veicināt modālo pārnesi uz dzelzceļa transportu un samazināt 

kaitīgo vides ietekmi. Shēmas beneficiāri ir dzelzceļa kravu pārvadātāji (5 līdz 15 uzņēmumi), 

kas veic jaukta tipa kravu pārvadājumus Ungārijas dzelzceļa infrastruktūrā.  

Konsultanta (KTI Institute for Transport Sciences Non Profit Ltd.) veiktā pētījuma rezultāti par 

2018.gadu liecina, ka ārējās izmaksas (aprēķinātas kā starpība starp autotransportu un 

dzelzceļu) ir 27 EUR uz 1000 neto tkm. 

Izmaksas 
Autotransports 

(vilcējs ar piekabi vidēji), 
EUR uz 1000 tkm 

Dzelzceļš, 
EUR uz 1000 tkm 

Negadījumi 9.86 1.35 

Gaisa piesārņojums 7.92 0.65 

Ietekme uz vidi 5.11 0.25 

Troksnis 4.13 1.46 

Sastrēgumi 1.97 0.00 

Enerģijas ražošana 1.85 1.04 

Vides degradācija 2.70 1.88 

Kopā 33.55 6.63 

Aprēķinātā izmaksu starpība uz 1000 tonnu km 
(autotransports mīnus dzelzceļš) 

26.92 

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/272227/272227_1984674_114_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20218/292044_2247609_55_2.pdf
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Konsultanta aprēķinātais atbalsta apmērs ir EUR 22,94 uz 1000 neto tkm vietējiem jaukta tipa 

kravu pārvadājumiem un EUR 13,55 uz 1000 neto tkm importa/eksporta jaukta tipa kravu 

pārvadājumiem.125 

EK lēmumi piekrišanai valsts atbalstam Ungārijā: 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202124/289465_2285210_87_2.pdf 

Austrijā kompensācijas mehānisms pirmoreiz tika ieviests jau 2013.-2017.gada periodā un 

vēlāk tika pagarināts uz 2018.-2022.gada periodu. Kompensācijas shēmas mērķis ir, 

pamatojoties uz izmaksām, kuras nesedz konkurējošie transporta veidi, atbalstīt šāda veida 

dzelzceļa kravu pārvadājumus: 

1. jaukta tipa kravu pārvadājumi (single wagonload); 

2. multimodālie kombinētie dzelzceļa kravu pārvadājumi bez autovadītāja 

(unaccompanied); 

3. multimodālie kombinētie kravu pārvadājumi ar autovadītāju (accompanied). 

Finansiālais atbalsts beneficiāriem (dzelzceļa pārvadātājiem) tiek piešķirts katru gadu, 

pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti starp Austrijas Federālo valdību un dzelzceļa 

pārvadātājiem. Finansējumu Federālās valdības vārdā pārvalda SCHIG (būtisko funkciju 

veicējs maksas noteikšanā un jaudas sadalē). 

Kombinētajos dzelzceļa kravu pārvadājumos bez autovadītāja atbalsts tiek piešķirts katram 

kravas sūtījumam, balstoties uz pārvadājumu veidu (vietējie, starptautiskie vai tranzīta), 

konteinera lielumu un svaru, kā arī pa dzelzceļa infrastruktūru nobraukto attālumu. 

Kombinētajos dzelzceļa kravu pārvadājumos ar autovadītāju atbalsts tiek piešķirts uz katru 

autovilcēja vienību un tā apmērs ir atkarīgs no pārvadājumu maršruta.  

Kompensācijas mehānismā ir ievērots EK vadlīnijās paredzētais nosacījums, ka valsta atbalsta 

intensitātes apmērs nevar pārsniegt 30% no kopējām dzelzceļa transporta izmaksām un 50% 

no ārējām izmaksām. 

Vērtējot kopējās transporta izmaksas pēc 2010.gada datiem (jaunākie pieejamie dati), 

novērojams, ka visos gadījumos transportēšanas izmaksas dzelzceļā ir augstākas nekā 

autotransportā, izņemot tranzīta multimodālos kombinētos dzelzceļa kravu pārvadājumus bez 

autovadītāja (unaccomapnied UCT transit). Nesegtās kopējās transporta infrastruktūras 

izmaksas konkrētam pārvadājumu veidam aprēķina kā dzelzceļa un autotransporta izmaksu 

starpību (piemēram, jaukta tipa iekšzemes kravu pārvadājumiem SWT Domestic transport 

EUR 27,2 – EUR 12,1 = EUR 15,1 uz 1000 tkm, skat. 1. attēlu). 

 
125 KTI Institute for Transport Science: Calculation of eligible costs for single wagonload transport, 2020  

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202124/289465_2285210_87_2.pdf
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/article/document/public/egyes_kocsi_zarotanulmany_-_angol.pdf
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1.attēls: Nesegto kopējo transporta infrastruktūras izmaksu aprēķina piemērs (Austrija) 

Ārējo izmaksu vērtēšanai tiek salīdzinātas autotransporta un dzelzceļa ārējās izmaksas 

(ietekme uz klimatu, gaisa piesārņojums, troksnis, negadījumi, ietekme uz ainavu, augsnes un 

ūdens piesārņojums u.tml.). Kopēja aprēķinātā autotransporta nesegto izmaksu daļa 

salīdzinājumā ar dzelzceļu 2009.gadā bija EUR 26,71 uz 1000 tkm (skat. 2. attēlu). 

 

2.attēls: Ārējo izmaksu aprēķina piemērs (Austrija) 

2018.gadā kompensācijas mehānisma shēma ar EK atļauju tika pagarināta. Maksimālā 

atbalsta intensitāte kompensācijas shēmas ietvaros 2018.-2022.gada periodam tika noteikts 

vidēji EUR 120 milj. gadā. Atbalsta apmēra izvērtējams tika veikts pamatojoties uz iepriekšējā 

2013.-1017.gada periodā sasniegtajiem rezultātiem (skat. 3. attēlu).  
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3.attēlu: Kompensācijas shēmas “ex-post” analīzes piemērs (Austrija) 

3.attēla rezultāti liecina, ka šajā periodā uz katru atbalsta mehānismā ieguldīto 1 EUR ir 

kompensētas izmaksas aptuveni EUR 3,40 apmērā, turklāt ik gadu no autoceļiem novirzīto 

kravu apjoms lēšams vairāk nekā 3 milj. smago kravas automašīnu vienību gadā.  

EK lēmumi piekrišanai valsts atbalstam Austrijā: 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/242866/242866_1351150_121_2.pdf 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/269839/269839_1971628_105_5.pdf 

Itālija ir izveidotas vismaz 2 kompensācijas shēmas. Ir atrodama arī informācija par reģionālas 

nozīmes atbalsta mehānismiem.  

Viena no shēmām ir mērķēta uz trokšņa samazināšanu dzelzceļa transportā, veicinot vagonu 

aprīkošanu ar modernizētām bremžu sistēmām (wagon retrofitting). Infrastruktūras pārvaldītājs 

sniedz informāciju atbildīgajai ministrijai par pārvadājumu apjomiem ar šādu modernizētu ritošo 

sastāvu, attiecīgi saņemot kompensāciju un piešķirot to pārvadātājiem. Atbalsta mehānisms ir 

izstrādāts, vienlaikus ievērojot EK Regulu (ES) 2015/429 (2015. gada 13. marts), ar ko nosaka 

kārtību, kas jāievēro, piemērojot maksu par trokšņa ietekmes radītajām izmaksām, kā arī EK 

vadlīnijas valsts atbalsta piešķiršanai.  

Itālijas infrastruktūras pārvaldītājs, izmantojot valsts, piešķirtus atbalsta līdzekļus, nodrošina 

dzelzceļa pārvadātājiem arī “ekobonusu” sistēmu, paredzot infrastruktūras maksas atlaidi 

EUR 1,44 apmērā, kas faktiski atspoguļo autotransporta nesegtās piesārņojuma izmaksas. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/242866/242866_1351150_121_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/269839/269839_1971628_105_5.pdf

