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2018. gads ir bijis VAS “Latvijas dzelzceļš” pozi-
tīvu pārmaiņu gads. Tika pārskatīti uzņēmuma 
biznesa un organizatoriskie procesi, būtiski pa-
lielināta produktivitāte, stiprināta sadarbība ar 
esošajiem partneriem, kā arī izveidotas jaunas 
partnerības. 

Neskatoties uz to, ka reģiona un visas pasaules 
ģeopolitiskās situācijas izraisītā pārvadājumu 
apgrozījuma krituma rezultātā gada sākumam 
bija raksturīga zināma nenoteiktība, gadu no-
slēdzot, izrādījās, ka rezultāti ir pat labāki nekā 
tika prognozēti. Turklāt īpašs gandarījums, ka 
ievērojami uzlabojās arī koncerna produktivitā-
tes rādītāji.

Nozīmīgs notikums bija LDz vizuālās identitā-
tes maiņa – tādējādi vēlreiz apliecinot, ka LDz ir 
moderns uzņēmums un spējīgs mainīties līdzi 
laikam. Nepārtrauktas pārmaiņas ir jaunā rea-
litāte, kuras apstākļos LDz jādarbojas. Vienmēr 
jābūt gataviem elastīgi reaģēt, pielāgoties tir-
gus situācijai. Lielam uzņēmumam, protams, 
tas nav viegli, taču LDz konkurētspējai pašlaik 
un nākotnē ir būtiski šīs tendences sajust un rī-
koties.

Vienlaikus ir noteiktas lietas, kas nekad nemai-
nīsies, – viena no galvenajām LDz vērtībām 
vienmēr būs drošība, un tā vienmēr būs priori-
tāšu skaitā. 

Tāpat 2018. gadā tika pieņemts būtisks noza-
res politikas dokuments – Indikatīvais dzelzceļa 
infrastruktūras attīstības plāns, - kā arī noslēgts 
daudzgadu līgums ar Satiksmes ministriju. Tika 
turpināta ar ilgtermiņa investīciju plāniem sais-
tīto lēmumu izpilde, tajā skaitā dzelzceļa elektri-
fikācijas projekta attīstība. Jāuzsver, ka dzelzceļa 
elektrifikācija pēc būtības ir ne tikai LDz projekts, 
bet gan visas valsts konkurētspējas jautājums, jo 
šodien savā starpā vairs nekonkurē uzņēmumi, 
bet valstis un pat veseli reģioni. 

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas aspektā 
būtiskākais jautājums ir saistīts ar lēmumu pie-
ņemšanu un pēctecību. 

Jānis Lange 
VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” 
PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
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Nepieciešamība elektrificēt dzelzceļu ir no-
teikta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jā, Nacionālajā attīstības plānā un Transporta 
attīstības pamatnostādnēs. Elektrifikācijai ir 
daudz praktisku priekšrocību – gan CO2 iz-
mešu samazinājums, padarot transportu videi 
draudzīgāku, gan lielāks vilces spēks, kas ļaus 
pārvadāt garākus un smagākus vilcienu sastā-
vus, tādējādi samazinot pārvadājumu izmaksas. 
No dzelzceļa elektrifikācijas ir atkarīgs arī tas, 
kādu infrastruktūru mēs nodosim nākamajām 
paaudzēm. Uzskatu, ka uzņēmuma pienākums 
ir plānveidīgi investēt, padarot šo infrastruktūru 
un līdz ar to visu nozari konkurētspējīgāku un 
pelnošāku. 

2019. gadā būtiskākie izaicinājumi būs saistīti tie-
ši ar lielajiem investīciju projektiem – tostarp to 
samērojamību ar tirgus situāciju, paredzamajām 
izmaksām un atdevi. Ne mazāk būtiska ir pašu 
projektu realizēšanas efektivitāte un procesu 
caurspīdīgums. Tas ir arī viens no LDz padomes 
uzdevumiem – līdzībās runājot, ja LDz valde ir kā 
mašīnas pilots autosportā, kas stūrē un spiež gā-
zes pedāli, nosakot, cik ātri uzņēmums dosies uz 
priekšu, tad padomei rokās ir karte, tā seko līdzi, 
vai braucam pa pareizo ceļu, un palīdz valdei bū-
tiskos brīžos pieņemt pareizos lēmumus. 

LDz kā nākotnes mērķi ir noteicis, ka Latvijai jā-
kļūst par Baltijas reģiona transporta un loģistikas 
pakalpojumu izcilības centru. Jau šodien Latvijā 
ir labs dzelzceļa tīkla pārklājums, ļoti labi attīstī-
ta ostu infrastruktūra un lidosta, turklāt mums ir 
kompetence, zināšanas un augsta spēja pielā-
goties tirgus ap stākļiem. Un tas savukārt nozīmē, 
ka šā mērķa sasniegšanai ir svarīga koordinēta un 
pārdomāta sadarbība starp ostām, dzelzceļu, lid-
ostām, kravu nosūtītājiem. Lielākais un tuvākais 
Latvijas konkurents nenoliedzami ir Lietuva, un 
ir vērojama liela cīņa tieši par kravām no Baltkrie-
vijas. Jāuzsver, ka konkurences cīņā ar Lietuvu 
būtiska nozīme ir Latvijas dzelzceļa tīkla elektri-
fikācijai, kura dos iespēju  nodrošināt zemākus 
tarifus. Palielinās arī kravu pārvadājumu apjomi 
no Baltkrievijas, un šī dinamika ir arī LDz pār-
stāvniecības Baltkrievijā nopelns, uzturot labas 

attiecības ar Baltkrievijas dzelzceļa uzņēmumu 
un visiem pārējiem procesā iesaistītajiem spēlē-
tājiem.

Raugoties uz 2019. gadu, globālā un reģionā-
lā mērogā joprojām ir dažādas tendences, ku-
ras  var gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmēt kravu 
plūsmu ne tikai Latvijas virzienā, bet visdažādā-
kajos transporta koridoros. Tāpēc LDz vadībai 
ir jābūt gatavai nepārtraukti monitorēt aktuālās 
tendences, kā arī strādāt, lai ne tikai noturētu, bet 
pat attīstītu konkurētspējīgu infrastruktūru un 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, palielinot apstrā-
dāto kravu apjomu.

Līdzās pārvadājumu apjomu sekmēšanai viens 
no svarīgākajiem uzdevumiem tuvākajā nākotnē 
būs izstrādāt stratēģiju jaunu darbinieku piesais-
tīšanai, jo vidējais darbinieku vecums uzņēmumā 
liecina, ka būtiski domāt par savlaicīgu un izsvērtu 
paaudžu nomaiņu. Svarīgi ir atrast īsto veidu, kā 
jauniešiem parādīt, ka dzelzceļš ir interesanta un 
perspektīva joma. Jau šodien ir skaidrs, ka prasī-
bas darbinieku kompetencēm laika gaitā mainī-
sies, - aizvien lielāks uzsvars būs uz cilvēka īpaša-
jām kvalifikācijām, bet vienkāršākos un rutinētos 
darbus, kur vien iespējams, robotizēs. 

Raugoties tālākā nākotnē, esmu pārliecināts, ka 
LDz būs gan veiksmīgs dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldītājs, gan arī tehnoloģiju uzņēmums. Tas 
savienos dažādus transporta veidus un veicinās 
to sinerģiju valstiskā mērogā; inovatīvs, digitali-
zēts uzņēmums, kas, pateicoties kvalificētiem un 
zinošiem darbiniekiem, būs spējīgs pielāgoties 
tirgus pārmaiņām un strādāt augstas konkuren-
ces apstākļos, vienlaikus nodrošinot nemainīgi 
augstu drošības pakāpi. 

Strādājot transporta nozarē vairāk nekā 10 ga-
dus, esmu pārliecinājies, ka visa valstī esošā infra-
struktūra ir līdzeklis, ar kuru būvēt valsts labklā-
jību. LDz ir spēcīgs instruments, kas Latvijai ļauj 
pelnīt un veicina sabiedrības labklājību. Ikviens 
no LDz darbiniekiem strādā ne tikai savas ģime-
nes un uzņēmuma labā, bet gan dod pienesumu 
visai valstij kopumā.

2018. gada darbība un finanšu rezultāti lie-
cina, ka “Latvijas dzelzceļš” ir pierādījis savu 
spēju pārvarēt sarežģītus periodus, vienlaikus 
sasniedzot pozitīvi vērtējamus darbības re-
zultātus un radot jaunu redzējumu nākotnes 
attīstībai. 

Uzsākot 2018. gadu, visa transporta un loģis-
tikas nozare – ne tikai dzelzceļš, bet arī ostās 
strādājošie uzņēmumi – piedzīvoja izaicinā-
jumiem bagātu periodu globālās politiskās 
situācijas radīta kravu pārvadājumu apjoma 
samazinājuma dēļ. Tomēr jau gada pirmajos 
mēnešos tranzīta kravu pārvadājumi no ār-
valstīm sāka pieaugt, un tādi tie ir saglabāju-
šies līdz 2018. gada beigām. Kravu pārvadā-
jumu apjoms 2018. gadā palielinājās par 12% 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pieauga 
arī pasažieru pārvadājumu apjomi. Tādējādi 
“Latvijas dzelzceļš” ne tikai saglabāja uzņē-
muma finanšu stabilitāti, bet īstenoja dažādas 
uz koncerna darbības attīstību vērstas aktivi-
tātes. 

2018. gads kļuva arī par zīmīgu atskaites pun-
ktu LDz vēsturē – šajā gadā tika gan nostipri-
nāts valsts redzējums dzelzceļa infrastruktūras 
attīstībai (Ministru kabinets 6.novembrī ap-
stiprināja Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras 
attīstības plānu 2018.-2022.gadam), gan arī 
uzņēmums akceptēja un pirmoreiz publiski 
definēja savu nākotnes redzējumu, tostarp ie-
pazīstinot ar jaunu LDz zīmolu. 

Edvīns Bērziņš 
VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” 
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS, PREZIDENTS
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Tādējādi aizvadīto gadu rezumē trīs būtiskas 
jomas, kurās notikušas izmaiņas. 

Valsts redzējums, kas ietverts Indikatīvajā 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā un 
ar to saistītajā daudzgadu līgumā starp Satik-
smes ministriju un LDz, paredz, ka piecu gadu 
griezumā tiek saglabāts esošais infrastruktū-
ras apjoms, kvalitāte un jauda, kā arī tiek īste-
noti vairāki dzelzceļa infrastruktūras konku-
rētspējai būtiski investīciju projekti. 

Šie dokumenti arī paredz valsts saistības no-
drošināt infrastruktūras pārvaldītāja (LDz) 
finanšu līdzsvaru, ja plānā paredzēto uzde-
vumu izmaksas pārvadājumu tirgus apstākļu 
dēļ pārsniedz LDz ieņēmumus. Vienlaikus 
LDz, parakstot daudzgadu līgumu, ir ap-
ņēmies nodrošināt stabilu infrastruktūras 
lietošanas maksu pārvadātājiem, tādējādi 
garantējot paredzamus apstākļus tirgus da-
lībniekiem – tiktāl, cik pārvadājumu attīstība 
atkarīga no dzelzceļa infrastruktūras lieto-
šanas izmaksām. Citiem vārdiem, LDz savā 
darbības jomā ir uzņēmies saistības nodroši-
nāt transporta un loģistikas nozarei stabilus 
darbības ap stākļus un nemainīgu pakalpoju-
mu kvalitāti. 

Līdzās minētajiem dokumentiem, kas ie-
tver valsts definētās prasības un arī saistības, 

2018. gadā LDz padome ir apstiprinājusi VAS 
“Latvijas dzelzceļš” Vidēja termiņa darbības 
stratēģiju 2017.-2022. gadam, kas ietver uz-
ņēmuma darbības virzienu, attīstības per-
spektīvu un risku analīzi. Uz stratēģijas bāzes 
ir izstrādāts uzņēmuma saimnieciskās darbī-
bas plāns, un 2019. gadā notiek aktīvs darbs 
pie Koncerna “Latvijas dzelzceļš” ilgtermiņa 
stratēģijas izstrādes. 

Pamats ilgtermiņa skatījumam ir ielikts, iz-
strādājot koncepciju par koncerna stratē-
ģisko pozicionējumu, kura pamatā ir ne tikai 
esošo darbības un attīstības virzienu analīze, 
bet plašāks redzējums par transporta un lo-
ģistikas nozares attīstību pasaulē un Latvijā. 
Saskaņā ar šo redzējumu esam definējuši, ka 
LDz attīstības ceļš ir virzība uz pilnvērtīgu un 
labi pārvaldītu transporta, loģistikas un teh-
noloģiju uzņēmumu grupu, kurā līdzšinējos 
darbības virzienus infrastruktūras nodroši-
nāšanā un pārvadājumu veikšanā papildina 
aktīva pārrobežu sadarbība jaunu loģistikas 
pakalpojumu attīstībā, kā arī viedajās teh-
noloģijās balstīti kustības vadības, drošības, 
loģistikas un citi risinājumi. 

Šo redzējumu rezumē jaunais LDz zīmols un 
devīze “Nekas nav par tālu!”, un, lūkojoties no 
šādas perspektīvas, LDz ir visas iespējas sas-
niegt tālākos pasaules kontinentus, radīt vēl 
nebijušus efektīvus un konkurētspējīgus teh-
noloģiskos risinājumus, tādējādi nodrošinot 
Latvijai reģiona loģistikas izcilības centra godu.

Tomēr ikviens sasniegums nāk ar smagu dar-
bu, un bieži vien noturēt iegūto rezultātu ir 
grūtāk nekā gūt pirmreizējus panākumus. 
Tieši tādēļ uzskatām, ka izšķiroša nozīme ir 
pastāvīgi aktīvam darbam, augstai efektivi-
tātei un mērķtiecīgai sadarbībai ārējos tirgos. 

Lai arī VAS “Latvijas dzelzceļš” ir infra-
struktūras pārvaldītājs Latvijas teritorijā, 
tā pārvaldītā koncerna uzņēmumu un arī 
plašākas transporta un loģistikas nozares 

Valsts 
redzējums

Ārējie tirgi, 
konkurētspēja

LDz nākotnes 
redzējums

panākumi ir atkarīgi no tā, cik pārliecinoši 
un proaktīvi esam ārpus Latvijas. Valsts uz-
ņēmumus daudzviet, īpaši Āzijas reģionā 
uztver atšķirīgi no privātiem tirgus dalīb-
niekiem, tādēļ 2018. gadā kopā ar visu lie-
lāko Latvijas ostu vadību, arī Rīgas lidostu 
un “Latvijas pastu” esam turpinājuši pieda-
līties starptautiskā mārketinga pasākumos 
Krievijā, Baltkrievijā, Ķīnā, Kazahstānā, Uz-
bekistānā, Indijā un citās valstīs, iepazīsti-
not ar Latvijas tranzīta koridora iespējām 
un priekšrocībām. 

Daudzas no šīm vizītēm nenes tūlītējus re-
zultātus un to pozitīvā ietekme ir redzama 
tikai ilgākā perspektīvā, tomēr dažkārt ir 
izņēmumi – par tādu var uzskatīt dalību Ķī-
nas Top500 uzņēmumu forumā 2018. gada 
septembrī. Foruma laikā izdevās noslēgt 
stratēģisko sadarbības līgumu ar Siaņas 
Starptautisko tirdzniecības un loģistikas 
parku, bet jau pēc diviem mēnešiem Rīgas 
ostā ieradās pirmais konteinervilciens no šīs 
Ķīnas pilsētas. 

2018. gads nesis panākumus arī sadarbībā ar 
tuvākiem tirgiem. Piemēram, Minska-Rīga 
kravas ekspresvilciens, kas tika izveidots feb-
ruārī, līdz gada beigām bija pārvadājis jau 180 
sastāvu. Turklāt ciešā sadarbībā ar Baltkrie-
vijas dzelzceļu tika panākts, ka pārvadājums 
ilgst nevis 28 stundas, kā sākotnēji plānots, 
bet tikai nedaudz vairāk par 20 stundām. 

Lai nodrošinātu šī un citu starptautisku pro-
jektu attīstību, nepieciešama konkurēt-
spējīga infrastruktūra. LDz sliežu ceļi atbilst 
visaugstākajiem kvalitātes standartiem, sa-
vukārt mūsu nākotnes plānos ietilpst gan 
pasažieru infrastruktūras attīstība, gan efek-
tivitātes paaugstināšana lielākajos tranzīta 
mezglos Rīgā un Daugavpilī.  Jāuzsver, ka 
būtiskākais mērķis ir – veidot mūsdienīgu, 
videi draudzīgu, elektrificētu dzelzceļa infra-
struktūru, pakāpeniski aizstājot dīzeļvilci ar 
elektrolokomotīvēm. 

2018. gadā ir veikti nozīmīgi soļi Ministru ka-
bineta iepriekš apstiprinātā Latvijas dzelzceļa 
tīkla elektrifikācijas īstenošanai – saņemti po-
zitīvi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
un Eiropas Komisijas konsultatīvās institūcijas 
JASPERS IQR atzinumi, kā arī uzsākta iepirku-
ma procedūra, lai, saņemot gala lēmumu par 
projekta īstenošanu no Eiropas Komisijas, ne-
kavējoties varētu uzsākt tā realizāciju. 

Elektrifikācijas īstenošanai ir būtiska loma 
Latvijas tranzīta koridora konkurētspējas 
nodrošināšanā ilgtermiņā – citu valstu pie-
redze liecina ne tikai par pozitīvo efektu uz 
vides aizsardzību, bet arī par pārvadājumu 
izmaksu samazinājumu. Turklāt daudzas lie-
lās kompānijas, kurām nepieciešama sara-
žoto preču transportēšana, savos stratēģis-
kajos dokumentos ierakstījušas principu – ja 
ir līdzvērtīgas iespējas, apstākļi un izmaksas 
nogādāt kravas konkrētajā galamērķī pa da-
žādiem transporta koridoriem, viņi prioritāri 
izvēlas zaļos koridorus ar samazinātu kaitīgo 
izmešu daudzumu, kas būtiski ietekmē viņu 
darbības radītos kopējos kaitīgo izmešu ap-
jomus. 

Raugoties nākotnē – 2019. gadā mēs turpi-
nāsim aktīvi strādāt pie biznesa procesu uz-
labošanas, darbojoties gan kā infrastruktūras 
pārvaldītājs, gan kā koncerns kopumā.  Līdz 
ar iekšējo procesu uzlabošanu esam izvirzījuši 
arī ar stratēģisko attīstību saistītus izaicināju-
mus digitalizācijas jomā, inovāciju ieviešanā, 
kā arī tehnoloģiju modernizācijas jomā.

Un visbeidzot – esmu pārliecināts, ka “Latvi-
jas dzelzceļš” izveidotais stratēģiskais redzē-
jums, veiktās iestrādnes, īstenotā un labus 
rezultātus nesošā biznesa modeļa pārveide 
un efektivitātes paaugstināšana, kā arī profe-
sionālā darbinieku komanda ļaus koncernam 
“Latvijas dzelzceļš” sasniegt izvirzītos mērķus. 
Turklāt ieguvēji būsim mēs visi – gan ikkatrs 
koncerna darbinieks un tā ģimene, gan Latvi-
jas tautsaimniecība kopumā!
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Informācija  
par pārskatu 

Pārskata periods
2018. gada 1. janvāris – 31. decembris

Pārskata regularitāte
Pārskats tiek sagatavots reizi gadā kopš 
2016. gada. Pirmie divi VAS “Latvijas dzelz-
ceļš” ilgtspējas pārskati par 2016. un  
2017. gadu sagatavoti pēc GRI G4 vadlīni-
jām. Pārskats par 2018. gadu ir pirmais, kas 
sagatavots, balstoties uz GRI standarta pra-
sībām. Arī turpmāk ik gadu plānots sagatavot  
GRI standartā balstītus pārskatus, kā arī iz-
vērtēt iespēju veidot visa “Latvijas dzelzceļa” 
koncerna GRI ilgtspējas pārskatu.

Publicēšanas datums
2019. gada 13. jūnijs (latviešu valodā). Pārskats 
pieejams vietnē http://parskati.ldz.lv/ latvie-
šu un angļu valodā, kā arī tiek iesniegts pub-
licēšanai GRI datu bāzē http://database.glo-
balreporting.org/ (angļu valodā).

Pārskata veidošanas principi
Sagatavojot pirmo ilgtspējas pārskatu par 
2016. gadu, VAS “Latvijas dzelzceļš” veica 
detalizētu ietekmes pušu viedokļu apzinā-
šanu, ietverot valsts institūciju, nevalstiskā 
sektora, klientu, partneru, darbinieku inte-
rešu pārstāvniecības u.c. jomu pārstāvjus un 
noskaidrojot viņu skatījumu par jomām, kurās 
VAS “Latvijas dzelzceļš” ir vislielākā ietekme 
vai pastāv visaugstākie ietekmes riski saistībā 
ar būtiskiem ilgtspējas aspektiem. Tika izstrā-
dāta būtisko aspektu matrica, kas bija pama-
tā pirmajam GRI pārskatam, kā arī izmantota 
pārskatu sagatavošanai par 2017. un 2018. 
gadu. Ņemot vērā pāreju no GRI G4 vadlīni-
jām uz GRI standartu, matricā atspoguļotie 
būtiskie aspekti ir pielāgoti GRI standarta as-
pektu indikatoru numerācijai (55 lpp.). 

Balstoties uz šo pētījumu un matricu,  
VAS “Latvijas dzelzceļš” ilgtspējas pārskatā 
ir pilnā mērā atspoguļojis vispārīgo standar-
ta informāciju (General Standard Disclosu-
res – 38 indikatori) par VAS “Latvijas dzelz-

ceļš” darbību, kā arī sniedzis informāciju par  
46 būtiskiem aspektiem. Uzņēmums pār-
skatā ir ietvēris arī informāciju par aktivi-
tātēm, kas tā skatījumā ir saistītas ar uz-
ņēmuma ilgtspējīgu darbību, ieguldījumu 
sabiedrībā vai noteiktu risku apzināšanu un 
samazināšanu, bet kas netika akcentēti kā 
būtiskie aspekti ietekmes pušu pētījumā  
vai arī neietilpst GRI standartā. Ilgtspējas 
pārskatā pie atbilstošajām sadaļām atzīmēti 
GRI standarta indikatori vai arī uzņēmuma 
paša definētie būtiskie aspekti, kas marķēti 
ar indikatoru LDZ-x.

Datu ieguves metodes
Pārskata sagatavošanā izmantota VAS “Lat-
vijas dzelzceļš” struktūru un struktūrvienību 
sniegtā informācija un dati par uzņēmuma 
darbību un būtiskajiem ziņošanas aspektiem. 
Pārskatā izmantoti tikai pārbaudīti un pama-
toti dati, kā arī norādīts, ja konkrēti dati par 
būtisku uzņēmuma ietekmes jomu netiek uz-
krāti un analizēti. Pārskats aptver VAS “Latvi-
jas dzelzceļš” darbību 2018. gadā, tajā netieši 
atspoguļota arī “Latvijas dzelzceļš” koncerna 
meitas sabiedrību darbība, taču pārskata sa-
turs pilnībā neatspoguļo visa koncerna darbī-
bu ilgtspējas jomā. 

Revidenta apliecinājums
VAS “Latvijas dzelzceļa” ilgtspējas pārskata 
pārbaudi saskaņā ar Starptautisko revīzijas 
un apliecinājumu standartu padomes izdo-
to 3000. starptautisko apliecinājuma uzde-
vumu standartu (SAUS), kas nav vēsturiskās 
finanšu informācijas revīzija vai pārbaude 
(SAUS 3000), ir veikusi auditorkompānija 
“PricewaterhouseCoopers”. Revidents izvē-
lēts, balstoties uz to, ka “Pricewaterhouse-
Coopers” ir arī VAS “Latvijas dzelzceļš” gada 
pārskata revidents.

Kontakti
Kontaktinformācija jautājumiem vai komen-
tāriem par VAS “Latvijas dzelzceļš” ilgtspējas 
pārskatu par 2018. gadu: ieva.kustova@ldz.lv

VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ

VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” ILGTSPĒJAS 

PĀRSKATS PAR 2018. GADU IR SAGATAVOTS 

SASKAŅĀ AR GRI STANDARTA PAMATA 

(CORE) PRASĪBĀM. 

102-49 
102-50 
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55 
102-56 

5

http://parskati.ldz.lv/
http://database.globalreporting.org/
http://database.globalreporting.org/
mailto:ieva.kustova%40ldz.lv?subject=LDz
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PĀRVALDĪBA

GRI indikators Lpp.

102-18 Pārvaldības struktūra 24

102-20 
Vadības līmeņa atbildība par ekonomiskās,  
vides un sociālās ietekmes jomām 

36

102-22 Augstākās pārvaldes institūcijas sastāvs un komitejas 25

102-23 Augstākās pārvaldes institūcijas vadītājs 25

102-24
Augstākās pārvaldes institūcijas locekļu nominēšana 
un atlase 

24

LDZ-1
Nozīmīgākās korporatīvās sociālās atbildības 
aktivitātes 2018. gadā 

36

IETEKMES PUŠU IESAISTE

102-40 Ietekmes pušu saraksts 46

102-41 Koplīgumi 49

102-42 Ietekmes pušu identificēšana un atlase 46,54

102-43 Pieeja ietekmes pušu iesaistei 46,54

102-44
Būtiskākie jautājumi, kas aplūkoti,  
iesaistot ietekmes puses 

46

ZIŅOŠANAS PRAKSE

102-45 Konsolidētajos finanšu pārskatos ietvertās sabiedrības 30

102-46 Pārskata satura un būtisko aspektu noteikšana 54

102-47 Būtisko aspektu saraksts 55

102-48 Iepriekšējos pārskatos sniegtās informācijas korekcijas 55

102-49 Izmaiņas ziņošanas praksē 5

102-50 Pārskata periods 5

102-51 Pārskata publicēšanas datums 5

102-52 Pārskata regularitāte 5

102-53 Kontaktinformācija jautājumiem par pārskatu 5

102-54 Atsauce par ziņošanu atbilstoši GRI standartam 5

102-55 GRI indikatoru satura rādītājs 6

102-56 Revidenta apliecinājums 5, 103

Vispārīgo 
standartu 
informācija 

ORGANIZĀCIJAS PROFILS 

GRI indikators Lpp.

102-1 Organizācijas nosaukums 9

102-2 Aktivitātes, zīmoli, produkti un pakalpojumi 9

102-3 Galvenā biroja atrašanās vieta 9

102-4 Darbības vietas 9

102-5 Īpašumtiesības un juridiskais statuss 9

102-6 Darbības tirgi 11

102-7 Organizācijas mērogs 13

102-8
Informācija par darbiniekiem un citiem darba 
veicējiem 

14

102-9 Piegādes ķēde 52

102-10 Būtiskas izmaiņas organizācijā un tās piegādes ķēdē 52

102-11 Piesardzības princips 16

102-12 Ārējās iniciatīvas 15

102-13 Dalība organizācijās 17

STRATĒĢIJA

102-14 Augstākā līmeņa amatpersonas ziņojums 2

ĒTIKA UN PROFESIONĀLĀ GODPRĀTĪBA

102-16 Vērtības, principi, standarti un rīcības normas 22

102-17
Konsultāciju un sūdzību mehānismi ētiskas dabas 
jautājumos 

22, 68
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EKONOMISKĀ IETEKME

GRI indikators Lpp.

103 Vadības pieeja 57

Ekonomiskais 
sniegums 

201-1 Radītā un sadalītā ekonomiskā vērtība 60

201-4 Saņemtais finansiālais atbalsts 59

Netiešā ekonomiskā 
ietekme 

203-1
Investīcijas infrastruktūrā un pakalpojumu 
attīstībā 

61

203-2 Būtiska netiešā ekonomiskā ietekme 66

Iepirkumu prakse 103 Vadības pieeja 67

Pretkorupcijas 
pasākumi 

103 Vadības pieeja 68

205-1 Darbības, kurām tiek izvērtēts korupcijas risks 68

205-2
Komunikācija un apmācības par pretkorupcijas 
politikām un procedūrām 

68

205-3
Apstiprinātie korupcijas gadījumi un tiem 
sekojošā rīcība 

68

Godīga konkurence 103 Vadības pieeja 68

Specifisko 
standartu 
informācija 

IETEKME UZ VIDI 

GRI indikators Lpp.

103 Vadības pieeja 70

Materiāli 301-1 Izlietoto materiālu apjoms 73

Enerģija 302-1 Enerģijas patēriņš organizācijā 74

302-2 Enerģijas patēriņš ārpus organizācijas 74

302-4 Enerģijas patēriņa samazināšana 74

Bioloģiskā 
daudzveidība 

304-1

Darbības vietas, kas uzņēmumam pieder, ko tas 
nomā vai pārvalda, kas ir aizsargājamas teritorijas, 
vai vietas, kas pieguļ aizsargājamām teritorijām, 
un teritorijas ar augstu bioloģiskās daudzveidības 
vērtību ārpus aizsargājamām teritorijām 

75

304-2 
Būtiska aktivitāšu, produktu un pakalpojumu 
ietekme uz bioloģisko daudzveidību 

75

Izmeši 305-1 Tiešās siltumnīcefekta gāzu emisijas 75

305-5 Tiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 75

305-7 NOx, SOx un citi būtiski izmeši gaisā 75

Notekūdeņi un 
atkritumi 

306-1 Notekūdeņu nodošana attīrīšanai 76

306-2 Atkritumi pēc to tipa un utilizācijas metodes 76

306-3 Būtisks piesārņojums 76

306-4 Bīstamo atkritumu transportēšana 76

Darbība saskaņā ar 
vides aizsardzību 
regulējošiem 
normatīvajiem 
aktiem 

307-1 Neatbilstība vides likumdošanai un regulējumam 77
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SOCIĀLĀ IETEKME 

GRI indikators Lpp.

103 Vadības pieeja 78

Darba vide 103 Vadības pieeja 79

Nodarbinātība 401-1
Jaunu darbinieku pieņemšana un darbinieku 
mainība 

81

401-2
Labumi, kas tiek nodrošināti pilna laika 
darbiniekiem, kas netiek nodrošināti terminēta 
laika vai nepilna laika darbiniekiem 

81

401-3 Bērnu kopšanas atvaļinājums 82

Darbinieku un 
vadības attiecības 

402-1
Minimālie paziņošanas termiņi par izmaiņām 
uzņēmuma darbībā 

82

Darba drošība un 
veselība 

403-1 Darba drošības un veselības vadības sistēma 83

403-2
Bīstamo faktoru identificēšana, risku novērtējums 
un nelaimes gadījumu izmeklēšana 

83

403-3 Arodveselības veicināšanas pasākumi 83

403-4
Darbinieku dalība, konsultācijas un komunikācija 
par darba drošības un veselības jautājumiem 

83

403-5
Darbinieku apmācības darba drošības un 
veselības jomā 

83

403-6 Darbinieku veselības veicināšana 84

403-8
Darbinieki, kurus aptver darba drošības un 
veselības vadības sistēma 

83

403-9 Nelaimes gadījumi darba vietā 84

403-10 Arodslimības 84

Apmācības un 
izglītība  

404-1
Vidējais apmācības stundu skaits gadā uz vienu 
darbinieku 

87

404-2
Darbinieku prasmju paaugstināšanas un 
izaugsmes atbalsta programmas 

86

GRI indikators Lpp.

404-3
Darbinieku proporcija, kuri regulāri saņem 
izaugsmes un karjeras attīstības novērtējumu 

88

Dažādība un 
vienlīdzīgas iespējas 

405-1 Pārvaldes institūciju un darbinieku dažādība 89

405-2
Pamatatalgojuma un atlīdzību salīdzinājums 
sievietēm un vīriešiem 

89

Atbildība pret 
sabiedrību 

103 Vadības pieeja 90

Vietējās kopienas 413-1
Vietējās kopienas iesaiste, ietekmes izvērtējums 
un attīstības programmas 

90

413-2 
Darbības ar būtisku esošo vai potenciālo negatīvo 
ietekmi uz vietējām kopienām 

91

Industriālais 
mantojums 

LDZ-2
Nozares industriālā mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana

92

Piegādātāju 
sociālās ietekmes 
novērtējums 

414-1 
Jaunie piegādātāji, kas pārbaudīti, izmantojot 
sociālās ietekmes kritērijus 

94

Politika 415-1 Ziedojumi politiskajiem spēkiem 94

Atbildība pret klientu 103 Vadības pieeja 95

Klientu veselība un 
drošība 

416-1
Produktu un pakalpojumu kategoriju veselības un 
drošības ietekmes faktoru izvērtējums 

96

Klientu privātums 418-1
Būtiskas sūdzības saistībā ar klientu privātuma 
pārkāpumiem un klientu datu zaudēšanu 

101

Citi būtiski aspekti LDZ-3 Kritiskā infrastruktūra un drošība 98

LDZ-4 Pakalpojumi pasažieriem ar īpašām vajadzībām 99

LDZ-5 Klientu apmierinātība 99

LDZ-6 Pakalpojumu attīstība 100

LDZ-7 Informācijas pieejamība 102
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VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-10 

VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ”  

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietoša-
nas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas 
dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Uzņēmums sniedz publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas, kravas vago-
nu sastāvu apstrādes, vagonu tehniskās apkopes un apskates, 
elektroenerģijas sadales un tirdzniecības, nomas, informācijas 
tehnoloģiju, elektronisko sakaru, kā arī principāla pakalpojumus. 

Uzņēmuma juridiskā adrese ir Rīgā, Gogoļa ielā 3, taču tā struk-
tūras un meitas sabiedrības darbojas visā Latvijā, īpaši Daugavpi-
lī, Rēzeknē, Krustpilī, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī, kur ir nozīmīgi 
dzelzceļa mezgli, kas nodrošina kravu tranzīta plūsmu apstrādi 
un pasažieru pārvadājumu organizēšanu. 

LDz ir vienīgais uzņēmums, kas Latvijā pārvalda publisko dzelz-
ceļa infrastruktūru. Lielāko daļu tā ieņēmumu veido pārvadātāju 
samaksātā dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa atbilstoši 
faktiski nobraukto vilcienu kilometru skaitam, kuras apmēru no-
saka publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja 
būtisko funkciju veicējs AS “LatRailNet”. 

Koncernā “Latvijas dzelzceļš” (LDz koncerns) ietilpst arī septi-
ņas atkarīgās sabiedrības (sešās sabiedrībās valdošajam uzņē-
mumam ir tieša izšķiroša ietekme, bet vienā – netieša izšķiroša 
ietekme), kas nodrošina kravu un starptautiskos pasažieru pār-
vadājumus pa dzelzceļu, ritošā sastāva uzturēšanu, remontu un 
modernizāciju, fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumus, 
starptautisku multimodālu loģistikas pakalpojumu izstrādi un 
sniegšanu, kā arī – koncerna ietvaros ir izveidota neatkarīga ak-
ciju sabiedrība “LatRailNet”, kas saskaņā ar Eiropas Komisijas re-
gulējumu ir dzelzceļa infrastruktūras būtisko funkciju veicējs un 
atbild par infrastruktūras lietošanas maksas noteikšanu un jau-
das sadali dzelzceļa pārvadājumiem. 

Ilgtspējas pārskatā plašāka informācija tiek sniegta par  
VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz), taču 30.-35. lpp. iespējams iepazī-
ties ar LDz koncerna meitas sabiedrību darbību 2018. gadā. 
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LDz ir valsts kapitālsabiedrība, un 100% tās kapitāla daļu  pie-
der valstij. LDz akciju turētājs ir Satiksmes ministrija, kura  
2018. gadā saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES un Dzelzceļa li-
kuma nosacījumiem pirmo reizi izstrādājusi LDz darbībai sai-
stošu Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu, kas 
2018. gada 6. novembrī apstiprināts Ministru kabinetā. Doku-
ments nosaka valsts skatījumu un uzdevumus infrastruktūras 
pārvaldītājam par dzelzceļa infrastruktūras attīstību un tās uz-
turēšanu turpmākos piecus gadus, tostarp plāns ietver esošās 
infrastruktūras apjoma un kvalitātes rādītājus, nozīmīgākos 
infrastruktūras attīstības projektus, kā arī pamatprincipus un 
saistības infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodro-
šināšanai nepieciešamības gadījumā. Ar Indikatīvo dzelzceļa 
infrastruktūras attīstības plānu 2018.-2022.gadam var iepazī-
ties Satiksmes ministrijas mājaslapā.  

Balstoties uz izstrādāto un apstiprināto plānu, 2018. gada  
9. novembrī Satiksmes ministrija un LDz noslēdza daudzgadu 
līgumu uz pieciem gadiem, kas paredz skaidru infrastruktūras 
pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanas mehānismu, mi-
nimizējot valsts budžeta iesaistes nepieciešamību. LDz no sa-
vas puses līguma ietvaros apņēmies nodrošināt tirgum stabilu 
infrastruktūras lietošanas maksu visā līguma darbības periodā, 
nodrošinot paredzamību infrastruktūras lietotājiem un tādējā-
di sekmējot Latvijas tranzīta un loģistikas nozares attīstību. 

Plānotie attīstības virzieni infrastruktūras un tās  
efektīvas izmantošanas jomā ir detalizēti iekļauti arī  
2018. gada 8. novembrī LDz padomes apstiprinātajā 
VAS “Latvijas dzelzceļš” Vidēja termiņa darbības stra-
tēģijā 2017.-2022. gadam. Tajā saskaņā ar 2018. gada  
15. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 212 paredzēts, 
ka infrastruktūras attīstībai un atjaunošanai nepiecie-
šamo līdzekļu nodrošināšanai šajā periodā LDz tiek no-
teikta atšķirīga valstij dividendēs izmaksājamā peļņas 
daļa – 0%. Ar vidēja termiņa darbības stratēģijas pamat-
nosacījumiem var iepazīties LDz mājaslapā.  

Vienlaikus 2018. gadā LDz arī noslēdza divus gadus il-
gušo jauna stratēģiskā nākotnes redzējuma un tam 
atbilstoša jauna zīmola izstrādi. Saskaņā ar to LDz nā-
kotnē raugās kā pilnvērtīga, labi attīstīta un pārvaldīta 
transporta, loģistikas un tehnoloģiju uzņēmumu grupa, 
kuras pamatdarbību – konkurētspējīgas dzelzceļa in-
frastruktūras nodrošināšanu – papildinās multimodāli, 
starptautiski loģistikas pakalpojumi un digitalizēti pār-
valdības procesu, kustības organizācijas, loģistikas pa-
kalpojumu pievienotās vērtības un citi risinājumi. Šos 
izaugsmes virzienus apkopo un simbolizē jaunā LDz 
devīze “NEKAS NAV PAR TĀLU!”. 

Jaunais stratēģiskais redzējums tiks iestrādāts LDz kon-
cerna ilgtermiņa stratēģijā un citos saistošos dokumentos. 

Tādējādi 2018. gadā ir radīts stabils pamats, lai nodroši-
nātu sekmīgu un uz izaugsmi balstītu, ilgtspējīgu uzņē-
muma darbību. 

Stratēģiskā 
attīstība 

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas Infrastruktūras maksas ieņēmumi 

3162 km sliežu ceļu 
269 stacijas un pieturas punkti 
400 gājēju šķērsojumi 
528 pārbrauktuves 
251 km elektrificētās līnijas 
u.c. infrastruktūras elementi

http://sam.gov.lv/sm/content/?cat=647
https://www.ldz.lv/lv/content/misija-v%C4%ABzija-un-strat%C4%93%C4%A3ija
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Dzelzceļa pārvadājumus Latvijas teritorijā veic LDz kon-
cerna uzņēmums “LDz Cargo” (kravu un starptautiskie 
pasažieru pārvadājumi), koncernā neietilpstoša valsts ka-
pitālsabiedrība “Pasažieru vilciens” (iekšzemes pasažie-
ru pārvadājumi), trīs privāti kravu pārvadājumu uzņēmu-
mi – AS “Baltijas Tranzīta serviss”, AS “Baltijas Ekspresis” un  
SIA “EuroRailCargo”, kā arī Lietuvas dzelzceļš, kurš kopš 
2017. gada beigām nodrošina pasažieru pārvadājumus mar-
šrutā Viļņa-Daugavpils. 

Visi iepriekš minētie pārvadātāji izmanto LDz pārvaldīto  
infrastruktūru, kas vēsturiski uzsākta veidot cariskās  
Krievijas laikā un attīstīta tās pārvaldītajā teritorijā raksturīgajā 
1520 mm sliežu platumā. Līdz ar to Latvijai arī mūsdienās ir vie-
nāda sliežu platuma savienojumi ar austrumu kaimiņvalstīm. 
Tādējādi LDz pārvaldītā infrastruktūra veido efektīvu tranzī-
ta koridoru Austrumu-Rietumu virzienā, savienojot Krieviju, 
Baltkrieviju un Āzijas valstis ar vadošajām Latvijas ostām, kā arī 
nodrošina tranzīta koridoru Ziemeļu-Dienvidu virzienā, savie-
nojot Baltijas valstis 1520 mm sliežu platuma infrastruktūras 
ietvaros. 

Līdz ar to uzņēmuma izaugsmei būtiski ir procesi ārējos 
tirgos, jo lielāko daļu pārvadājumu pa dzelzceļu veido im-
porta kravu pārvadājumi jeb tās kravas, kas Latvijā tiek ie-
vestas no citām valstīm. 2018. gadā importa kravas veidoja 
82% no kopumā 49,3 miljonu tonnu lielā kravu apjoma. Lie-
lākā daļa ir Krievijas izcelsmes kravu – 66,5%, pieaug Balt-
krievijas izcelsmes kravu apjoms, un tas ir 27,1% (2017. gadā 
- 19,3%, 2016. gadā -  15,3%), 4% veido Lietuvas izcelsmes 
kravas, bet vidēji pa 1% - Ukrainas, Kazahstānas un Igaunijas 
izcelsmes kravas. Citu valstu kravu apjomi ir mazāki, tomēr 
kopējā pārvadājumu ģeogrāfija aptver vairāk nekā 70 pa-
saules valstu, no kurām vai uz kurām tiek nogādātas kravas, 
kas tiek vestas caur Latvijas tranzīta koridoru. Vienlaikus jā-

ņem vērā, ka ievērojama daļa gan Krievijas, gan citu valstu 
izcelsmes kravu Latvijā tiek ievestas caur Baltkrieviju, līdz 
ar to LDz kā infrastruktūras pārvaldītājam ir būtiski attīstīt 
dzelzceļa savienojumu caur Daugavpili un paaugstināt tā 
konkurētspēju. 

Raugoties makroekonomiskā dimensijā, saskaņā ar Latvi-
jas Bankas apkopotajiem maksājumu bilances rādītājiem  
2018. gadā kopējā dzelzceļa pārvadājumu ekspor-
ta vērtība ir 345 miljoni eiro, kas ir par 18,6% vairāk nekā  
2017. gadā. Turklāt dzelzceļa darbība ir cieši saistīta ar jū-
ras transporta darbību, kura pakalpojumu eksporta apjoms 
2018. gadā ir 396 miljoni eiro, tādējādi nozares kopējais pie-
nesums Latvijas eksporta struktūrā ir tuvu 741 miljonam eiro 
(neskaitot saistītos pakalpojumus).* 

Ņemot vērā pārvadājumu struktūru, Latvija atšķiras no vairu-
ma Eiropas valstu, kur dzelzceļa satiksmē dominē iekšzemes 
un starptautiskie pasažieru pārvadājumi. 

Kopējais kravu pārvadājumu apjoms 2018. gadā ir 49,3 miljoni 
tonnu, par 12% pārsniedzot iepriekšējā gada rādītāju, bet pa-
sažieru pārvadājumu apjoms ir 18,2 miljoni pasažieru, kas ir par 
4,3% vairāk nekā iepriekšējā gadā un skaidrojams ar pieaugu-
mu iekšzemes pasažieru pārvadājumu segmentā. 

Pēdējos gados ievērojams darbs veltīts, lai sekmētu kra-
vu pārvadājumu diversifikāciju, jaunu mērķa tirgu (pama-
tā Āzijas valstīs) apguvi un pārvadājumu atpakaļplūsmas 
organizēšanu no Rietumiem uz Austrumiem. Piemēram,  
2018. gada novembrī Rīgas ostā tika saņemti vairāk nekā 
260 konteineri nosūtīšanai pa dzelzceļu uz Ķīnu. 2018. gadā 
kopumā pa LDz infrastruktūru pārvadāti vairāk nekā 64 tūk-
stoši TEU (nosacītā konteineru vienība twenty-feet equiva-
lent unit – angl.), no kuriem 35,3 tūkstoši TEU ievesti pa jūru 
tālākai transportēšanai pa dzelzceļu. Tostarp lielākie apjomi 
ievesti no Nīderlandes (8238 TEU), Turcijas (6372 TEU), Vā-
cijas (4852 TEU) un Ķīnas (2135 TEU). Savukārt rietumu vir-
zienā vesto konteineru segmentā lielākais apjoms saņemts 
no Krievijas (14 894 TEU), Baltkrievijas (1928 TEU) un Ukrai-
nas (1320 TEU), kas tālāk no pieostas stacijām pa jūru nogā-
dāti Vācijā, Nīderlandē, Turcijā, ASV, Indijā un Zviedrijā, kā arī 
nelielā skaitā – citās pasaules valstīs. 

Dzelzceļa 
pārvadājumu 
attīstība 

49,3
milj. t 
kopējais kravu 
apjoms 

82.2% 
no tā importa 
kravas

18,2 
m i l j . 
kopējais pārvadāto 
pasažieru skaits

*Avots: https://statdb.bank.lv/

345 
milj. eiro

dzelzceļa pārvadājumu 
eksporta vērtība 

396
milj. eiro

jūras transporta darbību 
pakalpojumu eksporta 

apjoms  

741
milj. eiro

nozares kopējais 
pienesums Latvijas 
eksporta struktūrā

https://statdb.bank.lv/lb/Data.aspx?id=200
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Tāpat tiek attīstīts sauszemes tranzīts caur Latvijas un Lietu-
vas teritoriju – tā ietvaros 2018. gada rudenī tika nosūtīti vai-
rāki rekordsmagi un rekordgari kravas vilciena sastāvi uz Ka-
ļiņingradu. Katrs no šiem vilcieniem pārsniedza 7000 tonnu 
(līdz šim kravas vilcienu svars bijis līdz 6000 tonnu, bet vidēji 
kravas vilciena sastāvs sver ap 3000 tonnu). 

Tuvākajos gados Baltijas mērogā tiek plānots Eiropas slie-
žu platuma (1435 mm) dzelzceļa savienojums “Rail Baltica”, 
kuru īsteno ar LDz nesaistīti valsts kapitāla uzņēmumi. Tomēr, 
arī izmantojot esošo infrastruktūru, ir iespējami pārvadājumi, 
kuri izmēģinājuma režīmā 2018. gadā veikti konteinervilciena 
“Amber Train” ietvaros, kā arī LDz un AS “LatRailNet” ir iesais-
tījušies Eiropas Savienības TEN-T tīkla 8. koridora (Ziemeļ-
jūras-Baltijas jūras dzelzceļa savienojums) attīstībā, plānojot 
pilnvērtīgi pievienoties šim koridoram 2020. gada novembrī.
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Lai sekmētu pārvadājumu attīstību, LDz ie-
gulda infrastruktūras modernizācijā un tās 
konkurētspējas celšanā saskaņā ar Indikatīvo 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu un 
uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratē-
ģiju. To ietvaros tuvākajos gados paredzēts 
modernizēt Rīgas un Daugavpils dzelzceļa 
mezglus, kā arī elektrificēt dzelzceļa korido-
ru no Latgales (Daugavpils un Rēzeknes) līdz 
Rīgai, tādējādi nodrošinot videi draudzīga un 
efektīva transporta koridora izveidi. Ar plāno-
tajiem infrastruktūras attīstības projektiem sī-
kāk iespējams iepazīties 63. lpp. 

2018. gadā LDz pārvaldībā bija 3162 km sliežu 
ceļu (izvērstais sliežu ceļu garums), 141 stacija, 
128 pieturas punkti, 400 gājēju šķērsojumi un 
528 dzelzceļa pārbrauktuves.

Lai nodrošinātu visas LDz pārvaldībā esošās 
infrastruktūras uzturēšanu, plānoto projek-
tu īstenošanu un sekmīgu LDz saimniecis-
ko darbību, 2018. gadā vidējais darbinieku 
skaits uzņēmumā bija 6439 (tiek aprēķināts 
atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada 
pārskatu likuma noteikumiem), bet visā LDz 
koncernā - 10 400 darbinieku. Cilvēk resursu 
izmaksas arī veido aptuveni pusi no kopējām 
infrastruktūras uzturēšanas izmaksām, ko AS 
“LatRailNet” ņem vērā, nosakot infrastruktū-
ras lietošanas maksu. 

2018. gadā sadarbībā ar auditorkompāniju 
“Ernst&Young Baltic” veikta atkārtota salīdzi-
nošā analīze par Eiropas valstu dzelzceļa in-

frastruktūras pārvaldītāju darbību, salīdzinot 
LDz ar vairāku citu Eiropas Savienības valstu 
dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem – to 
finansējumu, izmaksu līmeni, infrastruktūras 
kvalitāti u.c. rādītājiem. Saskaņā ar pētījumu 
LDz ir viens no diviem izlasē aplūkotajiem 
Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītā-
jiem (otrs ir Lietuvas dzelzceļš), kas nesaņem 
nekādu publisko finansējumu darbības iz-
maksu segšanai – respektīvi, tā darbībai ne-
tiek piešķirta valsts budžeta dotācija vai cita 
veida atbalsts, kā tas ir Somijā, Vācijā, Polijā 
u.c. Tostarp dotācija darbības finansēšanai Nī-
derlandē 2017. gadā veidojusi 232,5 tūkstošus 
EUR uz vienu sliežu ceļu kilometru, Čehijā – 77 
tūkstošus EUR uz vienu kilometru, bet Somijā 
– 62,4 tūkstošus EUR uz vienu kilometru. Tik-
mēr Latvijā bez dotācijas izmaksas par viena 
sliežu ceļu kilometra uzturēšanu ir 57,6 tūk-
stoši EUR. Lielāko daļu jeb vairāk nekā pusi iz-
maksu veido darbaspēka izmaksas. Atsevišķās 
valstīs (izteikti – Somijā) šo izmaksu apmērs 
tiek samazināts uz ārpakalpojuma iepirkšanas 
rēķina, taču šajā gadījumā būtiski izvērtēt ne 
tikai izmaksu efektivitāti, bet arī kvalitātes no-
drošināšanas aspektus. 

Vienlaikus Latvijas dzelzceļa infrastruktūra pil-
nā apjomā atbilst 25 tonnu ass noslodzei jeb 
spēj nodrošināt smago kravu pārvadājumus 
visā dzelzceļa tīklā, kam vairumā citu izlases 
valstu atbilst tikai daļa tīkla. Līdz ar to arī vidējais 
kravas vilciens Latvijā ir ap 3000 tonnu smags, 
kamēr Somijā un Polijā tas ir līdz 1500 tonnām, 
bet Vācijā – tikai ap 500 tonnām. 

Infrastruktūras 
pārvaldība un 
attīstība 

3162 km 
sliežu ceļu

(izvērstais sliežu ceļu garums)

128 
pieturas punkti

400 
gājēju šķērsojumi

141 
stacija

528 
dzelzceļa 

pārbrauktuves

2018. gadā 
LDz pārvaldībā ir 
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Dzelzceļa nozare ir tradicionāli saistīta ar tehniskajām profesi-
jām, tostarp fizisko darbu, tādēļ vēsturiski uzņēmumā strādā-
jošo vīriešu īpatsvars bijis lielāks, tomēr patlaban uzņēmumā 
strādā 65% vīriešu, un 35% jeb vairāk nekā trešā daļa visu strā-
dājošo ir sievietes. Ap 70% strādājošo ir vecumā virs 40 ga-
diem, tādēļ uzņēmumam arvien būtiskāks kļūst paaudžu no-
maiņas jautājums un jauno talantu piesaiste dzelzceļa nozarei. 
Šim jautājumam uzmanība tiek pievērsta ne tikai Latvijā, bet 
dzelzceļa nozarē visā pasaulē, un par to tika runāts arī LDz un 
Starptautiskās dzelzceļu savienības (UIC) 2018. gada rudenī 
organizētajā konferencē (sīkāk lasīt 39. lpp.). 

LDz ir būtiska loma Latvijas nodarbinātībā, īpaši reģionos – to-
starp 30,5% uzņēmuma darbinieku strādā Latgalē, bet vairāk 
nekā 17% - Zemgalē, tādējādi uzņēmumam netieši pildot so-
ciālo funkciju reģionu labklājības sekmēšanā. Rīgā un Pierīgā 
strādā tikai nedaudz vairāk kā trešā daļa uzņēmuma darbinie-
ku (37,7%).

Visu līmeņu un reģionu darbinieku iesaistei bija būtiska loma 
LDz jaunā stratēģiskā redzējuma izstrādē un ieviešanā. To-
starp 2018. gada pavasarī LDz vadība viesojās visos Latvijas re-
ģionos, tiekoties ar vidējā līmeņa vadītājiem un diskutējot par 
uzņēmuma attīstības potenciālu, iespējamajiem šķēr šļiem un 
risinājumiem, kā arī nākotnes redzējuma atbilstību darbinieku 
gaidām. 

Cilvēkresursi 

vīrieši

65%
sievietes

35%
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Raugoties no finanšu rezultātu viedokļa, 2018. gads noslē-
dzies pozitīvi, pārvadājumu apjomam esot saskaņā ar vidē-
ja termiņa stratēģijā plānoto un tādējādi, pateicoties aktīvai 
darbībai ārējos tirgos un sadarbībai nozares iekšienē, līdzsva-
rojot iepriekšējā gadā pieredzēto samazinājumu. Kopējais 
uzņēmuma apgrozījums 2018. gadā bija 209,4 miljoni eiro 
un peļņa – 4,2 miljoni eiro. Lielāko daļu apgrozījuma (69,5%) 
veido pārvadātāju maksātā publiskās dzelzceļa infrastruktū-
ras lietošanas maksa. Tā tiek aprēķināta, balstoties uz vilcie-
nu nobraukto kilometru skaitu, kas 2018. gadā kravu pārva-
dājumos bija 9,99 miljoni vilcienu kilometru (palielinājies par 
12,9% salīdzinājumā ar 2017. gadu), bet pasažieru pārvadāju-
mos – 6,12 miljoni vilcienu kilometru (palielinājies par 0,7%). 
Citi LDz ieņēmumu avoti ir no kravas vagonu apstrādes, va-
gonu tehniskās apkopes un apskates, elektroenerģijas sada-
les un tirdzniecības, nomas, informācijas tehnoloģiju, kā arī 
principāla pakalpojumiem. 

Būtisks rādītājs, kas apliecina LDz sekmīgo darbību un veikto 
efektivizācijas pasākumu rezultātus, ir produktivitātes pieau-
gums. 2018. gadā LDz darbinieku produktivitāte sasniegusi 
EUR 34 743 uz vienu darbinieku, kas ir aptuveni par 17% vairāk 
nekā 2017. gadā. Koncernā kopumā šis rādītājs ir vēl augstāks, 
sasniedzot EUR 62 778 uz vienu darbinieku un par 24% pār-
sniedzot iepriekšējā gada rādītāju. 

Kopumā 2018. gadā LDz valsts budžetā iemaksā-
jis 78,4 miljonus eiro nodokļu veidā, bet Latvijas ārējā  
tirdzniecības bilancē dzelzceļa pārvadājumu eksports bijis  
345 miljonu eiro apmērā. Uzņēmuma sekmīgā darbība novēr-
tēta arī NASDAQ Rīga un “Prudentia” kopīgi veidotajā Top101 
Latvijas vērtīgāko uzņēmumu topā, kur LDz kopvērtējumā 
ierindojas 5. vietā, bet valsts kapitālsabiedrību kategorijā ir  
3. vietā, sasniedzot 536,04 miljonu eiro vērtību. Turklāt tran-
sporta un loģistikas nozare šajā sarakstā atzīta par otro vērtī-
gāko nozari Latvijā, nedaudz atpaliekot vienīgi no finanšu sek-
tora. Būtiski, ka ļoti augstu novērtēta uzņēmuma korporatīvās 
pārvaldības prakse. Tā ļāvusi LDz 2018. gadā arī pirmo reizi tikt 
ierindotam Ilgtspējas indeksa Platīna kategorijā. 

Darbības rezultāti  
2018. gadā 

209,4 
milj. eiro 
apgrozījums

4,2
milj. eiro 
peļņa 

78,4
milj. eiro 
nomaksātie nodokļi 

536,04
milj. eiro
uzņēmuma vērtība
AVOTS: NASDAQ un Prudentia veidotais 
TOP101

LDz kā sociāli atbildīgam uzņēmumam, vienam no lielākajiem 
darba devējiem un vērtīgākajiem uzņēmumiem valstī ir būtis-
ki iesaistīties gan nozares un uzņēmējdarbības organizāciju 
darbībā, sekmējot ilgtspējīgas un labi pārvaldītas uzņēmēj-
darbības vides attīstību, gan arī dalīties pieredzē un iesaistīties 
iniciatīvās, kas saistītas ar ilgtspējas un pārvaldības aspektu 
ciešāku integrāciju uzņēmuma darbībā. 

2018. gadā LDz turpināja aktīvu dalību Korporatīvās pārval-
dības un atbildības institūta organizētajā Ilgtspējas indeksā 
un Atbildīga biznesa nedēļas pasākumos, noslēdza Baltijas 
Korporatīvās pārvaldības institūta veikto korporatīvās pārval-
dības izvērtējumu, identificējot veicamos uzlabojumus LDz 
pārvaldībā, kā arī aktīvi iesaistījās vietēja un starptautiska mē-
roga nozares un uzņēmējdarbības interešu pārstāvībā gan 
nacionāla, gan Eiropas un pat globāla mēroga organizāciju 
ietvaros. 

Īpaši aktīvi LDz stiprinājis savu lomu starptautiskās organizāci-
jās – kopš 2017. gada decembra LDz prezidents Edvīns Bērziņš 
ir Starptautiskās dzelzceļu savienības (UIC) un Eiropas dzelz-
ceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas (CER) vadības 
komiteju loceklis, bet 2018. gada decembrī apstiprināts par 
UIC Eiropas reģionālās asamblejas pirmo viceprezidentu. 

Tieši UIC ietvaros 2018. gada oktobrī Rīgā norisinājās starptau-
tiska konference par talantu vadību transporta nozarē, kas ir ak-
tuāla tēma dzelzceļa uzņēmumiem visā pasaulē. Tajā LDz dalījās 
arī savā talantu vadības pieredzē, sadarbojoties ar profesionālās 
un augstākās izglītības iestādēm un attīstot perspektīvos spe-
ciālistus un vidējā līmeņa vadītājus koncerna mērogā. 

Atbildība pret 
ārējām iniciatīvām 

102-11
102-12
102-13 

ANDRIS GRAFS

Baltijas Korporatīvās 
pārvaldības institūta  
vadītājs Latvijā 

“Latvijas dzelzceļš” pievērš arvien 
lielāku uzmanību korporatīvās 
pārvaldības praksei, ko sekmēja arī 
uzņēmuma padomes izveidošana 
2016. gadā. Baltijas Korporatīvās 
pārvaldības institūta vērtējumā 
skaidri iezīmējās divas jomas, kurās 
LDz korporatīvās pārvaldības prak-
ses atbilstība OECD korporatīvās 
pārvaldības principiem ir augsta 
– informācijas atklātība un darbs ar 
ietekmes pusēm. Priecē, ka LDz ir 
apņēmies pilnveidot korporatīvo 
pārvaldību arī turpmāk, pilnveido-
jot akcionāru, padomes un valdes 
sadarbības mehānismu, stiprinot 
uzņēmuma padomi ar diviem ne-
atkarīgiem padomes locekļiem, kā 
arī pilnveidojot iekšējās kontroles 
un risku pārvaldības kārtību.



VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ

16

Ņemot vērā tieši nākotnes speciālistu piesaisti un to kvalifikā-
cijas vajadzības, gada nogalē LDz uzsāka ilgtermiņa sadarbību 
ar kustību “Iespējamā misija”, kas visā Latvijā īsteno program-
mu jauno pedagogu izglītošanai. Sadarbībā ar LDz kustība 
īpaši fokusēsies uz pedagogu piesaisti eksakto  un inženier-
tehnisko zinību jomā, jo nākotnes inžernierzinātņu un arī infor-
mācijas tehnoloģiju speciālistiem, kas nepieciešami tai skaitā 
LDz, ir vajadzīgs spēcīgs pamats vispārējās izglītības līmenī. 

Daloties uzņēmuma pieredzē vēl vienā no ilgtspējīgas at-
tīstības jomām - vides pieejamība un universālais dizains, –  
LDz eksperti piedalījās Labklājības ministrijas 2018. gada  
18. oktobrī organizētajā konferencē “Iekļaujošs dizains 2018: 
domā, plāno, veido ikvienam”. Šajā pasākumā LDz sniedza ie-
skatu gan tajā, kādēļ vides pieejamības nodrošināšana pirms 
150 gadiem veidotajā dzelzceļa infrastruktūrā ir liels izaicinā-
jums, gan dalījās produktīvajā sadarbības pieredzē, kāda pē-
dējo piecu gadu laikā izveidojusies ar Invalīdu un viņu draugu 
apvienību “Apeirons”. Organizācija ir sniegusi konsultatīvu 
atbalstu LDz pasažieru infrastruktūras modernizācijas projek-
tu ietvaros (piemēram, Jelgavas un Jūrmalas līniju pasažieru 
peronu modernizācijā), kā arī konsultējusi Rīgas pasažieru 

stacijas vides pieejamības uzlabošanā, pirms tā tiek pārbūvēta 
projekta “Rail Baltica” ietvaros. 

Ārējo iniciatīvu potenciālu uzņēmums novērtē arī pētniecī-
bas un attīstības jomā. 2018. gadā LDz ir iesaistījies vairākās 
inovāciju platformās – tostarp IT tehnoloģiju klastera orga-
nizētajā X-industriju hakatonā un Latvijas augstskolu kopīgi 
rīkotajā “Demola” programmā. Hakatona ietvaros tika pre-
zentētas četras potenciāli ar IT rīkiem risināmas problēmas, 
kas saistītas ar kravu pārvadājumu organizēšanu, kustības 
vadību un satiksmes drošību. No tām tālāk tika virzītas un 
starp nozaru ekspertu komandās apstrādātas divas idejas – 
par dzelzceļa pārbrauktuvju zonu kontroles sistēmas izstrādi 
drošības paaugstināšanai, kā arī par dzelzceļa kravu pārval-
dības sistēmas mobilās aplikācijas izveidi klientu servisa stip-
rināšanai. 

Savukārt “Demola” ietvaros sadarbībā ar studentu komandu 
tika meklēti risinājumi ķīmiskās vielas glifosāta aizstāšanai ar 
citiem, videi draudzīgākiem, bet vienlīdz efektīviem nezā-
ļu apkarošanas veidiem dzelzceļa nodalījuma joslās. Nezāļu 
iznīcināšana ir dzelzceļa satiksmes drošībai būtisks faktors, 
tomēr pagaidām nav rastas glifosātu efektīvi aizvietojošas 
metodes. Turklāt šī problēma ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet 
visā Eiropā, kur tuvākajos gados glifosāta lietošanu plānots 
aizliegt, un visu valstu dzelzceļu uzņēmumi sadarbībā ar 
augstskolām un pētniecības institūtiem meklē risinājumus 
tā aizvietošanai, vienlaikus nesamazinot satiksmes drošī-
bas līmeni un būtiski nepaaugstinot ar nezāļu iznīcināšanu 
saistītās izmaksas. Grupas ietvaros izstrādāta ideja par elek-
trodu izmantošanu nezāļu iznīcināšanā, ko patlaban izvērtē  
LDz vides un tehnisko jomu eksperti. 

Ņemot vērā, ka LDz nav rūpniecības uzņēmums, tas savā 
ikdienas darbā tiešā veidā neizmanto piesardzības pieeju 
jeb “precautionary approach” attiecībā uz vides aizsardzī-
bu, tomēr ietekme uz vidi tiek izvērtēta ikvienā LDz īstenotā 
projektā. 

2018. gadā LDz  
ir iesaistījies vairākās 

inovāciju platformās – 
tostarp IT tehnoloģiju 
klastera organizētajā 

X-industriju hakatonā 
un Latvijas augstskolu 

kopīgi rīkotajā “Demola” 
programmā.
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VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ

Dalība 
organizācijās 

LDz UN TĀ KONCERNA UZŅĒMUMI 

AKTĪVI LĪDZDARBOJAS VAIRĀKU VADOŠO 

NOZARES UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES 

ORGANIZĀCIJU DARBĪBĀ LATVIJĀ, KĀ ARĪ 

ATTĪSTA SAVU DARBĪBU STARPTAUTISKAJĀS 

ORGANIZĀCIJĀS, PĀRSTĀVOT TAJĀS 

LATVIJAS DZELZCEĻA, KĀ ARĪ PLAŠĀKAS 

TRANSPORTA UN LOĢISTIKAS NOZARES 

INTERESES. 

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 
LDDK ir Latvijas lielākā darba devēju organizācija, kura ap-
vieno publiskā un privātā sektora darba devējus un ir val-
dības un arodbiedrību sociālais partneris. LDDK ir Eiropas 
Darba devēju konfederācijas BUSINESSEUROPE biedrs, 
tādējādi tai ir pieeja ne tikai nacionālajiem, bet arī Eiropas 
līmeņa tiesību aktiem un sociālā dialoga instrumentiem. 
LDDK darbojas Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē 
(NTSP) un tās apakšpadomēs, kur valdības, darba devēju 
un arodbiedrību pārstāvji diskutē par nozīmīgākajām izmai-
ņām tiesību aktos, kā arī tautsaimniecības attīstības jautāju-
miem. 
2018. gada sākumā LDDK biedru sapulces laikā notikušajās 
vēlēšanās tika ievēlēta jauna Padome – tajā uz turpmāka-
jiem trim gadiem Padomes locekļa un Viceprezidenta ama-
tā atkārtoti tika apstiprināts LDz prezidents E.Bērziņš. 
LDz prezidents ir arī NTSP Transporta un sakaru nozares 
apakšpadomes vadītājs no darba devēju puses, kā arī Latvi-
jas-Kazahstānas un Latvijas-Baltkrievijas Lietišķās sadarbī-
bas padomes līdzpriekšsēdētājs. 
LDz speciālisti līdzdarbojas darba grupās un konsultāciju 
procesos par dažādiem ar LDz darbību un vispārējo taut-
saimniecības vidi saistītiem jautājumiem – piemēram, Dar-
ba likumu, nodokļu politiku, starptautiskās ekonomiskās 
sadarbības stiprināšanu, nozaru konkurētspēju u.c. 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) 
LTRK ir otra vadošā uzņēmējdarbības organizācija Latvijā, 
kura aptver dažādu nozaru un mērogu uzņēmumus un to 
asociācijas. LTRK ir aktīvs sarunu partneris valdībai un noza-
ru ministrijām un iesaistās ar uzņēmējdarbības vidi saistītu 
tiesību aktu izstrādē un apspriešanā. Atšķirībā no LDDK šai 
organizācijai nav formāli nostiprināta statusa dialogā ar val-
dību, taču tā ir aktīva un iesaistās šajās sarunās gan formālā, 
gan neformālā ceļā. 
LTRK pārvaldes struktūru veido Padome, kurā 2018. gada 
sākumā LTRK biedru sapulcē atkārtoti tika ievēlēts LDz pre-
zidents E.Bērziņš. 
Tāpat LTRK darbojas vairākas kompetenču un reģionālās 
padomes, kuru pārraudzībā darbojas nozaru komitejas –  
tostarp LDz pārstāvji darbojas Nacionālās stratēģijas,  
Eksporta un Pakalpojumu padomēs un Transporta infra-
struktūras komitejā. 

2018. gadā uzņēmums darbojies šādās organizācijās: 
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Latvijas Dzelzceļa nozares darba devēju organizācija 
(LDzDDO) 
LDzDDO ir dibināta 2002. gada martā ar mērķi sociālā dialoga 
ceļā, sadarbojoties ar nozares uzņēmumiem un arodbiedrību, 
pilnveidot nozares attīstību un darba devēju sadarbību. 
LDz ir organizācijas biedrs un lielākais darba devējs nozarē, 
tādējādi organizācijas ietvaros piedaloties nozares normatīvo 
aktu un saistošo dokumentu (piemēram, Indikatīvā dzelzceļa 
infrastruktūras attīstības plāna) apspriešanā un priekšlikumu 
sniegšanā, kā arī kopīgi uzturot nozares ģenerālvienošanos 
(nozares koplīgumu). 

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība (LDzB) 
Latvijas Dzelzceļnieku biedrība izveidota 1920. gadā, atjauno-
ta 1991. gadā. Tās biedri ir vairāk nekā 1000 fizisku personu un 
astoņas juridiskas personas, tostarp kopš 2003. gada arī VAS 
“Latvijas dzelzceļš”. LDzB ir nodaļas Rīgā, Daugavpilī, Rēzek-
nē, Gulbenē, Jelgavā, Ugālē, Ventspilī un Liepājā. 
Biedrības misija ir vienot Latvijas dzelzceļa nozares entuzias-
tus un valstiski domājošus dzelzceļa patriotus, veidot dzelz-
ceļnieku kopības sajūtu, strādājot Latvijas labā, paaugstināt 
dzelzceļnieku profesijas prestižu, veicināt mūsdienīgas un 
drošas dzelzceļa nozares veidošanos, vienlaikus saglabājot un 
kopjot gadsimtos veidoto vēsturi un attīstot tradīcijas. 
LDz kā nozares lielākais darba devējs iesaistās organizācijas 
darbā, kā arī LDzB rīkoto Inženieru dienu norisē, kas notiek 
katru rudeni. 

Latvijas-Ķīnas Biznesa padome 
Latvijas-Ķīnas Biznesa padome ir nevalstiska organizācija, kas 
dibināta, reaģējot uz pieaugošo dažādu nozaru uzņēmumu in-
teresi par divpusēju sadarbību starp divām minētajām valstīm, 
kā arī plašāku sadarbību 16+1 un citos sadarbības formātos. Pa-
domes galvenais uzdevums ir kopprojektu attīstības veicinā-
šana, eksporta un investīciju piesaistes sekmēšana. 
Padomes dibinātāju vidū no Latvijas puses ir transporta un 
loģistikas, telekomunikāciju, kokapstrādes, finanšu pakalpo-
jumu, nekustamā īpašuma nozares, izglītības, elektrotehnikas 
u.c. nozaru uzņēmumi. 
Organizācija palīdz uzņēmumiem veidot tiešus divpusējus 
kontaktus, vienlaikus apzinoties Ķīnas ekonomikas specifiku. 
Lai tuvinātu abu valstu uzņēmējus, organizācija veic pētīju-
mus par līdzšinējo ekonomiskās sadarbības aktivitāti un nā-
kotnes perspektīvām, apzinot stiprās un vājās puses. 
LDz, ņemot vērā nozares ieinteresētību attīstīt sadarbību Āzi-
jas valstīs, ir Latvijas-Ķīnas Biznesa padomes biedrs kopš 2015. 

gada, un ir sadarbojies ar organizāciju dažādu ar Ķīnas kontak-
tu izveidi saistītu pasākumu norisē, kā arī iesaistījis Biznesa pa-
domi LDz ikgadējās konferences dalībnieku piesaistē. 

Latvijas-Baltkrievijas Ekonomisko sakaru veicināšanas 
biedrība (LBESVB)
Latvijas-Baltkrievijas Ekonomisko sakaru veicināšanas biedrī-
ba dibināta 2005. gada rudenī, un tajā var iesaistīties juridis-
kās un fiziskās personas, kuras vēlas sekmēt abu valstu eko-
nomisko sadarbību.
Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt Latvijas un Balt-
krievijas savstarpējo ekonomisko sakaru attīstību, kā arī sav-
starpējās sadarbības ekonomikas un investīciju attīstīšanu un 
biedru interešu pārstāvēšanu Latvijā un Baltkrievijā. Biedrība 
nenodarbojas ar politiku, bet ir katalizators tiem, kuri veido 
savstarpējus biznesa sakarus Latvijā vai Baltkrievijā.
Biedrībai ir cieša sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām gan 
Latvijā, gan Baltkrievijā. Notiek regulāra informācijas apmaiņa 
ar vēstniecībām, konsulātiem un sabiedriskajām organizāci-
jām. LBESVB bieži tiekas ar uzņēmējiem un veido ciešus kon-
taktus ar nozares ekspertiem.
LBESVB pārvaldes struktūru veido valde, kura tiek ievēlēta no 
Biedrības biedru izvirzītajām kandidatūrām. 2018. gadā aprī-
lī tika ievēlēta jauna valde uz trīs gadu pilnvaru termiņu. Tās 
sastāvā ir arī LDz pārstāvis – LDz pārstāvniecības Baltkrievijā 
vadītāja Una Vītola. 

Latvijas Tranzīta biznesa asociācija (LTBA) 
LTBA ir vadošā transporta, tranzīta un loģistikas nozares uz-
ņēmumu organizācija Latvijā, kuras galvenie mērķi ir sekmēt 
kravu tranzītu cauri Latvijas valstij, veicināt Latvijas tranzīta 
koridora konkurētspēju, pārstāvēt Latvijas tranzīta biznesa in-
tereses starptautiski. 
Lai to sasniegtu, LTBA seko līdzi un analizē tranzīta biznesa at-
tīstību, tā konkurētspēju attiecībā pret citām valstīm un reģio-
niem, veicina kravu pārvadātāju, ekspeditoru, kontrolējošo in-
stitūciju u.c. iesaistīto pušu efektīvu sadarbību, sadarbojas ar 
valsts institūcijām tiesību aktu izstrādē un apspriešanā tran-
zīta biznesa kompetences jomās, sadarbojas ar Latvijas pār-
stāvniecību ārvalstīs ekonomiskajiem diplomātiem un LIAA 
pārstāvniecībām, analizē un seko līdzi ES tiesību aktu izstrā-
dei, kas skar tranzīta biznesa intereses, iesaistās nacionālo 
pozīciju sagatavošanā visās tranzīta biznesu un LTBA biedrus 
interesējošās jomās u.c. 
LDZ ir LTBA biedrs, kā arī uzņēmuma vadītājs ir LTBA valdes 
loceklis (LDz prezidents Edvīns Bērziņš apstiprināts valdes lo-
cekļa statusā 2016. gada pavasarī). 
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Ņemot vērā pārmaiņas tirgū, 2017. gadā LTBA bijusi īpaši aktī-
va nozares stratēģisko dokumentu izstrādes un infrastruktū-
ras attīstības projektu apspriešanā, tiecoties savlaicīgi saba-
lansēt nozares dalībnieku (dzelzceļa, ostu pārvalžu, stividoru, 
pārvadātāju u.c.) intereses un rast vienotu risinājumu. 
LTBA aktīvi iesaistījusies arī Satiksmes ministrijas izveidotās 
Loģistikas padomes, kā arī Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas 
padomes darbā, kur apspriesti jautājumi par kravu piesaisti 
Latvijas tranzīta koridoram, infrastruktūras attīstības un mak-
sas noteikšanas jautājumiem, loģistikas pakalpojumu virzīša-
nu globālajā transporta tirgū un Latvijas tranzīta koridora kon-
kurētspējas stiprināšanu. 

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts 
Biedrība „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” 
(InCSR) dibināta 2011. gadā ar mērķi stiprināt Latvijas ilgtspē-
jīgu attīstību, izglītojot sabiedrību un paaugstinot izpratni par 
atbildīgu un tālredzīgu rīcību un sekmējot pilsoniskās sabied-
rības attīstību. InCSR ir izstrādājis un organizē ikgadējo uzņē-
mumu un organizāciju novērtējumu “Ilgtspējas indekss”, kurā 
kopš 2011. gada regulāri piedalās arī LDz, 2018. gadā pirmo 
reizi iekļūstot platīna kategorijā, kā arī iesaistot indeksa norisē 
citus koncerna uzņēmumus (“LDz Cargo”, “LDz ritošā sastāva 
serviss”). 
LDz kā organizācijas korporatīvais biedrs izmanto iespēju pie-
dalīties tās rīkotajos pieredzes apmaiņas semināros gan dalīb-
nieku, gan lektoru statusā, kā arī aktīvi iesaistās InCSR orga-
nizētās Atbildīga biznesa nedēļas aktivitātēs. InCSR ekspertu 
skatījums bija nozīmīgs, arī uzsākot veidot LDz ilgtspējas pār-
skatus atbilstoši GRI vadlīnijām. 

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts (BKPI) 
BKPI dibināts 2009. gadā ar mērķi sekmēt labas pārvaldības 
ieviešanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, aptverot gan valsts in-
stitūcijas, gan publiskās kapitālsabiedrības, gan publiskās ka-
pitālsabiedrības un privāto sektoru. 
2016. gadā LDz pievienojās BKPI korporatīvā attīstības bied-
ra statusā, aktīvi iesaistoties virknē BKPI aktivitāšu, tostarp 
izmantojot iespēju piedalīties uzņēmuma augstākās vadības 
tālākizglītības programmā, BKPI rīkotajos semināros (piemē-
ram, par risku vadību) un veicot uzņēmuma korporatīvās pār-
valdības izvērtējumu. Tā rezultāti tiks izvērtēti 2019. gadā un 
tiks veikti nepieciešamie soļi pārvaldības prakses pilnveidoša-
nai. 

Starptautiskā dzelzceļu savienība (UIC) koordinē sadarbī-
bu aktuālajos jautājumos starp dzelzceļiem pasaules līmenī, 
veicinot dzelzceļu sistēmu saskaņotu darbību. Organizācija 
apvieno 194 biedrus no visas pasaules. UIC izstrādā standar-
tus un veicina inovāciju attīstību dzelzceļā. Organizācijas da-
lībnieki regulāri tiek informēti par galvenajām norisēm, doku-
mentāciju un jaunām regulām, kas ļauj paredzēt tiesiskās un 
tehniskās izmaiņas nozarē. Dalība organizācijā dod iespēju 
šos jauninājumus savlaicīgi plānot un integrēt biznesa vadī-
bas procesos. LDz ir iesaistījies darba grupās, kurās tiek risi-
nāti drošības, statistikas un dokumentācijas jautājumi, kā arī 
dzelzceļa datu apmaiņas RailTopoModel izstrādē, kam var būt 
svarīga loma, harmonizējot tīkla pārskatus. 
Divas reizes gadā LDz piedalās UIC Ģenerālajā asamblejā 
un Drošības kongresā. Ievērojams sasniegums Latvijai ir LDz 
prezidenta E. Bērziņa apstiprināšana UIC Vadības komite-
jas locekļa amatā 2017. gada decembrī. Darbs Vadības ko-
mitejā dod iespēju LDz veicināt Latvijas un Baltijas reģiona 
atpazīstamību, sadarbojoties ar lielākajiem Eiropas dzelzce-
ļiem, paust LDz pozīciju atbilstoši Latvijas transporta nozares  
interesēm un rast jaunas attīstības iespējas. Turklāt no  
2019. gada janvāra E.Bērziņš sāk pildīt arī UIC Eiropas reģiona 
pirmā viceprezidenta pienākumus. Tas nozīmē gan prestižu 
un iespēju ietekmēt lēmumus, gan to, ka LDz aktivitātes gan 
starptautiskā, gan UIC līmenī ir pamanītas un novērtētas.
UIC darba programmas galvenie jautājumi ir Eiropas dzelz-
ceļu tīkla koridoru attīstība, Eiropas – Āzijas transporta ko-
ridora attīstība, finansējums infrastruktūras attīstībai, dzelz-
ceļu digitalizācija un ērta, savienota mobilitāte. Turpinās 
darbs pie vienotu standartu izstrādes, pētniecības un ilgt-
spējīgas attīstības programmām, kā arī drošības jautājumiem.  
2017. gadā tika pabeigta projektu vadības rokasgrāmata, kas 
brīvi pieejama UIC biedriem, kā arī tika pabeigts kvalitātes va-
dības sistēmas QMS (Quality Management System) pilotpro-
jekts Eiropas reģionā. Pilotprojektā piedalījās 11 UIC biedru 
organizācijas. Turpmāko divu gadu laikā notiks QMS ievieša-
na arī pašā UIC organizācijā un pārējās biedru organizācijās.

Papildus dalībai nacionāla vai reģionāla mēroga uzņēmējdarbības vai nozares organizāci-
jās, LDz ir iesaistījies vairāku starptautisku dzelzceļa organizāciju darbībā. 
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Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopiena 
(CER) apvieno Eiropas dzelzceļu infrastruktūras uzņēmu-
mus, kā arī pārvadātājus. CER pārstāv savu biedru intereses 
ES politikas veidošanā, galvenokārt, lai atbalstītu un veicinātu 
efektīvāku uzņēmējdarbības un normatīvo vidi nozarē. Patla-
ban organizācijā ir vairāk nekā 70 biedru un partneru. 
LDz strādā CER asistentu darba grupās, vides jautājumu un 
infrastruktūras, muitas, juridisko jautājumu, pasažieru un 
kravu pārvadājumu, aplikācijas TAF TSI izstrādes (aplikāci-
ja nodrošina standartizētu informācijas apmaiņu reālā laikā 
starp pārvadājumu procesā iesaistītiem dzelzceļa uzņē-
mumiem, piemēram, par kavējumiem, atceltiem reisiem un 
nokavētiem savienojumiem) un personāla direktoru darba 
grupās. 
2017. gada nogalē LDz prezidents Edvīns Bērziņš tika vienlai-
kus apstiprināts gan UIC, gan CER Vadības komitejās, tādējā-
di gūstot iespēju aktīvi iesaistīties Eiropas Savienības dzelzce-
ļa nozares politikas apspriešanā. Galvenās CER un dzelzceļa 
nozares prioritātes ir Ceturtās dzelzceļa pakotnes Tehniskā 
pīlāra ieviešana, Eiropas dzelzceļu sadarbība biļešu sistēmas 
attīstības un datu apmaiņas jomā, inovācijas un digitalizācijas 
attīstība, tostarp signalizācijas sistēmu un automātiski vadā-
mu vilcienu jomā, kā arī jaunu kravu koridoru attīstība un in-
termodalitātes nosacījumu uzlabošana. 

2017. gada beigās pieņemts lēmums LDz iesaistīties arī Ei-
ropas Komisijas izveidotās infrastruktūras pārvaldītāju un 
būtisko funkciju veicēju platformas PRIME darbībā. PRI-
ME uzsāka darbību 2013. gadā ar mērķi izveidot vienotu in-
frastruktūras pārvaldītāju pārrobežu sadarbības platformu, 
lai attīstītu Eiropas dzelzceļu tīklu, un dalība PRIME ir saisto-
ša visiem Eiropas infrastruktūras pārvaldītājiem. Dalība plat-
formā ietver sadarbību pamattīkla koridoru, dzelzceļa kravu 
pārvadājumu koridoru izveidē un Eiropas dzelzceļa satiksmes 
vadības sistēmas (ERTMS) ieviešanas plāna īstenošanā, kā arī 
dalīšanos pieredzē un labās prakses apmaiņu infrastruktūras 
pārvaldības jomā. 
PRIME darbībā iesaistās arī Eiropas Komisija, lai nepastar-
pināti komunicētu ar dzelzceļu uzņēmumiem un identifi-
cētu nozares problēmas, kopīgiem spēkiem strādājot pie 
risinājumiem. 
PRIME ietvaros divas reizes gadā tiek rīkotas vadības līmeņa 
plenārsēdes, kā arī notiek darbība vairākās apakšgrupās ek-
spertu līmenī (digitalizācija, finanšu jautājumu, vienotu darbī-
bas rādītāju jeb nozares KPI noteikšanas, tiesību aktu, drošī-
bas, maksas iekasēšanas, sadarbības ar regulatoru u.c. jomās). 

LDz ir iespēja piedalīties darba grupās, sniegt savu redzēju-
mu un paust pozīciju uzņēmumam svarīgos jautājumos, tātad 
piedalīties arī Eiropas Savienības dzelzceļu politikas veidoša-
nā. LDz ļoti svarīga ir iesaistīšanās jaunajos transporta korido-
ros, un transporta koridoru attīstība ir viens no galvenajiem 
PRIME darba kārtības jautājumiem. 

Starptautiskā dzelzceļa transporta komiteja (CIT), kuras 
darbībā piedalās LDz koncerns, palīdz dzelzceļiem ieviest 
starptautiskā dzelzceļa transporta likumus. CIT izstrādā un 
uztur informāciju par juridiska satura publikācijām un doku-
mentiem, kas saistīti ar starptautiskajiem dzelzceļa pārva-
dājumiem, standartizē līgumiskās attiecības starp klientiem, 
pārvadātājiem un infrastruktūras pārvaldītājiem, kā arī pārstāv 
pārvadātāju intereses sarunās ar likumdevējiem. 

Starptautiskā dzelzceļu policijas un drošības dienestu sa-
darbības organizācija (COLPOFER) apvieno dzelzceļa uz-
ņēmumu un dzelzceļa policijas spēkus, lai veidotu kopīgu 
pieeju drošībai Eiropas dzelzceļu sistēmā. 
Organizācijas kopīgais uzdevums ir aizsargāt cilvēkus, īpašu-
mus un aktīvus dzelzceļa teritorijā no graujošām un noziedzī-
gām darbībām. LDz eksperti šajā organizācijā piedalās darba 
grupās “Aizsardzība pret terorisma aktivitātēm” un “Kiber-
drošība”, kurās tiek risināti jautājumi par rīcību terora akta vai 
draudu gadījumos, notiek pieredzes apmaiņa par labāko dau-
dzpusējo sadarbību ar varas pārstāvjiem un citām dzelzceļa 
kompānijām, kā arī risināti ar IT drošību saistīti jautājumi. 
Divas reizes gadā notiek konferences, kurās piedalās arī LDz 
pārstāvji. 

Eiropas dzelzceļu aģentūra 
(Eiropas Savienības dzelzceļu aģentūra; EURA)
Līdz ar Ceturtās dzelzceļa pakotnes Tehniskā pīlāra stāšanos 
spēkā Eiropas dzelzceļu aģentūru nomaina Eiropas Savienī-
bas dzelzceļu aģentūra. Aģentūra nodarbojas ar Eiropas Sa-
vienības direktīvu un tiesību aktu ieviešanas jautājumiem. No 
2019. gada aģentūra būs Eiropas autorizēta iestāde, kas iz-
sniegs vienotus ES drošības sertifikātus pārvadātājiem, izdos 
atļaujas darbībai vairāk nekā vienā valstī, veiks ERTMS infra-
struktūras grantu pirmspārbaudi. 
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OECD Starptautiskā transporta foruma Korporatīvās  
partnerības padome
2018. gada maijā, noslēdzoties Latvijas prezidentūrai Ekonomis-
kās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO jeb plašāk pa-
zīstama kā OECD) Starptautiskajā transporta forumā (ITF), LDz 
piedalījās foruma samitā Vācijas pilsētā Leipcigā. Samita ietvaros 
LDz kā pagaidām pirmais un vienīgais Baltijas uzņēmums iestā-
jās Starptautiskā transporta foruma Korporatīvās partnerības 
padomē, pievienojoties ap 30 citiem pasaules transporta, loģis-
tikas, nozares rūpniecības un augsto tehnoloģiju uzņēmumiem. 
ITF un tās Korporatīvās partnerības padome ir daļa no OECD or-
ganizāciju tīkla, kura ietvaros īpaši tiek sekmēta laba pārvaldība 
visos līmeņos, tādējādi uzaicinājums pievienoties vienai no šīm 
organizācijām ir uzskatāms par augstu novērtējumu LDz korpo-
ratīvās pārvaldības praksei. 
ITF Korporatīvās partnerības padomes loma ir sniegt ITF dalīb-
valstu transporta nozares lēmumu pieņēmējiem uzņēmumu 
skatījumu par būtisku nozares attīstības jautājumu regulējumu. 
Tostarp pēdējos gados padomes biedri snieguši savu viedokli 
par tādām jomām kā transporta nozares dekarbonizācija, dronu 
regulējums u.c. Patlaban viens no aktuālajiem padomes dar-
ba kārtības jautājumiem ir blokķēžu (blockchain) un dažādu ar 
mākslīgā intelekta pielietojumu saistītu risinājumu attīstība un to 
regulējums, tostarp no drošības risku viedokļa. 
Dalība ITF Korporatīvās partnerības padomē dod iespēju LDz 
sniegt savu skatījumu nozares regulējumam starptautiskā mē-
rogā, kas ir īpaši nozīmīgi, ņemot vērā LDz darbības specifiku, 
no vienas puses, darbojoties Eiropas regulējumā, bet, no otras, - 
Neatkarīgo valstu savienības (NVS) infrastruktūras jeb 1520 mm 
sliežu platuma ietvaros. Tādējādi uzņēmumam ir pieredze atšķi-
rīga regulējuma un prakses starptautiskās sadarbības formātos.

pārvadājumu kompānijas, trešo valstu dzelzceļi, kandidātvalstu 
uzņēmumi u.c.) Ģenerāldirektoru konferencē nav pārstāvēti.
Organizācijas struktūra sastāv no piecām komisijām un divām 
darba grupām, LDz eksperti regulāri piedalās komitejas orga-
nizētājās darba grupu un komisiju sanāksmē, kā arī ikgadējā 
Ģenerāldirektoru konferencē un Ministru sanāksmes sesijā. 
OSJD ietvaros, otrajā (Transporta tiesību) komisijā, LDz pār-
stāvji aktīvi piedalās darbā pie Nolīguma par starptautisko 
dzelzceļa satiksmi (SMGS) un tā pielikumu pilnveidošanas. To-
starp ar mērķi sekmēt kravu apriti starptautiskajā satiksmē tiek 
skatīti jautājumi par kravu stiprināšanas, bīstamo kravu pārva-
dājumu u.c. noteikumiem. 

Dzelzceļa transporta padome (CSŽT / ЦСЖТ) koordinē 1520 
mm sliežu platuma dzelzceļa administrāciju darbu. Organizāci-
jā pārstāvēti 18 dalībvalstu dzelzceļi; LDz ir padomes asociētais 
biedrs (padomes biedri ir Neatkarīgo valstu savienības dzelzce-
ļi, bet citu 1520 mm sliežu platuma valstu dzelzceļi tajā darbojas 
asociēto biedru statusā vai arī uz atsevišķu līgumu pamata).  
CSŽT sastāv no deviņām komisijām, 15 darba grupām un pie-
cām ekspertu grupām dažādās jomās. Savas darbības laikā 
organizācija ir sagatavojusi vairāk nekā 260 nolīgumus, no-
teikumus, instrukciju un citu normatīvo dokumentu, kuri vēr-
sti uz dzelzceļu kravu un pasažieru pārvadājumu attīstību un 
tehnoloģisko vienotību. Tehniskā dokumentācija, pie kuras šīs 
organizācijas ietvaros strādā LDz koncerna eksperti, ir saistīta 
ar  vilcienu kustības nodrošināšanu, vagonu un lokomotīvju 
remonta prasībām, kustības drošības jautājumiem, pasažieru 
pārvadājumu jautājumiem starptautiskajos vilcienos u.c. 
2018. gada pavasarī Rīgā norisinājās CSŽT sanāksme par biļešu 
rezervēšanas sistēmas ASU “Ekspress” pilnveidošanas jautāju-
miem. Ar šīs sistēmas palīdzību Rīgas biļešu kasēs ir iespējams 
nopirkt vilcienu biļetes starptautiskajā satiksmē, tostarp iegā-
dāties citu valstu dzelzceļa biļetes.

Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padomes (KSTP/
КСТП) galvenais darbības mērķis ir Transsibīrijas maģistrāles 
pārvadājumu apjoma palielināšana un kravu pārvadājumu Āzi-
ja – Eiropa attīstīšana, izmantojot dzelzceļa infrastruktūru. KSTP 
lielu uzmanību velta konteinervilcienu maršrutu attīstībai, kat-
ru gadu organizējot ekspertu sanāksmes, kurās tiek pārrunāta 
arī LDz meitasuzņēmumu organizēto konteinervilcienu “Balti-
ka Tranzīts” un “Zubr” aktuālā situācija un attīstības plāni. KSTP 
apvieno dzelzceļa uzņēmumus, ostas, kuģošanas kompānijas, 
valsts institūcijas, operatorus un ekspeditorus. 

Ņemot vērā, ka liela daļa LDz koncerna veikto kravu pārvadājumu ir saistīti ar NVS valstīm, 
un arī jaunie Āzijas maršruti ved caur tām, LDz ir aktīvs dalībnieks arī 1520 mm sliežu platu-
ma un Eiropas Austrumvalstu dzelzceļu apvienojošās organizācijās. 

OSJD (ОСЖД) Dzelzceļu sadarbības organizācija attīsta 
sadarbību dzelzceļa transporta jomā, veidojot vienotu dzelz-
ceļa telpu Eirāzijas reģionā un paaugstinot transkontinentālo 
pārvadājumu konkurētspēju. OSJD ir 28 dalībvalstis, septi-
ņi dzelzceļi novērotāju statusā un 40 uzņēmumi pievienoto 
(asociēto) uzņēmumu statusā. 
Latvijas valsts ir organizācijas biedrs, un LDz ir pārstāvēta tās va-
dības institūcijā – Ģenerāldirektoru (atbildīgo pārstāvju) konfe-
rencē. Novērotāji un asociētie uzņēmumi (piemēram, privātās 
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Biznesa ētika un iekšējo procesu kontrole 
Efektīvas un ilgtspējīgas uzņēmuma darbības 
pamatā ir ne tikai kvalitatīvi pakalpojumi, kon-
kurētspējīgas to izmaksas un atbilstoši kva-
lificēts personāls, bet arī biznesa ētikas pa-
matprincipu ievērošana un kontrole. Jo īpaši 
būtiski tas ir lielos uzņēmumos, kuru darbība 
saistīta ar dažādu partneru un piegādātāju 
piesaisti, iesaisti nozares plānošanas jautāju-
mu risināšanā u.c. 

Lai nodrošinātu caurspīdīgu, pārskatāmu un 
ētisku darbību, LDz ir izstrādāti vairāki visiem 
koncerna darbiniekiem saistoši dokumenti, 
kā arī biznesa ētikas pamatprincipi LDz sadar-
bības partneriem. 

2013. gadā koncernā sāka darbību Kor-
poratīvās sociālās atbildības (KSA) komi-
sija, un tās ietvaros tika izstrādāts  Ētikas 
kodekss, kurš ir saistošs visiem koncerna 
darbiniekiem un raksturo to rīcības pa-
matprincipus sadarbībā ar kolēģiem, citu 
koncerna sabiedrību darbiniekiem, sadar-

bības partneriem, klientiem, nevalstiskajām 
organizācijām u.c. ietekmes pusēm. Par 
Ētikas kodeksa normu pārkāpumu ikviens 
darbinieks tieši vai anonīmi var vērsties pie 
Korporatīvās sociālās atbildības komisijas 
priekšsēdētāja. 

Ētikas kodekss paredz arī atbildīgu rīcību ie-
spējamo interešu konfliktu gadījumā, tomēr 
plašāk interešu konflikta, pretkorupcijas, 
krāpšanas un citi saistīti jautājumi aplūkoti  
2016. gadā apstiprinātajā Krāpšanas novēr-
šanas politikā. 

Par tās īstenošanu atbildīga ir LDz Drošības 
direkcijas Krāpšanas novēršanas daļa, kuras 
darbība un uzdevumi izriet ne tikai no ap-
stiprinātās politikas, bet arī no Ministru ka-
bineta noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par 
iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām 
korupcijas un interešu konflikta riska novēr-
šanai publiskas personas institūcijā”, kā arī 
no Starptautisko un Latvijas Republikas na-
cionālo sankciju likuma. 

LAI NODROŠINĀTU CAURSPĪDĪGU, 

PĀRSKATĀMU UN ĒTISKU DARBĪBU,  

LDz IR IZSTRĀDĀTI VAIRĀKI VISIEM 

KONCERNA DARBINIEKIEM SAISTOŠI 

DOKUMENTI, KĀ ARĪ BIZNESA ĒTIKAS 

PAMATPRINCIPI LDz SADARBĪBAS 

PARTNERIEM. 

ĒTIKA UN 
PROFESIONĀLĀ 
GODPRĀTĪBA 

102-16
102-17 

https://www.ldz.lv/lv/%C4%93tikas-kodekss-0
https://www.ldz.lv/lv/%C4%93tikas-kodekss-0
https://www.ldz.lv/lv/kr%C4%81p%C5%A1anas-nov%C4%93r%C5%A1anas-politika
https://www.ldz.lv/lv/kr%C4%81p%C5%A1anas-nov%C4%93r%C5%A1anas-politika
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LDz koncerna Krāpšanas novēršanas politika 
nosaka koncerna darbinieku rīcību saskar-
smē ar piegādātājiem un citiem sadarbības 
partneriem, tostarp komandējumu, dāvanu 
pieņemšanas/pasniegšanas un citās jomās, 
kā arī paredz instrumentus sadarbības part-
neru iesaistei, LDz darbinieku izglītošanai un 
ziņojumu sniegšanai par iespējamiem Krāp-
šanas novēršanas politikas pārkāpumiem. Sī-
kāk par Krāpšanas novēršanas politiku un tās 
ietvaros veiktajiem pasākumiem lasīt 68. lpp. 

LDz ietvaros ir izveidota Iekšējā audita daļa, 
kas saskaņā ar LDz valdes apstiprināto iekšē-
jā audita darba plānu sistemātiski pārbauda 
un novērtē LDz izveidoto funkciju un tām at-
bilstošo procesu iekšējās kontroles sistēmas 
kvalitāti, efektivitāti un atbilstību tiesību aktos 
noteiktajām prasībām un izvirzītajiem stra-
tēģiskajiem un operacionālajiem mērķiem. 
2018. gadā Iekšējā audita daļa kopumā ir vei-
kusi 21 auditu, tostarp gan LDz, gan tā kon-
cerna uzņēmumos. Ir veikti finanšu vadības 
politikas īstenošanas un uzraudzības, materiāli 
tehniskā nodrošinājuma, informācijas tehno-
loģiju pakalpojumu sniegšanas nepārtrauk-
tības, iekšējās komunikācijas vadības, attīstī-
bas stratēģijas plānošanas un izpildes, kā arī 
vairāku citu jomu un konkrētu infrastruktūras 
projektu īstenošanas uzraudzības auditi. Ko-
pējais veikto auditu apjoms ir 715 auditordie-
nas, to ietvaros Iekšējā audita daļa sniegusi  
40 vidējas prioritātes un 87 zemas prioritātes 
ieteikumus. Nevienā jomā nav konstatēti kritis-
ki iekšējās kontroles sistēmas trūkumi, tādējādi 
nav sniegti augstas prioritātes ieteikumi.

2018. gada nogalē LDz padome un akcio-
nāru sapulce ir devusi iepriekšēju piekrišanu 
un LDz valde ir apstiprinājusi iekšējā audita  
2019. gada darba plānu, kurā paredzēts veikt 
22 iekšējos auditus dažādās LDz darbības 
jomās – projektu realizācijas uzraudzības, 
funkcionālās, personāla un finanšu vadības 
sistēmas, kā arī citu jomu auditus LDz struk-
tūrvienībās un koncerna uzņēmumos. 

Uzņēmuma risku vadības pieeja ir noteik-
ta arī  “Latvijas dzelzceļš” koncerna finan-
šu risku pārvaldības politikā, Dzelzceļa 
satiksmes drošības risku novērtēšanas un 
pārraudzības kopīgas metodes piemēro-
šanas noteikumos, instrukcijā “Par infor-
mācijas sistēmu risku novērtēšanu Kon-
cernā”, Transfertcenu dokumentācijā, kas 
raksturo savstarpējos darījumus koncerna 
ietvaros, vienlaikus definējot dažādus ris-
kus, kas saistīti ar koncerna kopējo darbību, 
nodokļu risku rokasgrāmatās, Noteikumos 
par grāmatvedības ārpakalpojumu iekšējās 
kontroles sistēmu Noziedzīgi iegūtu līdzek-
ļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 
novēršanas likuma prasību ievērošanai, Lī-
gumu gatavošanas, reģistrācijas un izpildes 
noteikumos u.c. dokumentos. Vispārējie 
riski, kuri var ietekmēt koncerna darbību un 
attīstības iespējas, ir aprakstīti VAS “Latvijas 
dzelzceļš” vidēja termiņa darbības stratēģi-
jā 2017.-2022. gadam. 

Pārskatāma dokumentu aprite 
Ikdienas procesu organizēšanai un kontrolei ir 
izstrādāta Dokumentu pārvaldības sistēma,  

kuras ietvaros tiek organizēta caurskatāma 
līgumu saskaņošana, korespondences or-
ganizēšana, personāla jautājumu kārtošana, 
starpdirekciju un starpstruktūrvienību jautā-
jumu risināšana, kā arī citi dokumentu aprites 
risinājumi. Tādējādi ikviena jautājuma virzībai 
ir iespējams izsekot un identificēt atbildīgos 
darbiniekus. Saskaņā ar LDz Juridisko un 
administratīvo lietu direkcijas veikto uzskaiti 
2018. gadā uzņēmuma kancelejā reģistrē-
ti 8478 ienākošie dokumenti, 1037 nosūtītie 
dokumenti un 461 rīkojumi. 

Vienlaikus informācijas aprites nodrošinā-
šanai uzņēmumā turpina darboties telegrā-
fa sistēma, kas pēdējos gados pilnveidota, 
pārvietojot to uz iekšējo elektroniskās infor-
mācijas apmaiņas vidi. Telegrāfs tiek izman-
tots, lai apziņotu darbiniekus (bieži – dažādās 
struktūrvienībās un reģionos) par operatī-
vām izmaiņām vilcienu kustības plānošanā, 
avārijas vai citām ārkārtas situācijām, kā arī 
telegrammas ikdienas informācijas apmai-
ņā vēl arvien plaši izmanto LDz kaimiņvalstu 
partneri, tostarp Krievijas, Baltkrievijas, Igau-
nijas, Lietuvas u.c. valstu dzelzceļi. 2018. gadā 
LDz telegrāfs saņēmis 108 476 telegrammas, 
izmantojot Vector sistēmu, nosūtījis 70 049 
telegrammas, izsūtījis 9052 brīdinājumus pa 
Latviju (kopumā 14 012 adresātiem), kā arī 
izmantojis telegrāfu operatīvās informācijas 
apmaiņā ar AS “Pasažieru dzelzceļš”. 

Lai pilnveidotu telegrāfa darbību, kopā ar 
LDz Tehnisko inspekciju un Kustības vadības 
distanci izstrādāts tehniskais risinājums un 

veikti nepieciešamie grozījumi iekšējos nor-
matīvajos aktos, saskaņā ar kuriem Ministru 
kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos 
Nr. 724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas 
noteikumi” paredzētie brīdinājumi vairs ne-
tiek pārraidīti pa telegrāfu kā vietējās tele-
grammas-brīdinājumi, bet LDz darbiniekiem 
un pārvadātājiem brīdinājumi tiek paziņoti, 
izmantojot komplekso informatīvo brīdināju-
mu izsniegšanas sistēmu. Līdz ar to turpmāk 
pa telegrāfu tiks pārraidīti tikai starptautiskie 
brīdinājumi. 

Savukārt kopīgi ar Informācijas tehnoloģiju 
un telekomunikāciju direkciju rasts risinā-
jums informācijas sistēmas uzlabošanai, kā 
rezultātā 2019. gadā tiks uzlabota telegram-
mu meklēšana un kļūdu izsekojamība. 

Tāpat 2018. gadā ar Latvijas Nacionālo ar-
hīvu uzsāktas sarunas par Vienotās valsts 
arhīvu informācijas sistēmas lietošanu un 
sniegti priekšlikumi par LDz arhīvā eso-
šo dokumentu digitalizāciju. LDz arhīvā  
2018. gadā glabāšanā pieņemtas 3328 lietas, 
iesieta 961 lieta, fiziskām personām saga-
tavotas un izsniegtas 265 izziņas, LDz dar-
biniekiem pēc pieprasījuma uz neilgu laiku 
izsniegtas 305 lietas, bet projekta “Rail Balti-
ca” ietvaros sameklēti, sagatavoti un izsnieg-
ti 344 rasējumi un citi dokumenti skenēšanai 
(tie nepieciešami, lai precīzi sagatavotu do-
kumentāciju un plānotu darbus Rīgas Cen-
trālās dzelzceļa stacijas pārbūvei – tostarp 
ņemot vērā vēsturiskās inženierkomunikāci-
jas un citus infrastruktūras elementus). 
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Pārvaldības 
struktūra 

LDz ir valsts kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pie-
der valstij, un to turētājs ir Satiksmes ministrija. 

Kopš 2016. gada uzņēmumā ir izveidota LDz padome trīs cil-
vēku sastāvā, kurus atlasa un apstiprina Satiksmes ministrijas 
izveidota nominācijas komisija saskaņā ar Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Mi-
nistru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā nominē kandidā-
tus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, 
kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt 
valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapi-
tālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome”. 2018. gadā pado-
mes sastāvs mainījās, jo vairāki padomes locekļi bija uzsākuši 
darbu citās ar transporta un loģistikas nozari saistītās kapitāl-
sabiedrībās un atstājuši darbu LDz padomē. Tādējādi 2018. 
gadā padomē uz pieciem gadiem tika ievēlēti jauni valdes 
locekļi – VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis 
Lange (LDz padomes priekšsēdētājs) un Satiksmes ministri-
jas Tranzīta politikas departamenta direktors Andris Maldups, 
kurš darbojās LDz padomē kopš 2017. gada 6. novembra. Ne-
atkarīgais padomes loceklis, enerģētikas eksperts un Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes profesors Aigars Laizāns LDz 
padomē darbojas kopš tās izveides. Padomei nav izveidotu 
komiteju vai citu apakšstruktūru. 2019. gada 8. februārī LDz 
akcionāru sapulce veica grozījumus LDz statūtos nosakot, ka 
turpmāk LDz padomē būs pieci padomes locekļi. Līdz jauno 
padomes locekļu atlasei un ievēlēšanai padome darbojas trīs 
cilvēku sastāvā.
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Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 
fakultātē ieguvis maģistra grādu  ekonomikā 
un vadībzinātnē. Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes Ekonomikas fakultātē ieguvis 
bakalaura grādu ekonomikā.

Kopš 2013. gada ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
valdes priekšsēdētājs, no 2008. līdz 2013. 
gadam pildījis uzņēmuma valdes locekļa 
pienākumus, bet 2008. gadā vadījis tā 
Jelgavas nodaļu.

No 2004. līdz 2007. gadam bijis 
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras 
“Pilsētsaimniecība” direktora vietnieks 
projektu realizācijas jautājumos.

JĀNIS LANGE 
VAS “Latvijas dzelzceļš”  
padomes priekšsēdētājs 
pilnvaru termiņš  
2.02.2018.-1.02.2023.

ANDRIS MALDUPS 
VAS “Latvijas dzelzceļš” 
padomes loceklis 
pilnvaru termiņš 
2.02.2018.-1.02.2023.

Ieguvis maģistra grādu inženierzinātnēs 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē, 
starptautisko attiecību vadītāja specialitāti 
Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību 
institūtā, kā arī maģistra grādu biznesa vadībā 
(MBA), absolvējot RTU Rīgas Biznesa skolu.

Kopš 1997. gada Andris Maldups Satiksmes 
ministrijā strādā ar Latvijas tranzīta nozares 
attīstības jautājumiem. Tie sevī ietver tranzīta 
un loģistikas konkurētspējas veicināšanu, 
ieskaitot ostu, dzelzceļa, autotransporta un 
cauruļvadu transporta attīstību. Pēdējos 
gados galvenā uzmanība pievērsta 
pievienotās vērtības pakalpojumu attīstībai 
loģistikas nozarē, jo īpaši konteinerkravu 
apjomu palielināšanā, Eirāzijas pārvadājumos, 
ostu un noliktavu pakalpojumu attīstībā, kā 
arī industriālu projektu sekmēšanā Latvijas 
brīvostās un Speciālajās ekonomiskajās 
zonās. 
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AIGARS LAIZĀNS 
VAS “Latvijas dzelzceļš” 
padomes loceklis  
pilnvaru termiņš 
22.07.2016.-21.07.2021.; 
neatkarīgais padomes loceklis

Latvijas Lauksamniecības universitātē ieguvis 
inženierzinātņu doktora grādu, kā arī ieguvis 
uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu 
(MBA) RTU Rīgas Biznesa skolā.

Bijis AS “Preses nams” pirmais viceprezidents 
un komercdirektors, kopš 2009. gada 
darbojies INTERREG IV A pārrobežu 
sadarbības projektu īstenošanā ar 
specializāciju zinātnē, vides aizsardzībā un 
komercializācijas veicināšanā. Līdzdarbojies 
vairāku biznesa un tehnoloģiju inkubatoru 
darbībā.

Patlaban ir Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Senāta un Konventa loceklis, 
Tehniskās fakultātes Enerģētikas institūta 
profesors un doktorantūras programmas 
direktors.

No 2017. gada 29. augusta līdz 2018. gada  
2. februārim pildījis LDz padomes 
priekšsēdētāja pienākumus. 
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Atbildības joma – finanšu jautājumi 

Ieguvis maģistra grādu ekonomikā (LLU). 
Bijis LR zemkopības ministra padomnieks, 
AS “Hipotēku un zemes banka” padomes 
loceklis, AS “Latvijas Pasts” padomes loceklis, 
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas 
padomes priekšsēdētājs, finanšu ministra 
padomnieks. 

Patlaban ir Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras Nacionālās stratēģijas 
padomes loceklis. 

AIVARS STRAKŠAS 
VAS “Latvijas dzelzceļš” 
valdes loceklis 
amata pilnvaru termiņš 
29.08.2017.-28.08.2022., 
viceprezidents

Atbildības joma – korporatīvā pārvaldība 

LDz valdes priekšsēdētājs kopš 2016. gada, 
bet LDz valdes loceklis bijis kopš 2011. gada. 
Ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē un 
profesionālo maģistra grādu uzņēmumu 
un iestāžu vadībā (MBA) Norvēģijas-Latvi-
jas maģistra programmā “Inovācijas un uz-
ņēmējdarbība” (RTU). Bijis Latvijas Policijas 
akadēmijas Starptautiskās sadarbības depar-
tamenta vadītājs, “Lattelecom” juridiskais 
konsultants, AS “Latvijas kuģniecība” Juridis-
kā departamenta vadītājs un uzņēmuma val-
des loceklis. 

Kopš 2015.gada ir Baltijas valstu kopuzņēmu-
ma “RB Rail” padomes loceklis, tostarp bijis 
padomes priekšsēdētājs, bet patlaban ir pa-
domes priekšsēdētāja vietnieks. 

E.Bērziņš ir Latvijas Darba devēju konfederā-
cijas viceprezidents, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras prezidija un padomes 
loceklis, RTU Padomnieku konventa loceklis, 
Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Kazahstānas 
Lietišķās sadarbības padomes Latvijas puses 
priekšsēdētājs, Biznesa augstskolas “Turība” 
Padomnieku konventa un Juridiskās fakultā-
tes domes loceklis. 

2017. gada decembrī apstiprināts Starptau-
tiskās dzelzceļu savienības (UIC) un Eiropas 
dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu ko-
pienas (CER) Vadības komiteju locekļa ama-
tā, bet 2018.gada decembrī – UIC Eiropas 
reģionālās asamblejas pirmā viceprezidenta 
amatā. 

EDVĪNS BĒRZIŅŠ 
VAS “Latvijas dzelzceļš” 
valdes priekšsēdētājs 
amata pilnvaru termiņš 
25.02.2016.-24.02.2021., 
prezidents
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Atbildības joma – attīstība, informācijas 
tehnoloģijas 

LDz valdes locekļa amatā apstiprināts  
2016. gadā, LDz koncernā strādā kopš  
2005. gada. Laikā no 2007. līdz 
2011. gadam bijis “Latvijas dzelzceļa” 
meitasuzņēmuma SIA “LDz infrastruktūra” 
valdes priekšsēdētājs, pēc tam vadījis 
“Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmumu  
AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras 
maksas noteikšanu un dzelzceļa 
infrastruktūras jaudas sadali. 

RTU Starptautisko sakaru un muitas institūtā 
ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu 
ekonomikā, kā arī ekonomista kvalifikāciju 
muitas vadīšanas specializācijā. Studējis 
RTU Vadības kvalitātes institūtā Vispārējās 
kvalitātes vadības maģistra programmā, 
kā arī ieguvis RTU profesionālo maģistra 
grādu Muitas un nodokļu administrēšanā. 
Vadījis Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes 
reģionālo nodokļu kontroles pārvaldi, 
Ventspils nodokļu inspekciju, kā arī citas 
struktūrvienības.

AINIS STŪRMANIS 
VAS “Latvijas dzelzceļš” 
valdes loceklis 
amata pilnvaru termiņš 
18.07.2016.-17.07.2021., 
viceprezidents

ĒRIKS ŠMUKSTS 
VAS “Latvijas dzelzceļš” 
valdes loceklis  
amata pilnvaru termiņš 
2.12.2017.-1.12.2022., 
viceprezidents

Atbildības joma – tehniskās vadības 
jautājumi 

Dzelzceļa jomā sāka strādāt 1983. gadā kā 
pārmijas posteņa dežurants, vēlāk strādājis 
Baltijas dzelzceļa Radvilišķu stacijā (Lietuvā) 
kā stacijas dežurants un manevru dispečers, 
bijis stacijas priekšnieka vietnieks. Tāpat bijis 
Gulbenes stacijas priekšnieks un Daugavpils 
stacijas priekšnieka vietnieks operatīvajos, 
kā arī komercjautājumos. Izglītību ieguvis 
Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru 
institūtā, iepriekš absolvējis Daugavpils 
dzelzceļa transporta tehnikumu. 

Vadījis VAS “Latvijas dzelzceļš” Kravu 
pārvadājumu pārvaldi, no 2007. līdz 
2008. gadam bijis LDz meitasuzņēmuma  
SIA “LDz Cargo” valdes priekšsēdētājs. 

2017. gadā saņēmis LDz augstāko 
apbalvojumu “Par personīgu ieguldījumu 
dzelzceļa transporta nozarē”.
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Prezidentu padomes izpildaparāts ir  
LDz Ģenerāldirekcija. Tā nodrošina Pre-
zidentu padomes lēmumu, Prezidenta un 
viceprezidentu rīkojumu un norādījumu 
izpildi. Ģenerāldirekcija organizē koncerna 
valdošā uzņēmuma funkciju izpildi, izstrādā 
LDz stratēģiju, politikas, procedūras, kārtī-
bas, Biznesa plānu, budžetu un citus LDz 
darbību reglamentējošus dokumentus. 
LDz Ģenerāldirekcijā ietilpst deviņas di-
rekcijas un sešas struktūras, kas nodrošina 
iekšējā audita, iepirkumu, principāla pakal-
pojumu un citu funkciju izpildi. 

LDz Struktūrvienības veic saimniecisko 
darbību LDz noteikto biznesa mērķu sa-
sniegšanai. Struktūrvienības izvietotas gan 
Rīgā, gan Daugavpilī un citviet Latvijā, tās 
veic ikdienas darbus uz sliežu ceļiem, sta-
cijās un pieturas punktos, kā arī nodrošina 
uzņēmuma informācijas sistēmu efektīvu 
darbību. 2018. gadā tika veikta to restruk-
turizācija, pilnveidojot sliežu ceļu uzturē-
šanas un remontdarbu procesu (nodroši-
not vienmērīgu speciālistu noslodzi visās 
sezonās), uzlabojot vagonu saimniecības 
darbu un radot iespējas vagonu saimniecī-
bas pakalpojumus attīstīt pārdošanai ārē-
jiem klientiem, kā arī pilnveidojot kustības 
vadības un uzraudzības procesus stacijās 
visā Latvijā. Tostarp, izmantojot informāci-
jas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas, 
optimizēts līniju staciju darbs, nodrošinot 
vidēji vienu bāzes staciju uz trim līniju sta-
cijām un tādējādi izlīdzinot darba slodzes. 
Lai īstenotu šīs izmaiņas, LDz Ceļu distan-
ce pārņēma darbus un arī speciālistus, kas 
tos veic, no koncerna meitas sabiedrības 

SIA “LDz Infrastruktūra”, efektīvākai un 
pārskatāmai manevru darbu veikšanai gala 
stacijās tika pārņemti vagonu sastādītāji un 
manevru dispečeri no meitas uzņēmuma 
“LDz Cargo”, bet uz kādreizējo Rīgas un 
Daugavpils Ekspluatācijas iecirkņu bāzes 
no jauna izveidotas divas struktūrvienības 
– Kustības vadības distance un Vagonu ap-
kopes distance. 

Veiktās restrukturizācijas rezultātā: 
•  Ceļu distances darbības ietvaros panākts, 

ka viena kilometra sliežu ceļa atjaunošanas 
(“A” tipa remonts) izmaksas samazinātas par 
vairāk nekā 15%, bet viena no tipiskākajiem 
infrastruktūras remontdarbiem – pārmiju 
pārvedu nomaiņas izmaksas samazinātas 
par vairāk nekā 5%;  

• Restrukturizācijas un tehnoloģisko procesu 
uzlabošanas rezultātā vidējā darba samaksa 
pieaugusi lielākajās minēto struktūrvienību 
dzelzceļa profesiju grupās, tostarp, piemē-
ram, vagonu apskatītāju remontētāju vidējā 
darba samaksa pieaugusi par EUR 147,2 jeb 
13,2%, stacijas dežurantu – par EUR 110 jeb 
10,7%, sliežu ceļu montētāju – par EUR 94 
jeb 10,8%, bet vilcienu dispečeru – par EUR 
200,6 jeb 11,3%. 

Turpinot procesu efektivizāciju, 2018. gada 
beigās ar mērķi pilnveidot koncerna sniedza-
mo pakalpojumu kvalitāti, to attīstību un pār-
valdību, kā arī veikt tirgu izpēti un nodrošināt 
LDz pakalpojumu virzīšanu dažādos tirgos 
izveidota jauna Pakalpojumu un klientu at-
tiecību daļa, tajā iekļaujot arī Klientu attiecību 
nodaļu, kas nodrošina LDz uzziņu dienesta 
darbu. 
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Attīstības direkcija
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telekomunikāciju direkcija
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lietu direkcija
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STRUKTŪRVIENĪBAS
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AKCIONĀRU
SAPULCE

Komunikācijas un starptautisko
attiecību direkcija

Iekšējā audita daļa

Signalizācijas un
sakaru distance

Kustības vadības
distance

Ceļu
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Reģionālais apsaimniekošanas
iecirknis

Vagonu apkopes
distance
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Tehniskās vadības
direkcija

Tehniskā inspekcija

VAS “Latvijas dzelzceļš”
organizatoriskās struktūras shēma

VAS “Latvijas dzelzceļš”
organizatoriskās struktūras shēma
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Meitas sabiedrību 
darbība 2018. gadā 

LDz KONCERNĀ IR SEPTIŅAS ATKARĪGĀS 

SABIEDRĪBAS JEB MEITAS SABIEDRĪBAS (SEŠĀS 

NO TĀM VALDOŠAJAM UZŅĒMUMAM IR TIEŠA 

IZŠĶIROŠA IETEKME, BET VIENĀ – NETIEŠA IZŠĶIROŠA 

IETEKME), KURAS VEIC DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMUS, 

NODROŠINA RITOŠĀ SASTĀVA APKOPI UN REMONTU, 

TEHNISKO UN FIZISKO APSARDZI U.C. FUNKCIJAS. 

2018. GADĀ, PATEICOTIES PĀRVADĀJUMU APJOMA 

PIEAUGUMAM UN IEKŠĒJĀS EFEKTIVIZĀCIJAS 

PASĀKUMIEM, VISU KONCERNA UZŅĒMUMU 

DARBĪBAS REZULTĀTI BIJUŠI POZITĪVI. 
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Koncerna “Latvijas dzelzceļš” struktūra 

RVU BALTIJA
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SIA “LDz Cargo” 

Valdes priekšsēdētāja  
SVETLANA BERGA  
pilnvaru termiņš 
10.06.2016.-09.06.2021.

Valdes loceklis  
ALEKSANDRS  
KAZAČKOVS  
pilnvaru termiņš 
10.04.2017.-09.04.2022.

Uzņēmums veic dzelzceļa kravu un starptautiskos pasažie-
ru pārvadājumus. SIA “LDz Cargo” konteineros un vagonos 
pārvadā plaša sortimenta kravas: naftu, akmeņogles, metālu, 
kokmateriālus, pārtikas preces, minerālmēslus, ķīmiskās u.c. 
veidu kravas. Tāpat uzņēmums nodrošina dzelzceļa starptau-
tiskos pasažieru pārvadājumus maršrutos Rīga- Maskava, Rī-
ga-Sanktpēterburga, kā arī, sākot no 2018. gada septembra, 
nodrošina maršruta Rīga – Viļņa – Minska – Kijeva pārvadāju-
ma posmu Latvijas teritorijā. 

2018. gadā uzņēmuma apgrozījums no pamatdarbības bija 
275,3 miljoni eiro, kas ir par 39,9 miljoniem eiro jeb 17% lie-
lāks nekā 2017. gadā. Būtiskākais neto apgrozījuma palielinā-
jums saistīts ar kopējo pārvadāto kravu apjoma pieaugumu –  
2018. gadā kopumā pārvadāti 49,3 miljoni tonnu dažāda veida 
kravu, kas ir par 12,5% vairāk nekā 2017. gadā. 

Lielākā pārvadāto kravu grupa ir akmeņogles – 22,7 miljoni 
tonnu jeb 46% kopējā kravu apjoma, otrā lielākā kravu grupa 
ir nafta un naftas produkti (11,2 miljoni tonnu jeb 22,7%). Ievē-
rojami mazāks apjoms ir minerālmēsliem (3 miljoni tonnu jeb 
6%), graudiem un miltu produktiem (2,9 miljoni tonnu jeb 
5,8%) un citām kravu grupām. 

Liela uzmanība tiek veltīta konteinerpārvadājumu attīstībai. 
2018. gadā uzņēmums noslēdzis vairākus līgumus par kon-
teineru kravu pārvadājumiem ar konteinervilcieniem “Balti-
ka-Tranzīts”, “Baltika tranzīts IV” un “Eirāzija” maršrutā Baltijas 
valstis – Kazahstāna un Centrālās Āzijas valstis. Vilcieni “Riga 
– Express” un “Rīga – Maskava” veic  pārvadājumus no Rīgas 
ostas stacijām uz Maskavu un tās apkaimes stacijām un pretē-
jā virzienā. Vilciens “ZUBR” nodrošina pārvadājumus maršru-
tā Igaunija – Latvija – Baltkrievija – Ukraina (turp un atpakaļ), 
un tiek strādāts pie kravu bāzes apzināšanas maršruta pagari-

nāšanai caur Ukrainu līdz  Melnajai  jūrai un perspektīvā – līdz 
Turcijai.

Konteinervilcienu priekšrocība ir iespēja izmantot multi-
modālos kravu pārvadājumus, t.i., kombinēt vairākus kra-
vu pārvadājumu veidus, konteinerus no vilciena pārkraujot 
uz kuģi, kravas auto vai lidmašīnu. Konteineru pārvadājumi  
2018. gadā palielinājās (salīdzinājumā ar  2017. gadu – par 17%), 
un uzņēmums turpina aktīvi strādāt, nodrošinot  stabilus, dro-
šus un uzticamus konteineru kravu pārvadājumus.

Starptautisko pasažieru pārvadājumu jomā rezultāti sagla-
bājušies gandrīz iepriekšējā gada līmenī – gada laikā ko-
pumā pārvadāti 159,7 tūkstoši pasažieru, kas, salīdzinot ar  
2017. gadu, ir par 781 pasažieri jeb 0,5% mazāk. Pasažieru 
skaita samazinājums vērojams maršrutā Rīga-Maskava, citos 
maršrutos turpretī vērojams pieaugums. 

Turpmāk uzņēmums plāno saglabāt un nostiprināt esošās po-
zīcijas beramkravu un lejamkravu  pārvadājumos un pievērst 
īpašu uzmanību jaunu kravu piesaistei no jauniem tirgiem – 
Ķīnas virzienā, kā arī veikt starptautisko pasažieru pārvadāju-
mu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un palielināt pa-
sažieru pārvadājumu rentabilitāti. 

Viens no prioritārajiem uzņēmuma attīstības virzieniem ir 
klientu apkalpošanas kvalitātes un klientu apmierinātības 
līmeņa paaugstināšana, tostarp izmantojot mūsdienīgus  
tehnoloģiskos risinājumus. SIA “LDz Cargo” speciālisti  
2018. gadā aktīvi piedalījās klientu attiecību vadības sistēmas 
(CRM) izstrādē, Kravu kustības pārvaldības informācijas sis-
tēmas izstrādē un papildināšanā, kā arī turpināta centralizētas 
kravu pārvadājumu norēķinu sistēmas izstrāde. 

Tāpat 2018. gadā notika darbs pie Automatizētās kravas va-
gonu un vilcienu komercapskates, vagonu numuru norakstī-
šanas un atpazīšanas sistēmas paplašināšanas Šķirotavas un 
Jelgavas objektos. Sistēmas ieviešana ļauj paaugstināt dzelz-
ceļa pārvadājumu konkurētspēju, nodrošināt augstāku darba 
drošības un satiksmes drošības līmeni, kā arī kalpo par vienu 
no posmiem elektroniskā koridora izveidē. Sistēmas objektus 
paredzēts ieviest ekspluatācijā 2019. gada pirmajā pusē.
2019. gadā arī paredzēts investēt līdzekļus ritošā sastāva iegā-
dē un modernizācijā, lai nodrošinātu kravu pārvadājumus un 
pakāpenisku novecojošā ritošā sastāva atjaunošanu.
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SIA “LDz ritošā sastāva 
serviss” 

Valdes priekšsēdētājs 
JĀNIS STALĪDZĀNS 
pilnvaru termiņš 
18.12.2018. – 17.12.2023.

Valdes loceklis 
SANDIS VĒTRA 
pilnvaru termiņš 
15.01.2018.-14.01.2023.

Valdes loceklis 
SERGEJS KARPAČOVS 
pilnvaru termiņš 
22.04.2016.-21.04.2021.

Uzņēmums veic dzelzceļa ritošā sastāva tehnisko apkopi, 
remontu, modernizāciju un ekipēšanu, kā arī nodrošina 
dīzeļlokomotīvju nomu, degvielas iepirkšanu, uzglabāšanu 
un realizāciju, ķīmiski tehniskās un mērījumu laboratorijas 
pakalpojumus. Uzņēmumam ir lokomotīvju remonta centri 
Rīgā un Daugavpilī un lokomotīvju rezerves bāze Rēzeknē, 
vagonu remonta centrs Daugavpilī, kā arī ķīmiski tehniskā un 
mērījumu laboratorija Rīgā, kas piedāvā degvielas un smērvielu 
testēšanu, gaisa piesārņojuma, trokšņa un citu piesārņojuma 
veidu mērījumus, dažādu mēriekārtu pārbaudes un 3D 
printēšanas pakalpojumus. 

“LDz ritošā sastāva servisa” apgrozījums 2018. gadā bija  
74,7 miljoni eiro jeb par 18,3% vairāk nekā 2017. gadā. Apgro-
zījuma pieaugumu veido realizētās dīzeļdegvielas apjoma 
pieaugums kravu pārvadājumu pozitīvās dinamikas dēļ, kā arī 
pieaugums vagonu remonta segmentā. Savukārt nedaudz sa-
mazinājies lokomotīvju remonta apjoms, kas skaidrojams ar 
pēdējos gados veiktās lokomotīvju modernizācijas rezultātā  –  
bojājumi ir retāki un mazāka apjoma. 

Maģistrālo lokomotīvju programma turpinās arī 2019. gadā, 
paredzot modernizēt vēl divas 2M62UM lokomotīves un 
tādējādi noslēdzot kopumā 14 lokomotīvju modernizācijas 
programmu. Modernizācija tiek veikta pēc CZ LOKO projekta 
ar MTU 16V4000 R34L dzinējiem, un 2019. gada sākumā eks-
pluatācijā jau nodotas un kravu pārvadājumos tiek izmantotas 
divpadsmit 2M62UM lokomotīves. 

Tāpat ir uzsākti sagatavošanās darbi 2TE10 dīzeļlokomotīvju 
modernizācijas projekta īstenošanai, izmantojot ekonomis-
kākus un ekoloģiskākus D49 tipa dīzeļdzinējus. Rezultātā tiks 
nodrošināta 2TE10 un 2TE116 dīzeļdzinēju unifikācija, nomai-
not divtaktu 10D100 tipa dīzeļdzinējus. 

Vienlaikus turpinās darbs pie alternatīvo degvielu izmantoša-
nas iespēju izpētes ritošā sastāva vajadzībām (piemēram, da-
basgāzes, ūdeņraža u.tml. pielietojums). 

Līdztekus ritošā sastāva modernizācijai ir uzsākti projekti ra-
žošanas procesu digitalizācijai (remonta plānošana, doku-
mentācijas pārvaldīšana, iepirkumu organizēšana), kas saskan 
ar LDz redzējumu par transporta, loģistikas un tehnoloģiju uz-
ņēmumu grupas attīstību, pieaugošu lomu atvēlot viedajām 
tehnoloģijām. 

“LDz ritošā sastāva servisa” meitas uzņēmums SIA “Rīgas 
vagonbūves uzņēmums “Baltija”” 2018. gadā ir pabeidzis 
desmit smagās tehnikas pārvadāšanai piemērotu dzelzceļa 
platformu modernizāciju, izstrādājis projektu par daudzreiz 
izmantojamajām universālajām iekārtām vieglās riteņtehni-
kas pārvadāšanai uz fitinga platformām un izgatavojis trīs šā-
das iekārtas testēšanas vajadzībām, kā arī noslēdzis līgumu ar 
“LDz Cargo” par 15 iekārtu izgatavošanu. Savukārt 2018. gada 
decembrī noslēgts līgums par speciālu atbalstu izgatavošanu 
pa dzelzceļu pārvadājamai kāpurķēžu tehnikai. Uzņēmuma 
apgrozījums 2018. gadā veido 0,8 miljonus eiro. 
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SIA “LDz Loģistika” 

Valdes priekšsēdētājs 
GUNDARS ĀBOLS 
pilnvaru termiņš 
15.01.2018. -14.01.2023.

Valdes loceklis 
EDUARDS ČERŅAVSKIS 
pilnvaru termiņš 
15.01.2018. – 14.01.2023.

Uzņēmuma galvenais uzdevums ir intermodālu loģistikas 
piedāvājumu mārketings un pārdošana, piesaistot Latvijas 
tranzīta nozarei jaunus klientus un tādā veidā sekmējot pub-
liskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Lai 
to nodrošinātu, tiek veidota aktīva sadarbība nozares iekšie-
nē, kā arī aktīva sadarbība ar citām tautsaimniecības nozarēm 
dzelzceļa pārvadājumu un multimodālo loģistikas pakalpoju-
mu jomā. 

2018. gadā uzņēmuma apgrozījums no pamatdarbības 
bija 33,6 miljoni, kas ir par  6,5 miljoniem eiro jeb 23,9% vai-
rāk nekā 2017. gadā. Neto apgrozījuma pieaugums saistīts 
ar pārvadājumu apjoma – galvenokārt konteinerkravu un 
beramkravu – palielinājumu. Palielinājies arī pārvadāto kra-
vu apjoms konteineru vilciena “ZUBR” maršrutā, kas ved 
caur Baltkrieviju. “LDz Loģistikas” ieņēmumus veido trans-
porta-ekspedīcijas pakalpojumi – lielāko ienākumu daļu  
2018. gadā nodrošināja Latvijas pasūtītāji (87,2%), citu Eiropas 
Savienības valstu klientu ieņēmumi veido 2,6%, NVS valstu 
klientu – 5,5%, bet ārpus ES un NVS esošo valstu klienti – 4,7% 
no kopējiem ieņēmumiem. 

Uzņēmuma attīstības priekšnoteikums ir “vienas pieturas 
aģentūras” principa nodrošināšana klientiem, kas jau tiek īste-
nots praksē, strādājot pie jaunu maršrutu izveides, nodrošinot 
vienu kontaktpunktu ķēdē starp kravas nosūtītāju un kravas 
saņēmēju, risinot visus ar loģistiku saistītos jautājumus un ie-
vērojot nozares kopējās intereses. 

SIA “LDz Apsardze” 

Valdes priekšsēdētājs 
ARNIS MACULĒVIČS 
pilnvaru termiņš 
24.12.2016.-23.12.2021.

Valdes locekle 
LINDA BALTIŅA 
pilnvaru termiņš 
01.03.2018.-28.02.2023.

Uzņēmums veic dažādu objektu un kravu fizisko apsardzi, 
projektē un montē apsardzes, ugunsdrošības un video  
novērošanas sistēmas, ekspluatācijas laikā veic to tehnisko 
apkopi un uzturēšanu, kā arī saņemto trauksmes signālu 
monitoringu. 2016. gadā uzņēmums saņēmis beztermiņa  
Apsardzes darbības speciālo atļauju (licenci)  
Nr. 146/2016-TA, kā arī saņēmis Industriālās drošības 
sertifikātu Nr. 250, un tā vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši 
ISO 9001:2009 standarta prasībām. 

Uzņēmuma apgrozījums, pateicoties sniegto apsardzes 
pakalpojumu pieaugumam, 2018. gadā bija 7,3 miljoni eiro 
jeb par 11,4% vairāk nekā 2017. gadā. Pieaudzis ir ārpus LDz 
koncerna esošiem klientiem sniegto pakalpojumu apjoms. 

80,9% apgrozījuma veido sniegto fiziskās apsardzes 
pakalpojumu apjoms, bet 2018. gadā aktīvi attīstīts arī 
tehniskās apsardzes pakalpojumu klāsts, tādējādi par 23% 
palielinot ārējo klientu skaitu attiecībā pret 2017. gadu un 
nodrošinot apgrozījuma pieaugumu šajā segmentā. 
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SIA “LDz Infrastruktūra” 

Valdes priekšsēdētājs 
2018. gadā  
JĀNIS CEICĀNS 

Valdes loceklis, 
valdes priekšsēdētājs no 
10.01.2019. 
ARTIS BĒRZIŅŠ 
pilnvaru termiņš 
15.08.2018.-14.08.2023.  

Valdes loceklis 
no 10.01.2019.
EGILS FELDMANIS 
pilnvaru termiņš  
10.01.2019.-09.01.2024,

Valdes loceklis līdz 1.08.2018.
VALDEMARS DAĻECKIS 

Uzņēmums veic dzelzceļa mašīnu, instrumentu un 
mehānismu remontu, nodrošina sliežu metināšanas darbus 
un garsliežu transportēšanu, ceļu mašīnu un mehānismu 
pakalpojumu sniegšanu. 

2018. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 4,5 miljoni eiro, 
kas ir par 64,4% mazāk nekā gadu iepriekš, jo VAS “Latvijas 
dzelzceļš” nolēma nodrošināt sliežu ceļu atjaunošanas darbus 
ar pašu resursiem, tādējādi samazinoties “LDz Infrastruktūra” 
darbu apjomam. 

Vienlaikus uzņēmums izmantojis savu materiāltehnisko 
bāzi, lai sniegtu pakalpojumus ārējiem klientiem (piemēram, 
iznomājot sliežu ceļu remontdarbu tehniku un to 
apkalpojošos darbiniekus Lietuvas dzelzceļam), tādējādi 
2018. gadā koncerna ietvaros sniegtie pakalpojumi veidoja  
83,6% apgrozījuma (2017. gadā – 99,2%). 

Uzņēmums turpina sertificēšanās procesu atbilstoši ISO 
9001:2015 kvalitātes pārvaldības sistēmas un ISO 14001:2015 
vides pārvaldības sistēmas prasībām, kā arī izskata iespējas 
paplašināt darbību ar jauniem saimnieciskās darbības 
virzieniem. 
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AS “LatRailNet” 

Valdes priekšsēdētāja  
JUSTĪNA HUDENKO 
pilnvaru termiņš 
22.07.2016.-21.07.2021.

Valdes loceklis  
GUNTARS LAPIŅŠ 
pilnvaru termiņš 
08.08.2016.-07.08.2021.

Akciju sabiedrība, kas veic publiskās lietošanas dzelzceļa in-
frastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas – lēmumu pie-
ņemšanu par jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, tai skaitā 
gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan atsevišķu 
vilcienu ceļu iedalīšanu, un lēmumu pieņemšanu par infra-
struktūras maksām, tai skaitā maksas noteikšanu un maksas 
iekasēšanas shēmu noteikšanu. 

“LatRailNet” darbojas saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13.1 pantā 
ietvertajām prasībām par infrastruktūras pārvaldītāja būtis-
ko funkciju veicēja neatkarības nodrošināšanu. Lēmumu par 
infrastruktūras maksām un jaudas sadali uzņēmums pieņem, 
ievērojot vienlīdzības principu, kā arī optimālas infrastruktūras 
izmantošanas prasības. “LatRailNet”, veicot savas funkcijas, ir 
pienākums nodrošināt visiem dzelzceļa pārvadātājiem (pie-
teikuma iesniedzējiem) vienlīdzīgas, taisnīgas un nediskrimi-
nējošas piekļuves iespējas infrastruktūrai.

2017. gadā AS “LatRailNet” pieņēma lēmumu par dzelzce-
ļa infrastruktūras lietošanas maksas izmaiņām 2018. gadam 
saskaņā ar valstī noteikto metodiku. Tādējādi 2018. gadā un 
2019. gada pirmajā pusē infrastruktūras maksa par vienu vil-
cienu kilometru kravas vilcieniem ir 11,08 eiro (bez pievieno-
tās vērtības nodokļa), pasažieru elektrovilcieniem – 7,27 eiro, 
pasažieru dīzeļvilcieniem – 6,10 eiro, pasažieru vilcieniem 
ar lokomotīvi – 6,94 eiro, savukārt šaursliežu vilcieniem -  
2,52 eiro par vilcienkilometru. 

Pārskata periodā nav saņemtas sūdzības par konfidencialitā-
tes neievērošanu vai kādu citu neatkarības prasību nodroši-
nāšanas uzstādījumu nenodrošināšanu. 2018. gadā apkopoti 
dati par 2017. gada neatkarības prasību programmas ievēro-
šanu un iesniegti izvērtēšanai Valsts dzelzceļa administrācijā, 
kā arī ir izstrādāta un izsniegta izvērtēšanai Valsts dzelzceļa 
administrācijai jaunā neatkarības programma. 2018. gadā at-
tiecībā uz “LatRailNet” darbību Valsts dzelzceļa administrācija 
ir pieņēmusi trīs lēmumus, divus no tiem “LatRailNet” ir pār-
sūdzējusi Administratīvajā rajona tiesā. 

Lai nodrošinātu Latvijas dzelzceļa infrastruktūras efektīvu ie-
kļaušanos Eiropas dzelzceļa tīklā un sekmētu savstarpēji sa-
skaņotu informācijas apmaiņu un vienotu darbības paramet-
ru izstrādi, “LatRailNet” piedalās Ziemeļjūras – Baltijas jūras 
dzelzceļa pārvadājumu koridora  (RFC8) institūciju darbā, kā 
arī iesaistījusies oficiālajā Eiropas Komisijas un infrastruktūras 
pārvaldītāju dialoga platformā PRIME, aktīvi darbojoties vai-
rākās apakšgrupās – maksas noteikšana, īstenošanas doku-
menti u.c. Līdzās šiem sadarbības formātiem uzņēmums plā-
no stiprināt un paplašināt sadarbību ar Lietuvas un Igaunijas 
infrastruktūras pārvaldītāju būtisko funkciju veicējiem.

1Vilcienkilometrs ir mērvienība, kas 
tiek izmantota maksas aprēķinam un 
iekasēšanai un raksturo, cik kilometru 
ar vilcienu nobraukts – neatkarīgi 
no tā, kāds ir bijis vilciena svars. Cita 
mērvienība – tonnkilometri – apzīmē, 
cik kilometru attālumā pārvadāta 
katra kravas tonna, un ļauj identificēt 
ne tikai veikto attālumu, bet arī kravu 
ietekmi uz infrastruktūras nolietojumu. 
Jo smagāka krava lielāku attālumu 
nobrauc, jo vairāk tā ietekmē dzelzceļa 
infrastruktūras stāvokli.



VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ VAS “Latvijas dzelzceļš” Ilgtspējas un gada pārskats 2018

Ilgtspējas jomas 
plānošana LDz 

Ņemot vērā dzelzceļa nozares darbību, kas būtiski atšķiras 
no īslaicīgiem biznesa projektiem un liek plānot vairāku 
desmitu gadu perspektīvā, ilgtspējai vienmēr ir bijusi liela 
nozīme uzņēmuma attīstībā – arī laikos, kad šāds termins vēl 
netika izmantots. Tomēr mūsdienu izpratnē, plašāk aptverot 
uzņēmuma ekonomiskos, sociālos un vides ietekmes 
aspektus, ilgtspējas plānošana uzsākta 2013. gadā, kad  
LDz tika izveidota Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) 
komisija LDz prezidenta vadībā. 

Komisijā darbojas speciālisti no LDz Personāla, Juridisko 
un administratīvo lietu, Komunikācijas un starptautisko 
attiecību, Finanšu, Drošības, Attīstības un citām direkcijām, 
kā arī pārstāvji no visām LDz meitas sabiedrībām. 

KSA komisijas ietvaros izstrādāts LDz koncerna Ētikas 
kodekss, ieviesta ikgadējā plānošana KSA aktivitātēm, ar 
komisijas iesaisti aktivizēta koncerna uzņēmumu dalība un 
rezultātu uzlabošana Ilgtspējas indeksā, kā arī īstenots viens no 
sākotnēji būtiskākajiem komisijas definētajiem uzdevumiem 
– uzsākta regulāra pārskatu izstrāde atbilstoši starptautiski 
atzītajām GRI vadlīnijām (tagad – standartiem). 

2018. gadā līdz ar jauno LDz stratēģisko nākotnes redzējumu 
(sīkāk lasīt 10. lpp.) tika izveidotas vairākas iniciatīvas grupas 
– tostarp viena no tām fokusējās uz ilgtspējīgu resursefektīvu 
risinājumu izpēti, bet otra – uz labas pārvaldības attīstību 
koncernā. Ņemot vērā, ka KSA komisijas un divu minēto 
iniciatīvas grupu darbības jomas pārklājas, kā arī to, ka sākotnēji 
definētie KSA komisijas darba uzdevumi ir izpildīti, tiek 
izskatīta iespēja šos iekšējās sadarbības formātus apvienot un 
veidot jaunu formātu saturiski nozīmīgu ilgtspējas iniciatīvu 
attīstībai. 

Nozīmīgākās korporatīvās 
sociālās atbildības aktivitātes 
2018. gadā 

Saskaņā ar LDz apstiprināto Korporatīvās sociālās atbildības 
politiku koncernā ir četras galvenās sociālās atbildības jomas: 

Minētās darbības jomas saskan gan ar tradicionāli definēta-
jām ilgtspējas sfērām (ekonomiskā, vides un sociālā ietekme), 
gan GRI standartos noteiktajiem darbības indikatoriem, gan 
arī atbilst vairākiem ANO definētajiem Ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem (tostarp nr. 4 – Kvalitatīva izglītība; nr. 8 – Pienācīgs 
darbs un ekonomiskā izaugsme; nr. 9 – Industrija, inovācijas 
un infrastruktūra; nr. 11 – ilgtspējīgas pilsētas un kopienas; kā 
arī nr. 13 – Klimata pārmaiņu aktivitātes). 

Katrā no četrām noteiktajām darbības jomām tiek īstenotas 
aktivitātes, kas sekmē labas pārvaldības prakses ieviešanu gan 
LDz darbībā, gan Latvijas uzņēmējdarbības vidē, sekmē LDz 
tēla uzlabošanos, nodrošina caurskatāmu darbību un savlai-
cīgu risku vadību. 
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DACE HELMANE

Korporatīvās ilgtspējas un 
atbildības institūta  
valdes locekle

“Lai sasniegtu platīna kategoriju, 
izšķiroša loma ir augstākās vadības 
iesaistei. Acīmredzami arī “Latvi-
jas dzelzceļa” vadības lēmumi ir 
sekmējuši gan kopējā snieguma iz-
augsmi, kas rezultējusies Ilgtspējas 
indeksa platīna novērtējumā, gan 
veicinājuši citu koncerna uzņēmu-
mu dalību  pašnovērtējumā. Bū-
tiski, ka pēdējos gados uzņēmums 
ir paaugstinājis atklātības līmeni, 
attīstot komunikāciju interneta 
vidē un uzsākot nefinanšu ziņoša-
nu atbilstoši starptautiski atzītam 
standartam. Vienlaicīgi ne mazāk 
svarīgs ir “Latvijas dzelzceļa” iegul-
dījums vietējā kopienā, kur vēroja-
mi ne tikai uzlabojumi procedūrās, 
bet arī skaidrāka pieeja prioritā-
šu noteikšanā. Neskatoties uz 
sasniegto, jāatceras, ka Ilgtspējas 
indeksa novērtējums nav rezultāts, 
bet sacensība ar sevi, kas turpinās 
arī tad, kad sasniegta augstākā – 
platīna kategorija.”
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Jauns redzējums un zīmols – 2018. gadu uzņēmuma at-
tīstībā iezīmē jauns stratēģiskais redzējums un zīmols, kas 
to apliecina. Būtiski, ka jaunā zīmola pamatā kā viens no 
vēstījumiem un attīstības stūrakmeņiem ir labas pārvaldī-
bas ieviešana LDz un visā tā koncernā, kā arī stratēģiskā 
redzējuma pamatā ir spēja raudzīties plašāk un uzņēmu-
ma vīziju un misiju skatīt ne tikai no korporatīvā, bet arī 
valsts attīstības skatpunkta. 

Dzelzceļa nozari regulējošo dokumentu pieņemšana 
– 2018. gadā Ministru kabinets apstiprināja Satiksmes 
ministrijas izstrādāto Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras 
attīstības plānu 2018.-2022. gadam un Satiksmes minis-
trija noslēdza ar LDz uz šī plāna balstīto daudzgadu līgu-
mu. Šo dokumentu ietvaros paredzēts nodrošināt stabi-
lu infrastruktūras maksu tās lietotājiem visu piecu gadu 
griezumā, tādējādi nodrošinot paredzamību un iespēju 
nozares uzņēmumiem slēgt ilgtermiņa līgumus ar saviem 
partneriem. 

Nozares kopējais redzējums ārējos tirgos (VIALATVIA) 
– LDz, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas Ostu, tranzīta un lo-
ģistikas padomes Reklāmas komisijā, 2018. gadā kopīgi 
ar ostu pārvaldēm un Starptautisko lidostu “Rīga” izstrā-
dāja konceptu un apstiprināja vizuālo un tehnisko risinā-
jumu kopējam nozares tēlam starptautiskajās izstādēs, 
forumos un citos formātos, kur tiek publiski pārstāvēta 
Latvijas transporta un loģistikas nozare. Konceptu rezu-
mē devīze “VIALATVIA”, kas simbolizē ceļu visplašākajā 
tā nozīmē un piederību Latvijai kā ērtam, ekonomiski pa-
matotam un kravu īpašnieku vajadzībām atbilstošam lo-
ģistikas mezglam. 

Uzņēmējdarbības 
vide 

Konference “Globālās transporta kustības izaicinājumi” –  
2018. gada 11. septembrī Rīgā norisinājās jau piektā LDz 
organizētā starptautiskā konference, kurā piedalījās ap 
350 ekspertu no 20 pasaules valstīm. Konferencē pie-
dalījās lektori no ASV, Lielbritānijas, Somijas, Zviedrijas 
un Baltkrievijas, īpašu uzmanību pievēršot nākotnes teh-
noloģiju ietekmei uz transporta un loģistikas nozari, pa-
kāpeniski multimodālo pakalpojumu vietā attīstot hiper-
modālos pakalpojumus (kuros liela loma ir digitālajiem 
risinājumiem). Konference piecu gadu laikā ir kļuvusi par 
visas transporta un loģistikas nozares, kā arī citu taut-
saimniecības jomu ekspertu tikšanās vietu, kurā tiek dis-
kutēts par nākotnes izaicinājumiem un iespējām – tostarp 
no vides izaicinājumu, tehnoloģiju un darbaspēka izmai-
ņu aspektiem. 2018. gadā konferenci dalībnieku statusā 
pagodināja ievērojami vairāk citu nozaru – piemēram, 
būvniecības, finanšu, IT, izglītības u.c. – ekspertu, tādējādi 
apliecinot tās pienesumu un lomu arī ārpus dzelzceļa un 
tiešo tā partneru darbības loka. 

Korporatīvās pārvaldības izvērtējums – 2018. gadā no-
slēdzās Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta veiktais 
LDz korporatīvās pārvaldības izvērtējums, kura ietva-
ros institūta eksperti detalizēti analizēja LDz pārvaldības 
praksi saskaņā ar 58 indikatoriem, kas ietver uzņēmuma 
padomes izveidi, lomu un darbības principus, uzņēmu-
ma valdes darbību, informācijas atklātības praksi, risku 
vadību un kontroles sistēmas u.c. aspektus. Izvērtējuma 
rezultāti tiek analizēti, lai lemtu par LDz darbībā veicama-
jiem uzlabojumiem. 
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LDz pievienošanās OECD Starptautiskā transporta fo-
ruma Korporatīvās partnerības padomei – noslēdzoties 
Latvijas prezidentūrai OECD Starptautiskajā transporta 
forumā, LDz 2018. gada maijā pievienojās tā Korporatī-
vās partnerības padomei, kurā darbojas ap 30 transporta, 
loģistikas un tehnoloģiju uzņēmumu no visas pasaules. 
Dalība šajā formātā apliecina LDz labās pārvaldības prak-
si, kas ir viens no pamatprincipiem jebkurām OECD akti-
vitātēm. 

Iesaiste ārējās pētniecības un attīstības iniciatīvās – lī-
dzās koncerna iekšēji organizētiem pētniecības un attīstī-
bas procesiem 2018. gadā LDz pirmo reizi aktīvi iesaistījās 
vairākās ārējās iniciatīvās, kuru mērķis ir, apvienojoties da-
žādu nozaru uzņēmumu speciālistiem un augstskolu stu-
dentiem, izstrādāt jaunus, inovatīvus risinājumus. Tostarp 
LDz iesaistījās augstskolu inovācijas platformā “Demola”, 
lai rastu ilgtspējīgu risinājumu ar vides aizsardzību saistītā 
jomā, kā arī piedalījās IT klastera organizētajā X-industriju 
hakatonā ar mērķi radīt jaunus tehnoloģiskus risinājumus 
drošības un klientu apkalpošanas jomā. Sīkāk par LDz da-
lību šajos pasākumos lasīt 16. lpp. 

Darbinieki 

Darbinieku iesaiste stratēģisko pārmaiņu plānošanā –  
2018. gadā tika publiskots jaunais LDz stratēģiskais redzē-
jums un to apliecinošais zīmols. Stratēģiskā redzējuma un 
ar to saistīto iekšējo iniciatīvu izstrādē tika iesaistīti dažāda 
līmeņa LDz darbinieki, savukārt ar gaidāmajām pārmai-
ņām vēl pirms to izziņošanas plašākai sabiedrībai tika iepa-
zīstināts plašs darbinieku loks visos Latvijas reģionos. Šim 
nolūkam 2018. gada aprīlī tika organizēti vairāki pasākumi 
Rīgā, Ventspilī un Daugavpilī, kuros aicināti piedalīties visu 
reģionu vidējā līmeņa vadītāji. Pasākumos piedalījās visa 
LDz valde, kā arī Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes noza-
res arodbiedrības vadība. Pasākumu dalībnieki tika iepa-
zīstināti gan ar esošo situāciju uzņēmumā, nozarē un tirgū, 
gan jaunajiem darbības pamatprincipiem, kas orientēti uz 
aktīvāku, klientorientētu, tehnoloģiski attīstītāku darbību. 
Vienlaikus tika mainīts arī būtiskāko iekšējās komunikāci-
jas instrumentu – intraneta un žurnāla “Latvijas Dzelzceļ-
nieks” – veidols, kā arī atbilstoši jaunajiem darbības pamat-
principiem būtiski pārstrādāts žurnāla saturs. 
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Pasaules līmeņa dzelzceļa nozares talantu konferen-
ce Rīgā – sadarbībā ar Starptautisko dzelzceļu savienību 
(UIC) oktobra beigās LDz Rīgā organizēja starptautisku 
konferenci par speciālistu pieprasījumu un talantu attīs-
tību dzelzceļa nozarē. Atzīstot, ka talantu vadība ir liels 
izaicinājums un šķietami smagnējai dzelzceļa nozarei ir 
sarežģīti uzrunāt arvien digitālāk attīstīto un dinamisko 
jaunāko paaudzi, konferencē savos ieskatos un darbi-
nieku piesaistes risinājumos dalījās eksperti no Latvijas, 
Vācijas, Itālijas, Baltkrievijas, Krievijas, Francijas un pat 
Austrālijas. 

LDz – ģimenei draudzīgs komersants. Noslēdzoties 
2018. gada Ilgtspējas indeksa izvērtēšanai, kā ik gadu 
Labklājības ministrija, izvērtējot indeksam iesniegto in-
formāciju darba vides jomā, noteica uzņēmumus, kas 
saņem Ģimenei draudzīga komersanta apbalvojumu. 
2018. gadā to atkārtoti saņēma gan LDz, gan tā meitas 
sabiedrības, kas piedalījās indeksā, tādējādi apliecinot, 
ka LDz Darba koplīgumā ar arodbiedrību, kā arī ikdienas 
darba vidē tiek atbalstītas ģimenes ar bērniem, nodro-
šināti dažādi papildu labumi, kā arī organizētas dažādas 
ģimenēm un bērniem paredzētas aktivitātes. 

Apmācību programmu attīstība – apmācību nodro-
šināšanā darbiniekiem un jauno speciālistu piesaistē 
dzelzceļam LDz darbojas divos galvenajos virzienos: at-
tīstot profesionālās tālākizglītības iestādi “LDz Mācību 
centrs” un sadarbojoties ar citām izglītības iestādēm, 
īpaši Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), Rīgas Valsts teh-
nikumu un Daugavpils profesionālās izglītības iestādi. 
Tostarp 2018. gadā organizētas mācību prakses 192 pro-
fesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, uzsākta vienas 
jaunas dzelzceļa specialitātes mācību programmas dar-
bība RTU, 944 darbinieki profesionālo zināšanu un kvali-
fikācijas paaugstināšanas nolūkos apmeklējuši izglītības 

iestāžu organizētus kursus, bet 4544 LDz darbinieki iz-
glītojušies “LDz Mācību centra” organizētajās apmācī-
bās. Šīs apmācību iespējas izmantojuši arī 609 LDz mei-
tas sabiedrību darbinieki un 59 ārējie klienti. Populārāko 
mācību programmu vidū bijušas ar drošību, dzelzceļa 
tehnisko ekspluatāciju, kā arī 2018. gadā aktuālo fizisko 
personu datu aizsardzības regulas ieviešanu saistītas 
apmācības. Sīkāk par LDz darbiniekiem pieejamajām 
apmācībām lasīt 86. lpp. 

Karjeras vadības un personāla atlases centra izveide. 
Veicot grozījumus LDz Personāla direkcijas nolikumā, 
2018. gada nogalē izveidots Karjeras vadības un personāla 
atlases centrs, kura mērķis ir apvienot pēc satura un būtī-
bas līdzīgas piecas personāla vadības funkcijas labākai un 
ātrākai sadarbībai, cilvēkresursu virzībai un attīstībai, jaunu 
pakalpojumu izveidē un sniegšanā cilvēkresursu vadības 
jomā u.c. Jaunizveidotā centra funkcijas ietver profesionā-
la un lojāla personāla atlasi, personāla novērtēšanas sistē-
mu ieviešanu un uzturēšanu, cilvēkresursu izmantošanas 
efektivitātes paaugstināšanu, karjeras plānošanas vadības 
procesu izstrādi un ieviešanu, pārdomātas profesionālās 
maiņas (pēctecības) sistēmas nodrošināšanu koncerna uz-
ņēmumos, kā arī personāla attīstības un apmācību procesu 
sistēmas ieviešanu un pārraudzību. 

ŽANS PJĒRS  
LUBINŪ 
(Jean Pierre Loubinoux)

UIC ģenerāldirektors
 
“21. gadsimtā dzelzceļa sektoram 
jāraugās plašāk un jāpiesaista 
jaunā paaudze, lai sekmētu sociāli 
ekonomisko izaugsmi. Jaunieši 
būs tie, kuri apvienos mūsu pa-
gātnes tradīcijas ar savu nākotnes 
vīziju, nodrošinot, ka dzelzceļš ir 
ilgtspējīgas, integrētas un savie-
notas starptautiskās mobilitātes 
ķēdes mugurkauls.”
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Vide 

Energoefektivitāte – 2017. gadā LDz saņēma energo-
pārvaldības sistēmas sertifikātu atbilstoši standartam LVS 
EN ISO 50 001:2012 “Energopārvaldības sistēmas. Prasī-
bas un lietošanas norādījumi (ISO 50 001:2011)”. Sertifi-
kāts ir derīgs līdz 2020. gada martam; 2018. gada februārī 
tika veikts ieviestās energopārvaldības sistēmas uzrau-
dzības audits, kura laikā netika konstatēta neviena neat-
bilstība un rekomendēts saglabāt sertifikātu. Vienlaikus  
2018. gadā veikts LDz Energopārvaldības noteikumu un 
Vides un energopārvaldības programmas ieviešanas un 
izpildes kontroles iekšējais audits, kurā konstatēts, ka mi-
nētie noteikumi un programma tiek sistemātiski ieviesti, 
taču īpaša uzmanība nākotnē jāpievērš darbinieku izprat-
nes paaugstināšanai šajā jomā, sekmējot energoefektīvas 
rīcības ieviešanu visās struktūrās un līmeņos. 

Projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” attīstība 
– 2018. gadā tika panākta būtiska virzība šī uz vides mēr-
ķiem orientētā projekta attīstībā. Pēc 2017. gadā Ministru 
kabineta pieņemtajiem lēmumiem, kas akceptēja projekta 
pirmā posma īstenošanu Rīgas virzienā un tā realizēšanas 
risinājumu bez valsts budžeta līdzekļu iesaistes, 2018. gada 
martā tika saņemts pozitīvs Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras (CFLA) atzinums, projekta pieteikums iesniegts 
Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības neatkarīgajiem ek-
spertiem JASPERS IQR (JASPERS Independent Quality 
Review), 2019. gada pirmajās dienās saņemot pozitīvu pro-
jekta pieteikuma kvalitātes novērtējumu. Vienlaikus visa 
2018. gada laikā norisinājušās sarunas ar Eiropas Investīci-
ju banku par projekta finansējuma piesaisti, kas noslēgsies 
2019. gada sākumā, kā arī norisinājusies projektēšanas un 
būvniecības iepirkuma pirmā kārta, kurā pieteikušies četri 
pretendenti. Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gadam, 
tam pieejami 347 miljoni eiro Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda līdzfinansējuma, un visā projekta dzīves ciklā (2024.-
2047. g.) saskaņā ar auditorkompānijas “Ernst&Young Bal-
tic” veikto analīzi dzelzceļa radītais CO2 izmešu apjoms at-
mosfērā samazināsies par 20%. 

2. Posms
376km

līdz 2027.g.

Posma elektrifikācija 
saistīta ar Baltkrievijas 

dzelzceļa attīstības 
plāniem

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas 
programma 

1. Posms
314km

līdz 2023.g.

3. Posms
Pierīgas elektrotīk-

la atjaunošana 
līdz 2030.g. 
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Trokšņu kartes un rīcības plāna izstrāde – vilcienu kustība pa 
dzelzceļu rada troksni, un tas ir viens no dzelzceļa darbības 
blakusefektiem, par ko tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības. 
Sniedzot atzinumus vai komentārus par teritoriju plānojumu 
pašvaldībās, LDz vērš pašvaldību uzmanību uz nepiecieša-
mību paredzēt nosacījumus, kas nodrošinātu Ministru kabi-
neta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 312 “Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 “Būvakustika”” prasību 
ievērošanu dzīvojamo zonu attīstībai tiešā dzelzceļa tuvumā. 
Neatkarīgi no tā, atbilstoši Latvijas Republikas vides trokš-
ņa pārvaldības normatīvajiem aktiem LDz 2018. gadā ir uz-
sācis darbu pie Rīcības plāna projektu trokšņa mazināšanai 
dzelzceļa līnijās ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 
vilcieniem gadā. Šādas līnijas ir Rīgas pilsētas teritorijā, kā arī 
posmā Rīga-Lielvārde. Rīcības plāna projekta sabiedriskā 
apspriešana notika laika posmā no 2018. gada 21. decembra 
līdz 2019. gada 21. janvārim. Vienlaikus LDz sistemātiski veic 
pasākumus trokšņa līmeņa mazināšanai – tostarp uzlabojot 
sliežu ceļu kvalitāti. 

Vēsturiskā piesārņojuma likvidēšana – LDz regulāri veic 
grunts un gruntsūdens kvalitātes monitoringu, taču vēl ar-
vien notiek darbs arī pie vēsturiskā piesārņojuma likvidēša-
nas. Tostarp regulārs monitorings (divreiz gadā) un sanācijas 
darbi tiek veikti 2012. gada avārijas vietā “Krauja”, kā arī uzsāk-
ta vēsturiskā naftas produktu piesārņojuma savākšana un uti-
lizācija dzelzceļa stacijā “Višķi”. Sīkāk par LDz darbu šajā jomā 
lasīt 76. lpp. 

Latvijas ostu pilsētu apzaļumošana Lielās talkas ietvaros – 
kā ik gadu, LDz rīko talku dienu pirms Vislatvijas Lielās talkas. 
2018. gadā tās ietvaros tika turpināta tradīcija apzaļumot ar 
dzelzceļu saistītus objektus, šoreiz to darot kopā ar LDz tu-
vākajiem partneriem – Latvijas lielāko ostu pārvaldēm Rīgā, 
Ventspilī un Liepājā. Kociņi tika iestādīti pie nesen rekons-
truētās Ventspils stacijas ēkas, pie Liepājas stacijas, kā arī pie 
2015. gadā jaunatklātās stacijas “Bolderāja 2”, kurai ir liela 
loma savienojumā ar Krievu salu, kurp 2019. gadā pilnībā tiek 
pārceltas  videi mazāk draudzīgās beramkravas. Piedaloties 
talkā kopā ar ostām, LDz ne tikai apliecināja savu videi drau-
dzīgo pieeju, bet arī ciešo sadarbību ar nozīmīgākajiem part-
neriem. 
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Drošības stundas Latvijas skolās – līdzās sabiedrības infor-
mēšanas kampaņām LDz ik gadu viesojas ar īpaši izstrādā-
tām drošības stundām Latvijas skolās, kā arī aicina šīs stundas 
apmeklēt Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā. 2018. gadā ko-
pumā organizētas 178 stundas, aptverot 6251 jauniešu lielu 
auditoriju. Ar drošības stundām izstrādāto programmu un 
aktivitātēm LDz arī regulāri piedalās sabiedriskos pasākumos, 
kas mērķēti uz ģimenēm ar bērniem, - piemēram, izstādē 
“Bērnu pasaule” Ķīpsalā, svētkos bērniem un jauniešiem “Nāc 
un piedalies” Vērmanes dārzā, akcijā “Viena diena drošībai” 
dažādās Latvijas pilsētās. 

Sabiedrība 

Jaunais zīmols un LDz 100 gadu jubilejas ieskaņa – arī sa-
biedrība 2018. gadā  tika iepazīstināta ar jauno LDz zīmolu, 
piesakot tā ieviešanas uzsākšanu aptuveni divu gadu griezu-
mā. Vienlaikus ar jauno zīmolu, tika uzsākta #LDz100 komuni-
kācija jeb VAS “Latvijas dzelzceļš” 100 gadu jubilejas aktivitā-
šu kopums, jo uzņēmums 2019. gadā atzīmē savu simtgadi. Šo 
pasākumu ietvaros 2018. gada rudenī tika uzsākta videosēriju 
cikla “Dzelzceļa stāsti” izstrāde un publiskošana, stāstot gan 
par paša LDz vēsturi, gan Rīgas Centrālo staciju, gan dažādām 
profesijām (ceļu meistars, mašīnists u.c.) un praktiskiem jautā-
jumiem (piemēram, pārbrauktuvju darbība un drošība dzelz-
ceļa tuvumā). 

Drošības kampaņas – līdzīgi kā iepriekšējos gados LDz lielu 
uzmanību pievērš sabiedrības informēšanai par drošību dzelz-
ceļa tuvumā. 2018. gada kampaņu pamatā bija vilciena un cil-
vēka spēku samēra pretstatīšana, izmantojot sabiedrībā patla-
ban populāro cīņas sporta metaforu. Šāds risinājums izvēlēts, 
jo par vienu no riska grupām uzskatāmi vīrieši, kuri nereti ir pār-
galvīgāki un neuzmanīgāki, esot dzelzceļa tuvumā. Tāpat vis-
biežākie riskētāji ir ekonomiski aktīvi cilvēki, kuri noteikumus 
pārkāpj steigas un nevaļas dēļ. To apliecina mediju aģentūras 
PHD kampaņas ietvaros veiktā aptauja, kas liecina, ka teju puse 
jeb 49% vīriešu atzīst, ka ir pārkāpuši drošības noteikumus 
dzelzceļa tuvumā, un īpaši augsts rādītājs ir ekonomiski aktī-
vajā 35-44 gadu vecu cilvēku grupā – 57%. Turklāt LDz Tehnis-
kās inspekcijas apkopotā statistika par 2018. gadu liecina, ka 
no kopumā 20 nelaimes gadījumos uz dzelzceļa cietušajiem 
(neskaitot pašnāvības) 74% bijuši vīrieši. Tādēļ trīs kampaņas 
posmos visa gada garumā tika izmantots vizuālais materiāls, 
kas pretnostata vilciena svaru, ātrumu, jaudu un cilvēka bez-
spēcību šī spēka priekšā. Kampaņas ietvaros tika izveidots arī 
videomateriāls ar fitnesa trenera Kaspara Ozoliņa un LDz kra-
vas vilciena mašīnista-instruktora Sergeja Tretjakova iesaisti, 
salīdzinot modernizēto 2M62UM maģistrālo lokomotīvi un tās 
vilkto vilciena sastāvu ar fiziski labi attīstīta, trenēta, tomēr sa-
līdzinājumā ļoti maza, viegla un vāja vīrieša parametriem, tādē-
jādi atkārtoti atgādinot, ka “cīņa” ar vilcienu ir bezjēdzīga un tās 
iznākums vienmēr ir skaidrs. 

KASPARS OZOLIŅŠ 
                                                                     
DCH studija fitnesa treneris 

“Pretinieku nedrīkst nenovērtēt – 
vilciens nav līdzvērtīgs pretinieks! 
Kopā ar LDz ekspertiem, vadot 
drošības lekcijas Latvijas skolās, ar 
jauniešiem pārrunājām dažādas 
situācijas un drošības noteikumus 
dzelzceļa sliežu tuvumā. Taču, kad 
filmējām video, es pats nonācu 
aci pret aci ar vilcienu un atskārtu 
vilciena pārākumu, ar kuru noteikti 
neesmu gatavs cīņai. Vilciens 
uzvarēs vienmēr, tādēļ labāk 
nemaz nesākt šo cīņu.”
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Dzelzceļa līnijai Rīga-Jelgava – 150. Gada nogalē tika atzī-
mēta vēsturiskās Rīgas-Jelgavas līnijas 150 gadu jubileja. Par 
Rīgas-Jelgavas dzelzceļa līnijas izbūvi pirmoreiz runas tika 
sāktas 1859. gadā, taču tie tika uzsākti ar otro mēģinājumu –  
1867. gadā. Kurzemes muižnieku un Rīgas tirgotāju grupa 
valdībai bija iesniegusi priekšlikumu dzelzceļa izbūvei; to 
atbalstīja arī Rīgas (Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes) ģe-
nerālgubernators Pēteris Albedinskis. Ar cara rezolūciju 
tika nolemts atļaut dzelzceļa būvniecību, kas veicama trīs 
gadu laikā, – ar tiesībām šim nolūkam izveidotajai sabiedrī-
bai to izmantot 85 gadus. Būvniecības kapitāls tika noteikts  
2,652 miljonu rubļu apmērā. Rīgas-Jelgavas dzelz-
ceļš ekspluatācijā tika nodots 1868. gada 21. novembrī 
– krietni ātrāk par noteikto termiņu. 1894. gadā saska-
ņā ar privātās sabiedrības statūtos iekļauto nosacījumu 
valsts atpirka Rīgas-Jelgavas dzelzceļa līniju un tās vē-
lāk izbūvēto pagarinājumu līdz Mažeiķiem un nodeva 

to tālākai apsaimniekošanai Rīgas-Orlas Dzelzceļa pār-
valdei. Nozīmīga loma Rīgas-Jelgavas dzelzceļa līnijai 
bija starpkaru periodā 20. gadsimta pirmajā pusē, kad 
pa šo līniju kursēja Rīgas-Berlīnes maršruta ātrvilcieni.  
70. gados līnija tika elektrificēta, un šodien tā tiek aktīvi iz-
mantota pasažieru pārvadājumiem. Patlaban ātrākais elek-
trovilciena reiss nodrošina nokļūšanu no Jelgavas Rīgā 36 
minūšu laikā, un 2018. gadā AS “Pasažieru vilciens” pa šo 
līniju pārvadājis ap 2,8 miljoniem pasažieru. Rīgas-Jelgavas 
līnija tiek izmantota arī 2018. gadā izveidotā starptautiskā 
pasažieru pārvadājumu maršruta “Četru galvaspilsētu vil-
ciena” (Kijeva-Minska-Viļņa-Rīga) pārvadājumiem Latvijas 
teritorijā. Līnijas jubilejas pasākumā Jelgavā ikvienam inte-
resentam bija iespēja apskatīt gan Jelgavas depo, gan LDz 
meitas sabiedrības “LDz ritošā sastāva serviss” modernizēto 
maģistrālo lokomotīvi 2M62UM, kā arī bez maksas apmek-
lēt Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas filiāli. 
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LDz tēls sabiedrībā – lai identificētu LDz darbībai būtisko 
faktoru uztveri sabiedrībā un to ietekmi uz uzņēmuma repu-
tāciju, ik gadu tiek veikts LDz tēla pētījums. 2018. gada rude-
nī to veica pētījumu kompānija “SKDS”, kuras socioloģiskās 
aptaujas rezultāti liecina, ka LDz reputācija kopš 2015. gada 
ir konsekventi pieaugusi un pēdējā gada laikā ir paaugsti-
nājusies par 0,1 punktiem, sasniedzot 6,4 punktu vērtējumu  
10 punktu skalā (līdzīgi rādītāji ir virknei citu lielo valsts kapitāl-
sabiedrību). Tostarp vairāk nekā ceturtā daļa jeb 26% respon-
dentu LDz reputāciju vērtējuši 8-10 punktu robežās, bet 44% 
to novērtējuši 5-7 punktu robežās. Tāpat aptaujas rezultāti lie-
cina, ka visaugstāk novērtētie LDz tēla raksturojumi ir:
• Stratēģiski svarīgs uzņēmums Latvijas ekonomikai – 71%; 
• Viens no eksportspējīgākajiem Latvijas uzņēmumiem – 56%; 
• Izglīto un informē sabiedrību par drošu rīcību dzelzceļa slie-

žu tuvumā – 56%; 
• Sociāli atbildīgs un ilgtspējīgs uzņēmums – 53%. 

Aptaujas ietvaros 2018. gadā tika nomērīts arī sabiedrības in-
formētības līmenis par LDz jauno zīmolu jeb tā atpazīstamība. 
Zīmols publiski tika sākts pozicionēt 2018. gada augustā, bet 
aptauja veikta novembrī. Aptuveni trīs mēnešu laikā ir izdevies 
panākt 16% atpazīstamību jaunajam zīmolam, kas ir salīdzinoši 
augsts rādītājs tik īsā laikā. 

KĀRLIS KRAVIS

nodibinājuma  
“Iespējamā misija” (IM) 
direktors, IM absolvents 

“Nodibinājumam “Iespējamā 
misija” ir svarīga kopēja vērtību iz-
pratne ar ciešākajiem partneriem. 
Tāpēc esam gandarīti, ka  
LDz novērtē darbu, ko veicam no-
lūkā veicināt kvalitatīvas izglītības 
pieejamību katram bērnam Latvijā 
un akcentējot STEM zināšanu 
nozīmīgumu valsts un sabiedrības 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināša-
nā. Sadarbībā ar LDz  
2018. gadā “Iespējamajai misijai” ir 
bijusi iespēja vērsties pie eksakto 
jomu profesionāļiem Latvijā, lai 
piesaistītu tos izglītības nozarei.”

Sadarbība ar kustību “Iespējamā misija” – apzinoties, ka ik-
vienas, tostarp arī dzelzceļa nozares jauno talantu attīstības 
pamatā ir laba pamatizglītība būtiskākajos, tostarp eksak-
tajos un dabaszinību priekšmetos, 2018. gada nogalē LDz 
uzsāka ilgtermiņa sadarbību ar kustību “Iespējamā misija”, 
kas ik gadu uzņem virkni jauno pedagogu, attīstot viņos 
mūsdienīgas pedagoģijas prasmes. Sadarbībā ar LDz īpaša 
uzmanība tiks veltīta tieši dabaszinību pedagogu piesaistei, 
veidojot pamatu nākotnes inženierzinātņu un informācijas 
tehnoloģiju speciālistu izaugsmei. 

Sadarbība ar Raudas un Medumu speciālajām internāt-
pamatskolām – kopš 2006. gada LDz regulāri iesaistās 
Daugavpils apkārtnē esošo Raudas un Medumu internāt-
pamatskolu darbībā. Daugavpilī un tās apkārtnē strādā ie-
vērojams skaits LDz darbinieku, līdz ar to arī iesaiste vietējās 
kopienas norisēs ir loģisks solis. 2018. gadā LDz organizēja 
Ziemassvētku pasākumu skolu audzēkņiem un pedago-
giem Daugavpils teātrī, ekskursiju uz Rīgas Motormuzeju, 
kā arī Lielās talkas ietvaros LDz darbinieki palīdzēja atjaunot 
Raudas skolas ēkas apkārtnē esošo zaļo zonu – akmensdār-
zu, košumkrūmus u.c. 

Ziedojumi un dāvinājumi – 2018. gadā LDz ir sadarbojies 
ar vairākām organizācijām, kas attīsta nozīmīgus, uz sabied-
rības ilgtermiņa interesēm orientētus projektus. Vienlaikus 
2018. gadā ir stājusies spēkā jauna uzņēmuma dāvinājumu 
(ziedojumu) politika. Saskaņā ar LDz Valdes apstiprināto 
politiku uzņēmums var atbalstīt projektus izglītības un zi-
nātnes, sabiedrības veselības veicināšanas, sociālās palī-
dzības un vides aizsardzības jomās. Uzņēmums neatbalsta 
politiskās partijas un to apvienības, reliģiskas organizācijas, 
organizācijas ar neskaidru reputāciju, nodokļu parādiem vai 
organizācijas, kuras nav iepriekš pienācīgi pildījušas saistī-
bas citu projektu ietvaros. Tāpat netiek atbalstīti organizāci-
ju un personu izklaides un darījumu braucieni, kā arī netiek 
piešķirts atbalsts fiziskām personām. 
Ikvienu projekta pieteikumu izskata LDz koncerna Mārke-
tinga komunikācijas projektu komisija, kas rekomendē at-
balstīt vai neatbalstīt konkrēto projektu. Gala lēmumu šajā 
jautājumā pieņem LDz Prezidentu padome un meitas uzņē-
mumu valdes.
Reklāmas sadarbības projekti tiek realizēti arī jomās, kas 
saistītas ar transporta un loģistikas nozares attīstību, satik-
smes drošības veicināšanu, izglītību, vides aizsardzību, spor-
tu un kultūru.

16% 
Jaunā zīmola atpazīstamība 

71% 
Stratēģiski svarīgs uzņēmums 

Latvijas ekonomikai

56% 
Viens no eksportspējīgākajiem  

Latvijas uzņēmumiem

56% 
Izglīto un informē sabiedrību  

par drošu rīcību dzelzceļa  
sliežu tuvumā

53% 
Sociāli atbildīgs un  

ilgtspējīgs  
uzņēmums

https://www.ldz.lv/lv/content/vadl%C4%ABnijas
https://www.ldz.lv/lv/content/vadl%C4%ABnijas
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Viens no LDz jaunā stratēģiskā redzējuma rīcības pamatprin-
cipiem ir “Viss ir saistīts”. Tas ietver gan uzņēmuma, koncerna 
un nozares iekšējās sadarbības sekmēšanu, gan sadarbību ar 
valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām or-
ganizācijām un dažādām sabiedrības grupām. 

Uzsākot darbu pie pirmā LDz ilgtspējas pārskata izstrādes at-
bilstoši GRI G4 vadlīnijām, 2016. gadā uzņēmums veica ietek-
mes pušu apzināšanu, kartēšanu un aptauju, lai identificētu 
būtiskos aspektus, kas ietverami ilgtspējas pārskata saturā. 

Šī procesa rezultātā tika identificētas nozīmīgākās ietekmes 
puses, kuras apkopotas attēlā.  

Izveidotajā ietekmes pušu radarā nav atsevišķi izdalīti starp-
tautiskie partneri – nozares uzņēmumi un organizācijas, taču 
arī tie uzskatāmi par būtisku ietekmes pusi, jo Latvijas trans-
porta un loģistikas nozares darbība, kuras nozīmīga daļa ir LDz 
pārvaldītā infrastruktūra, ir lielā mērā atkarīga no starptautis-
kajiem procesiem un partneru izvēles par labu vienam vai ci-
tam tranzīta koridoram. 

Ar katru no identificētajām ietekmes pusēm uzņēmums ko-
municē un sadarbojas noteiktā veidā, apzinoties tās ietekmi 
uz uzņēmuma darbību īstermiņā un ilgtermiņā un tiecoties arī 
problemātiskos gadījumos rast visām pusēm pieņemamu ri-
sinājumu. 

Sadarbība 
ar ietekmes 
pusēm 

VAS “Latvijas dzelzceļš” Ilgtspējas un gada pārskats 2018
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LDz ir stratēģiski nozīmīgs uzņēmums Latvijas tautsaimnie-
cībai un valsts kapitālsabiedrība. Uzņēmumam ir saistoši lē-
mumi, ko starptautiskā, valsts un reģionālā līmenī pieņem 
attiecīgās institūcijas. Par būtiskākajiem regulējošajiem poli-
tikas plānošanas dokumentiem, kas saistoši LDz, uzskatāmas 
Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam un 
Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018.-
2022. gadam. Šo dokumentu, kā arī pēctecīgi – nākamo pe-
riodu plānošanas dokumentu izstrādē LDz iesaistās, sniedzot 
savu redzējumu un pozīcijas par noteiktiem plānošanas do-
kumentos paredzētajiem uzdevumiem un sasniedzamajiem 
mērķiem. 

Lai savlaicīgi identificētu jomas, kurās gaidāmas izmaiņas un 
sniegtu skatījumu no uzņēmuma skatpunkta, LDz iesaistās 
gan dažādu konsultatīvo padomju darbībā, gan caur starp-
tautiska un nacionāla mēroga nozares un uzņēmējdarbības 
institūcijām – pozīciju veidošanā par uzņēmuma attīstībai 
būtiskiem jautājumiem. Tā, piemēram, LDz piedalās Latvijas 
Ostu, loģistikas un tranzīta padomes darbā, kuru vada Minis-
tru prezidents, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 
Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakš-
padomes un Loģistikas padomes darbā Satiksmes ministrijas 
vadībā, divpusējo lietišķās sadarbības padomju darbībā un 
starpvaldību komisiju darba kārtības sagatavošanā ar treša-
jām (ārpus Eiropas Savienības esošām) valstīm – Baltkrieviju, 
Krieviju, Kazahstānu u.c. Nacionāla mēroga tiesību aktu jau-
tājumos LDz sniedz viedokļus nepastarpināti Satiksmes mi-
nistrijai kā kapitāla daļu turētājai un nozares ministrijai, kā arī 
Latvijas Darba devēju konfederācijai un Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamerai, kuras apkopotā veidā pārstāv biedru 
nostāju valdībā. 2018. gadā uzņēmums ir sniedzis viedokļus 
par nodokļu politikas un administrēšanas jautājumiem, starp-
tautiskā mārketinga atbalsta programmām uzņēmumiem, kas 
aktīvi strādā ārējos tirgos, Darba likuma izmaiņām, valsts ka-
pitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem u.c. Tādējādi, izman-
tojot iespējas, ko dod aktīva līdzdalība sociālajā dialogā, LDz 
veido ilgtspējīgu sadarbību ar ietekmes pusēm tiesiskā regu-
lējuma jomā. 

Politika /  
tiesiskais regulējums  

Valstij pieder 100% LDz kapitāla daļu, un tās pārvalda Satik-
smes ministrija. Līdz ar to uzņēmumam ir viens akcionārs un 
skaidri noteikti sadarbības mehānismi akcionāru sapulču rīko-
šanai un informācijas apmaiņai saskaņā ar Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likumu. 

2018. gadā ir notikušas četras akcionāru sapulces, kuru ietva-
ros apstiprināts LDz 2017. gada pārskats, kā arī izskatīti jautā-
jumi par 2017. gada peļņas sadali, jaunu LDz padomes locekļu 
ievēlēšanu u.c. 

Akcionāri / 
īpašnieki 
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Uzņēmuma vadību veido akcionāru sapulces ievēlētā pado-
me, kas ir valdes pārraudzības institūcija, kā arī padomes ievē-
lētā valde (sīkāk lasīt 24. lpp.). Padomes sēdes norisinās vidēji 
reizi mēnesī un tiek sasauktas vismaz nedēļu iepriekš. 2018. 
gadā ir notikušas 13 padomes un 31 valdes sēde, kurās izskatīti 
ar uzņēmuma stratēģisko attīstību, investīcijām, iekšējo nor-
matīvo dokumentu apstiprināšanu, budžeta plānošanu un iz-
pildi un citām būtiskām jomām saistīti jautājumi. 

Uzņēmumā darbojas arī Prezidentu padome. Tā ir valdes ko-
leģiāla izpildinstitūcija, kas nodrošina uzņēmuma ikdienas 
lietu pārzināšanu, pārstāvību un darījumu slēgšanu uzņē-
muma vārdā. Prezidentu padome ir tieši pakļauta valdei, un 
katrs Prezidentu padomes loceklis ir atbildīgs arī par noteik-
tu uzņēmuma pārvaldības jomu (vispārējā pārvaldība, finan-
ses, attīstība, tehniskā vadība) un pārrauga tās plānošanu un 
darbību. 

Operatīvo uzņēmuma un koncerna jautājumu plānošana no-
risinās LDz Vadības komitejas ietvaros, kurā līdzās Prezidentu 
padomes locekļiem darbojas visi Ģenerāldirekcijas direktori 
un struktūrvienību vadītāji, kā arī koncerna meitas uzņēmu-
mu vadītāji. Vadības komitejas sanāksmes norisinās reizi ne-
dēļā, un tajās tiek apspriesti aktuālie jautājumi un nodrošināta 
informācijas apmaiņa par dažādās uzņēmuma struktūrās un 
koncerna uzņēmumos notiekošo. 

Vidējā līmeņa vadītāju iesaiste un informētības nodrošinā-
šana ir direktoru un struktūrvienību vadītāju atbildība, taču 
būtiskāku stratēģiskās attīstības jautājumu apspriešanā tiek 
organizētas vidējā līmeņa vadītāju sanāksmes pa reģioniem, 
kurās piedalās uzņēmuma augstākā vadība. 2018. gadā, iz-
strādājot un ieviešot jauno uzņēmuma stratēģisko redzējumu 
un ar to saistīto zīmolu, šādas sanāksmes notika Rīgā, Ventspilī 
un Daugavpilī, aptverot visā Latvijā strādājošos LDz vidējā lī-
meņa vadītājus. 

Vadība 

LDz ir vairāk nekā 6000 darbinieku, bet visā koncernā vidē-
jais darbinieku skaits ir ap 10 000, tādējādi kopā ar meitas 
uzņēmumiem LDz ir lielākais darba devējs Latvijā. Turklāt 
darbinieki ir ģeogrāfiski izkliedēti pa visu valsti. Līdz ar to ik-
dienas komunikācija un sadarbība lielā mērā ir tiešo vadītāju 
pienākums. Vienlaikus LDz nodrošina vairākus tiešās infor-
mācijas kanālus, kuru mērķis ir sniegt nepastarpinātu infor-
māciju, kā arī dot iespēju darbiniekiem iesaistīties uzņēmuma 
procesos. Nozīmīgākie informācijas kanāli ir žurnāls “Latvijas 
Dzelzceļnieks”, kurš 2018. gadā tika pārveidots par ikmēneša 
izdevumu, uzlabojot tā saturu un nodrošinot žurnāla dizaina 
un saturiskā veidola atbilstību jaunajam LDz zīmolam, kā arī 
darbinieku intranets, kuru patlaban lieto ap 2800 darbinie-
ku. Vienlaikus darbojas intranetu dublējošs darbinieku por-
tāls, kuram iespējams piekļūt, autorizējoties ar internetbankas 
pieeju, tādējādi nodrošinot piekļuvi aktuālajai informācijai arī 
ārpus uzņēmuma. 

Intranetā un darbinieku portālā tiek nodrošināta ne tikai ie-
spēja uzzināt aktuālo informāciju par uzņēmumā notiekošo, 
bet arī piekļūt darbam nepieciešamajiem datiem, kontaktiem 
u.c. informācijai, kā arī pieteikties iekšējiem pakalpojumiem 
(datortehnikas apkalpošana, transports, saimniecības darbi 
u.c.), iepazīties ar ikmēneša aktuālo darba samaksas aprēķinu 
un ikgadējā atvaļinājuma periodu. 

Lai nodrošinātu darbinieku iesaisti darba vides un procesu 
uzlabošanā, uzņēmumā ir ieviesta “LDz Ideju banka”, kurā 
ikviens darbinieks var iesniegt savu ierosinājumu, kas tiek iz-
skatīts atbildīgajās struktūrās un noslēgumā – LDz prezidenta 
vadītā ekspertu grupā tiek pieņemts lēmums par idejas īste-
nošanu. 2018. gadā “LDz Ideju bankā” ir iesniegti 13 priekšli-
kumi, no kuriem divi realizēti, četri, izvērtējot to realizēšanas 
iespējas vai secinot, ka līdzvērtīgi risinājumi jau pastāv, - norai-
dīti, bet vēl septiņi tiek izvērtēti ekspertu grupās.  

Darbinieki 
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Nozīmīga loma darbinieku iesaistē ir Latvijas Dzelzceļnieku 
un sakaru nozares arodbiedrībai (LDzSA), kura piedalās bū-
tisku jautājumu komunicēšanā darbiniekiem, kā arī nodro-
šina atgriezenisko saiti. Ar arodbiedrību ir noslēgts visiem  
LDz darbiniekiem (neatkarīgi no to dalības arodbiedrībā) 
saistošs koncerna Darba koplīgums, kas paredz plašu sociālās 
drošības un papildu labumu paketi, kura ļauj nodrošināt dar-
binieku lojalitāti un ir būtiska jaunu darbinieku piesaistē. 

Attiecībā uz jaunajiem darbiniekiem (2018. gadā darba tie-
siskās attiecības LDz uzsāka nedaudz vairāk kā 700 darbi-
nieku) LDz aktīvi sadarbojas ar augstākās un profesionālās 
izglītības iestādēm, jau mācību procesā nodrošinot iespēju 
iepazīt uzņēmumu un tā darbību, kā arī izmantot prakses ie-
spējas. Tāpat sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) 
uzņēmums regulāri pārskata noteiktu specialitāšu mācību sa-
turu, kā arī strādā pie jaunu programmu izveides. Piemēram, 
gatavojoties dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektam, kura 
ietvaros izveidoto infrastruktūru sāks ekspluatēt pēc 2023. 
gada, jau 2015. gadā RTU esošā dzelzceļa specialitātes studiju 
programma tika papildināta ar jauniem studiju priekšmetiem 
atbilstošu speciālistu sagatavošanai – tajā patlaban mācās  
33 studenti, no kuriem 21 students absolvēs universitāti  
2019.gadā. Savukārt profesionālās augstākās izglītības baka-
laura studiju programma „Dzelzceļa elektrosistēmas” papil-
dināta ar jauniem telekomunikācijas jomas studiju priekšme-
tiem un izveidota jauna programmas virziena specializācija 
“Dzelzceļa telekomunikācijas”. 2018. gadā mācības šajā prog-
rammā uzsāka 12 darbinieku. 

LDz sadarbība ar dažāda veida sabiedriskajām un nevalstiska-
jām organizācijām skatāma no diviem aspektiem – LDz pats 
darbojas vairākās organizācijās (plašāk skatīt 17. lpp.), taču ar 
citām organizācijām, kas pārstāv noteiktu sabiedrības inte-
rešu grupas, uzņēmums iespēju robežās cenšas sadarboties, 
uzklausīt to viedokli un konkrētos gadījumos iesaistīties ko-
pējos projektos un norisēs. 

Par vienu no būtiskākajiem var uzskatīt ilgtermiņa sadarbību 
ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”, kura viedok-
li uzņēmums ņem vērā publiskās lietošanas dzelzceļa infra-
struktūras vides pieejamības uzlabošanā. Organizācijas ietei-
kumi ņemti vērā, modernizējot pasažieru peronus un stacijas 
Jelgavas un Jūrmalas virzienā (projekts pabeigts 2015. gadā), 
kā arī tiks ņemti vērā nākamajā modernizācijas ciklā. Daļa re-
komendāciju īstenota arī Rīgas Centrālajā stacijā, nodrošinot 
mobilo pacēlāju darbību pasažieriem ratiņkrēslos, kā arī pa-
pildu uzlabojumus vājdzirdīgu un vājredzīgu cilvēku ērtībai. 
Tomēr jānorāda, ka Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā netiek 
veikti lielāki kapitālieguldījumi, jo tā drīzumā tiks pārbūvēta 
“Rail Baltica” projekta ietvaros, paredzot tajā vides pieejamī-
bas standartiem atbilstošu infrastruktūru . 

Aktīva komunikācija uzņēmumam ir ar velobraucēju interešu 
pārstāvjiem, tomēr līdz šim velonovietņu jautājums ticis risi-
nāts fragmentāri – atkarībā no zemes īpašumtiesībām staciju 
tuvumā, pašvaldību ieinteresētības sadarboties utt. Pare-
dzēts, ka tuvākajos gados tiks izstrādāta velonovietņu siste-
mātiskas plānošanas un izveides programma, kuras ietvaros 
tiks risināts sabiedrības mobilitātes jautājums, integrējot vai-
rākus videi draudzīgus pārvietošanās veidus. 

Organizācijas / NVO 
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Attiecībā uz vides aizsardzības jautājumiem LDz nav bijis bū-
tisku domstarpību ar vides aizsardzības organizācijām, jo uz-
ņēmums īsteno dažādus vides aizsardzības pasākumus gan 
vēsturiskā piesārņojuma likvidēšanā, gan kaitīgo izmešu un 
citu piesārņojumu veidu samazināšanā savā darbībā. Vienlai-
kus uzņēmums veic vides ietekmes izvērtējumu ikvienam in-
frastruktūras attīstības projektam, kā arī sadarbībā ar speciali-
zētām vides un pētniecības institūcijām izstrādā risinājumus 
specifisku vides jautājumu risināšanai – piemēram, trokšņa un 
tā ietekmes mazināšanai dzelzceļa tuvumā, kā arī kaitīgu vielu 
izmantošanas samazināšanai dzelzceļa nodalījuma joslu kop-
šanā. 

Savukārt, iedzīvinot uzņēmuma nākotnes orientāciju –  
tostarp darbaspēka pieprasījuma un kvalifikācijas jomā,  
2018. gadā LDz uzsācis ilgtermiņa sadarbību ar kustību “Ie-
spējamā misija”, kopīgi nodrošinot jaunu, inovatīvi domājošu 
pedagogu piesaisti Latvijas skolām – īpaši eksakto un dabas-
zinību priekšmetos. Ņemot vērā, ka dabaszinības ir pamatā 
uzņēmumam un LDz koncernam nepieciešamajai inženier-
zinātņu speciālistu izglītībai, ir būtiski savlaicīgi gādāt par po-
tenciālo jauno speciālistu paaudzi. 

Arī nozares interešu pārstāvības jomā LDz gan līdzdarbojas vai-
rākās organizācijās un sadarbības formātos (piemēram, Latvijas 
Ostu, loģistikas un tranzīta padomē un Latvijas Tranzīta biznesa 
asociācijā, kurā pārstāvēti dzelzceļa pārvadātāji, vadošo Latvijas 
ostu, autopārvadātāju, nozares izglītības programmu u.c. spe-
ciālisti), gan arī sadarbojas ar citām organizācijām un nozares 
dalībniekiem. 

Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas ietvaros tiek atklāti diskutēts 
par nozares attīstībai būtiskiem jautājumiem (tai skaitā 2018. gadā 
turpinājās diskusijas arī par dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu, 
Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi dažādos infrastruktūras 
attīstības projektos, kā arī Indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras at-
tīstības plāna saturu). Vienlaikus dažos jautājumos asociācijas un 
citu nozares interešu pārstāvju grupu pozīcijas atšķiras, un LDz 
vienmēr ir gatavs diskusijai, lai vienotos par visām pusēm pieņe-
mamu risinājumu. 

Interešu pārstāvju ietekmes puse ietver arī konkurentus. LDz kā 
patlaban vienīgajam publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktū-
ras pārvaldītājam Latvijā konkurentu tradicionālajā izpratnē nav. 
Tomēr uzņēmums, nodrošinot infrastruktūras attīstību, kopā ar 
visiem dzelzceļa pārvadātājiem un ostu uzņēmumiem konkurē 
starptautiskā līmenī – īpaši ar tuvākajiem kaimiņiem Baltijas reģio-
nā. Tādējādi sadarbībai nozares ietvaros pēdējos gados nozīme ir 
būtiski pieaugusi. 

2018. gadā Latvijas dzelzceļa infrastruktūru sāka izmantot Lie-
tuvas dzelzceļš, veicot pasažieru pārvadājumus maršrutā Viļ-
ņa-Daugavpils. Jauna pārvadātāja ienākšana tirgū ir būtiska arī no 
infrastruktūras pārvaldītāja viedokļa, jo, infrastruktūra tiek efektī-
vāk noslogota, tai pašā laikā konkurentu ienākšana liek vēl precī-
zāk apzināt stiprās puses un neizmantoto sadarbības potenciālu 
Latvijā. 

Raugoties nākotnes perspektīvā, tuvākajos gados Latvijā tiks iz-
veidota Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa infrastruktūra 
“Rail Baltica”. Par arvien būtiskāku sadarbības partneri un ietekmes 
pusi kļūst arī šī projekta attīstītāji – “RB Rail” un “Eiropas dzelzceļa 
līnijas”. Īpaši nozīmīgi savlaicīgi risināt sadarbības jautājumus Rīgas 
Centrālās stacijas attīstības jautājumos un citos saskares punktos, 
tostarp sadarbībā ar “RB Rail” ir pārrunāta iespēja veidot sinerģiju 
ar dzelzceļa elektrifikācijas projektu.

Interešu pārstāvji 



VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ VAS “Latvijas dzelzceļš” Ilgtspējas un gada pārskats 2018

51

LDz kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldītājam ir šādi klienti: 
• AS “Pasažieru vilciens” un SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, 

kas nodrošina iekšzemes pasažieru pārvadājumus saskaņā 
ar valsts pasūtījumu; 

• četri kravu pārvadājumu uzņēmumi – koncernā ietilpstošais 
SIA “LDz Cargo” (nodrošina arī starptautiskos pasažieru 
pārvadājumus) un trīs privāta kapitāla uzņēmumi  
AS “Baltijas Tranzīta serviss”, AS “Baltijas Ekspresis” un  
SIA “EuroRailCargo”, kas 2018. gadā uzsāka darbību Latvijas 
teritorijā, veicot neliela apjoma kravu pārvadājumus; 

• AB “Lietuvos geležinkeliai”, kurš 2017. gada nogalē uzsāka 
starptautiskos pasažieru pārvadājumus maršrutā Viļņa-
Daugavpils. 

Plašāks LDz klientu loks ietver ostās strādājošos un 
uzņēmumus un tehnoloģisko procesu veicējus, kuriem 
tiek nodrošināti papildu pakalpojumi (piemēram, vagonu 
apstrādes pakalpojums), kā arī klienti, kuriem LDz sniedz citus 
saimnieciskās darbības pakalpojumus – elektroenerģijas sadali 
un tirdzniecību, nekustamo īpašumu nomu u.c. 

LDz sadarbību ar klientiem, kuri ir publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras lietotāji, nosaka vairāki aspekti: 
1) 2018. gadā, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas (SPRK) 2011. gada 21. septembra lēmumu par 
metodiku maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem, 
infrastruktūras maksas noteica AS “LatRailNet”, balstoties uz 
LDz infrastruktūras uzturēšanas izmaksām un darbības apjomu 
prognozēm. Pakalpojumu maksas tika noteiktas par vienu 
vilcienkilometru kravu,  pasažieru (atsevišķi elektrovilcienam, 
dīzeļvilcienam un starptautiskajiem vilcieniem) un šaursliežu 
vilcienu pārvadājumiem.  2018. gadam noteiktās infrastruktūras 
maksas būs spēkā arī 2019. gada pirmajā pusgadā, līdz AS 
“LatRailNet” pieņems lēmumu par jaunajām infrastruktūras 
pakalpojumu maksām. 2018. gada sākumā pārvadātājiem 
saskaņā ar SPRK metodiku pārvadātājiem tika aprēķināta 
jauna infrastruktūras lietošanas maksa (informācija par maksas 
apmēru dažādiem pārvadājumu veidiem pieejama šeit); 

Klienti 

2) 2017. gada 30. jūnijā AS “LatRailNet” ir pieņēmis lēmumu par 
jaunu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksas 
aprēķināšanas shēmu, kas tiks piemērota infrastruktūras 
maksas noteikšanā 2019. gadā; 
3) LDz klientiem sniedz arī apkalpes vietu pakalpojumus un 
papildu pakalpojumus, kuri neietilpst publiskās dzelzceļa 
infrastruktūras lietošanas pakalpojumu apjomā (piemēram, 
vagonu apstrādes pakalpojums gala stacijās jeb manevru 
darbu nodrošināšana); 
4) Atbilstoši Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu  
52. punktam un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja  AS “LatRailNet”  
2018. gada 9. aprīļa valdes lēmumam Nr. JALP – 1.3/03 – 2018, kas 
pieņemts, ievērojot  2015. gada 12. jūnija Regulas (ES) 2015/909 
prasības, 2019. gadā ieviešama jaunā dzelzceļa infrastruktūras 
un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanas kārtība un maksa par 
infrastruktūras izmantošanu, kas paredz līdzšinējo infrastruktūras 
izmantošanas pakalpojumu sadalīt minimālo piekļuves 
pakalpojumu kompleksa un apkalpes vietu pakalpojumos.

Kravu īpašnieki un vilcienu pasažieri nav tiešie LDz klienti, 
tomēr LDz nodrošina pastarpinātu sadarbību arī ar šīm 
klientu grupām, attīstot pasažieru vajadzībām atbilstošu 
infrastruktūru un nodrošinot nepārtrauktu uzziņu dienesta 
darbību, kā arī sadarbībā ar citiem nozares dalībniekiem 
sekmējot darbību ārējos tirgos, kur (īpaši Āzijas reģionā un 
NVS valstīs) ir būtiska nozīme tam, lai potenciālais partneris ir 
uzticams un drošs valsts kapitāla uzņēmums. 

Līdzās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
nodrošināšanai LDz sniedz atsevišķus pakalpojumus citām 
klientu grupām. Tostarp LDz ir vairāki tūkstoši klientu, kuriem tiek 
pārdota elektroenerģija, – īpaši vietās, kur citiem operatoriem 
nav pieejams sadales tīkls. LDz uzskaitē 2018. gada beigās 
bija 4585 elektroenerģijas pieslēgumi mājsaimniecībām un 
4292 pieslēgumi juridiskajām personām (tostarp 3506 LDz 
koncerna iekšējām struktūrām un 786 – ārējiem klientiem). 
Elektroenerģijas klientu servisa uzlabošanai 2018. gadā tika 
izstrādāta jauna klientu apkalpošanas kārtība un pilnveidota 
sistemātiska elektroenerģijas patēriņa uzskaite un kontrole. 

https://likumi.lv/doc.php?id=237132
https://likumi.lv/doc.php?id=237132
http://www.lrn.lv/infrastrukturas-maksa-no-2018-gada-1-janvara/#more-1761
links uz http://www.lrn.lv/wp-content/uploads/2018/08/LRN_APR_SHEMA_KONSOLIDETA_21_08_2018.pdf
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LDz ir Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likuma subjekts, 
līdz ar to nozīmīgākie piegādātāji tiek izvēlēti iepirkuma 
procedūras ietvaros. 2018. gadā kopumā rīkots vairāk nekā  
250 iepirkuma procedūru (sīkāk lasīt 67. lpp.). 

Līdzās likumā noteiktajam LDz ir arī paredzējis, ka ikvienam 
koncerna uzņēmumu partnerim – gan iepirkuma procedū-
ras ietvaros izvēlētam, gan jebkuram citam līgumpartnerim 
– jāapliecina sava atbilstība “Latvijas dzelzceļš” koncerna Sa-
darbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī jā-
apņemas sniegt jebkādu to rīcībā nonākušu informāciju par 
iespējamiem LDz darbinieku pārkāpumiem sadarbībā ar pie-
gādātājiem. Tādējādi uzņēmums vienlaikus gan minimizē ie-
spējamību, ka tā partneru un piegādātāju lokā varētu būt juri-
diskas personas, kas nemaksā nodokļus, neievēro darba vides 
vai vides aizsardzības, kā arī godīgas komercprakses princi-
pus, gan arī nodrošina mehānismu savu darbinieku kontrolei 
attiecībās ar partneriem. 

Detalizēti attiecības ar LDz sadarbības partneriem regulē LDz 
koncerna Ētikas kodekss un Krāpšanas novēršanas politika. 
Sīkāk lasīt 68. lpp. 

Piegādātāji Sabiedrība 

Lai arī LDz ir infrastruktūras pārvaldītājs, kura 
darbības pamatā ir stratēģiskās infrastruktū-
ras pārvaldīšana un “business-to-business” 
pakalpojumu sniegšana citiem uzņēmumiem, 
tā darbība ir arī cieši saistīta ar sabiedrības 
mobilitātes iespēju attīstību, nodarbinātību 
un dzīves vides kvalitāti. Līdz ar to uzņēmums 
plāno nākotnes attīstību, ievērojot arī šīs sa-
biedrības vajadzības (tās paredz arī Indikatī-
vais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 
2018.-2022. gadam, tādējādi nosakot valsts 
pasūtījumu šai jomā). 

Ikdienas saziņu ar sabiedrību uzņēmums 
nodrošina ar plašsaziņas līdzekļu starpnie-
cību, nodrošinot maksimālu atklātību, kā arī 
sniedzot informāciju mājaslapā un sociāla-
jos tīklos (Twitter, Facebook, Draugiem.lv, 
Instagram un LinkedIn), un iespēju robežās 
operatīvi atbildot uz sabiedrības pārstāv-
ju jautājumiem sociālajos tīklos, e-pastā vai 
saņemot tos no LDz Klientu attiecību no-
daļas vadītā uzziņu dienesta operatoriem. 
2018. gadā LDz uzziņu dienests ir saņēmis 
78,9 tūkstošus zvanu ar jautājumiem par pa-
sažieru pārvadājumiem, pārbrauktuvju dar-
bības traucējumiem, LDz sniegtajiem pakal-
pojumiem u.c. Tāpat saņemtas un atbildētas   
1265 elektroniskā pasta vēstules un 354 pie-
teikumi mobilā pacēlāja pakalpojumam pasa-
žieriem ar īpašām vajadzībām. 

Savukārt apzinoties savu lomu arī vietējās 
kopienas atbalsta jomā, LDz ir izstrādājis dā-
vinājumu (ziedojumu) politiku. Saskaņā ar 
LDz Valdes apstiprināto politiku uzņēmums 
var atbalstīt projektus izglītības un zinātnes, 
sabiedrības veselības veicināšanas, sociālās 

palīdzības un vides aizsardzības jomās. Uzņē-
mums neatbalsta politiskās partijas un to ap-
vienības, reliģiskas organizācijas, organizāci-
jas ar neskaidru reputāciju, nodokļu parādiem 
vai organizācijas, kuras nav iepriekš pienācīgi 
pildījušas saistības citu projektu ietvaros. Tā-
pat netiek atbalstīti organizāciju un personu 
izklaides un darījumu braucieni, kā arī netiek 
piešķirts atbalsts fiziskām personām. 

Ikviens projekta pieteikums tiek izskatīts LDz 
koncerna Mārketinga komunikācijas projek-
tu komisijā, rekomendējot atbalstīt vai ne-
atbalstīt konkrēto projektu. Gala lēmumu, 
balstoties uz komisijas rekomendāciju, pie-
ņem LDz Prezidentu padome un meitas sa-
biedrību valdes. Gadījumos, kad paredzamā 
dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 
likumā noteikto 1500 EUR robežu, LDz vēr-
šas pie Satiksmes ministrijas, lai saņemtu ka-
pitāldaļu turētāja piekrišanu, kā arī pie finan-
šu ministra, lūdzot atļauju veikt dāvinājumu 
(ziedojumu) konkrētajā projektā. 2018. gadā 
uzņēmums ir veicis vienu dāvinājumu (zie-
dojumu), kas pārsniedza 1500 EUR un pare-
dzēts organizācijas “Iespējamā misija” darbī-
bas atbalstam. 

Reklāmas sadarbības projekti tiek realizēti arī 
jomās, kas saistītas ar transporta un loģistikas 
nozares attīstību, satiksmes drošības veici-
nāšanu, izglītību, vides aizsardzību, sportu un 
kultūru. 

Plašāk ar 2018. un iepriekšējos gados veik-
tajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) un rek-
lāmas sadarbības projektiem var iepazīties  
LDz mājaslapā. 

https://www.ldz.lv/lv/%E2%80%9Clatvijas-dzelzce%C4%BC%C5%A1%E2%80%9D-koncerna-sadarb%C4%ABbas-partneru-biznesa-%C4%93tika
https://www.ldz.lv/lv/%E2%80%9Clatvijas-dzelzce%C4%BC%C5%A1%E2%80%9D-koncerna-sadarb%C4%ABbas-partneru-biznesa-%C4%93tika
http://sam.gov.lv/sm/content/?cat=647
http://sam.gov.lv/sm/content/?cat=647
https://www.ldz.lv/lv/content/vadl%C4%ABnijas
https://www.ldz.lv/lv/content/vadl%C4%ABnijas
https://www.ldz.lv/lv/content/realiz%C4%93tie-projekti
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Būtisko aspektu noteikšanas soļi
1. Ieinteresēto pušu identificēšana – to organizāciju un uzņē-
mumu noteikšana, kuriem LDz pievienotās vērtības radīšanas 
procesā ir vislielākā nozīme.

2. Potenciāli būtisko aspektu identificēšana – GRI G4 vadlī-
niju materiālos minēto aspektu apzināšana un LDz darbībai 
potenciāli nozīmīgo aspektu atlase. 

Gatavojot pirmo GRI vadlīnijās balstīto pārskatu, intervijās 
ar visām iepriekš minētajām iekšējām un ārējām ietekmes 
pusēm tika noskaidroti būtiskie ar LDz darbību saistītie eko-
nomiskie, sociālie un vides aspekti. Intervijās tika apzināts ne 
tikai to skatījums par ilgtspējas aspektiem, kas tiek piemē-
roti visu nozaru uzņēmumiem, bet arī specifisko Sauszemes 
transporta (Lielceļi un dzelzceļi) 25 papildu aspektu poten-
ciālais būtiskums. 

3. Patiesi būtisko aspektu identificēšana – potenciāli būtisko 
aspektu izvērtēšana, interviju gaitā nosakot tos, kuri ir nozīmī-
gākie gan LDz, gan identificētajām ietekmes pusēm. 

Ārējās ietekmes puses Iekšējās ietekmes puses 

KLIENTI 
AS “Pasažieru vilciens”, SIA “Baltijas Tranzīta 
serviss”, SIA “LDz Cargo”

AKCIONĀRS 
Satiksmes ministrija

PIEGĀDĀTĀJI
(darbības resursu nodrošinātāji)  
AS “Swedbank”

VAS “Latvijas dzelzceļš” padome

SADARBĪBAS PARTNERI
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”

Attīstības direkcija

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares 
arodbiedrība 

VIDES ORGANIZĀCIJAS
Latvijas Zaļais punkts

VAS “Latvijas dzelzceļš” valde

ASOCIĀCIJAS
Latvijas Lielo pilsētu asociācija,  
Latvijas Darba devēju konfederācija

Atbilstoši ietekmes pušu radaram (sk. 46. lpp.) būtisko aspektu noteikšanas procesā tika 
iesaistīti šādu organizāciju vadības pārstāvji: 

Sagatavojot ilgtspējas pārskatu par 2018. gadu saskaņā ar 
GRI standartu, LDz ir balstījies gan uz savu skatījumu par 
nozīmīgajiem ilgtspējas aspektiem, gan uz ietekmes pušu 
novērtējumu, kas tika veikts ar vairāk nekā 10 individuālu 
un grupu interviju palīdzību 2016. gadā, gatavojoties pirmā  
GRI G4 vadlīnijās balstītā ilgtspējas pārskata izstrādei. 
Šim nolūkam sākotnēji tika izveidota LDz piegādes vērtību 
ķēde – identificējot gan piegādātājus, gan klientus, gan ci-
tus partnerus, kuriem ir vislielākā abpusējā ietekme ar LDz. 
Izmantojot ietekmes pušu apzināšanas matricu un nosakot 
no piegādes ķēdes skatupunkta būtiskās ieinteresētās puses 
pievienotās vērtības radīšanā, tika identificētas gan iekšējās, 
gan ārējās ieinteresētās puses. Balstoties uz šo izpēti, tika iz-
veidots ietekmes pušu radars un noteikti katras ietekmes pu-
ses nozīmīgākie pārstāvji, kuru viedokļi apzināti GRI pārskata 
sagatavošanas procesā. Iegūtie viedokļi izmantoti arī 2018. 
gada ilgtspējas pārskata sagatavošanā. 
Šajā sadaļā aprakstīts būtisko aspektu noteikšanas process 
un iegūtie rezultāti, kā arī sniegts skaidrojums, kādas izmaiņas 
būtisko aspektu indikatoros ir ieviestas, mainot GRI G4 vadlī-
nijas uz GRI standartu. 

Būtisko aspektu 
noteikšana 
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Ietekmes aspekti GRI G4 vadlīniju indikatori, 
kas izmantoti attiecīgā 
aspekta raksturošanai 2017.
gada pārskatā  

GRI standarta indikatori, kas 
izmantoti 2018.gada pārskatā 

EKONOMISKĀ ATBILDĪBA  
Uzņēmuma sniegums tautsaimniecībā G4-9 GRI 201-1 

Uzņēmuma radītā un sadalītā vērtība G4-EC1 GRI 201-1 

Saņemtais finansiālais atbalsts G4-EC4 GRI 201-4 

Netiešā ekonomiskā ietekme G4-EC8 GRI 203-1, GRI 203-2 

Iepirkumu prakse G4-EC9  Vadības pieeja - 103 

VIDE 

Resursu patēriņš G4-EN1 GRI 301-1, GRI 301-2 

Enerģijas patēriņš un energoefektivitāte G4-EN3, G4-EN4, G4-EN6 GRI 302-1, GRI 302-2, GRI 302-4 

Emisijas, notekūdeņi, atkritumi, augsnes 
piesārņojums 

G4-EN8, G4-EN10, G4-
EN15, G4-EN16, G4-EN23, 
G4-EN24, G4-EN34 

GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-5, 
GRI 305-7, GRI 306-1, GRI 306-2, 
GRI 306-3, GRI 306-4, 

Skaņas un vibrācijas G4-EN27 
Vadības pieeja vides ietekmes 
sadaļā – 103  

Pakalpojuma ietekme uz vidi 
Ietver iepriekš minētos 
indikatorus 

Ietver iepriekš minētos 
indikatorus

DARBINIEKI 

Ilgtermiņa stratēģija darbinieku piesaistei G4-LA10 GRI 401-1, GRI 401-2, 

Darba drošība 
G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7, 
G4-LA8 

GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3, 
GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-6,  
GRI 403-8, GRI 403-9, GRI 403-10

Darbinieku izaugsme G4-LA10 GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 404-3 

Darbinieku diskriminācija G4-LA12 GRI 405-1, GRI 405-2 

Uzņēmuma korporatīvā pārvaldība 
(dzimumu līdztiesības kontekstā) 

G4-10, G4-11 
GRI 401-3, GRI 402-1, GRI 405-1, 
GRI 405-2 

PRODUKTA ATBILDĪBA 

Klientu drošība G4-PR1, G4-PR2 GRI 416-1, GRI 418-1 

SABIEDRĪBA 

Vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām 

LDZ-7 (GRI G4 vadlīnijas 
neietvēra šādu indikatoru) 

LDZ-5 (GRI standarts neietver 
šādu indikatoru) 

Pretkorupcijas pasākumi G4-58, G4-SO4 
GRI 205-1, GRI 205-2, GRI 
205-3 

Politiskā atbildība G4-SO6 GRI 415-1 

Konkurenci ierobežojošas darbības G4-56 GRI 206-1 

Ņemot vērā, ka GRI G4 vadlīnijas ir nomainījis GRI standarts, matricā norādītie būtiskie as-
pekti 2018. gada pārskatā pielīdzināti šādiem GRI standarta indikatoriem: 

Veicot pāreju no GRI G4 vadlīnijām uz GRI standartu, konstatēts, ka GRI standartā vairs nav specifisko Sauszemes transporta 
(Lielceļi un dzelzceļi) nozares aspektu, līdz ar to pārskatā par 2018. gadu ar indikatoriem LDZ-x saglabāti uzņēmumam nozī-
mīgi ziņošanas aspekti, taču izslēgts aspekts Zemes izmantošanas tiesības, kurš bijis salīdzinoši nebūtisks gan ietekmes pušu, 
gan uzņēmuma paša skatījumā.

4. Materiālo aspektu noteikšana – ziņojuma satura identificēša-
na un robežu noteikšana būtiskajiem materiālajiem aspektiem

Atbilstoši iekšējo un ārējo ieinteresē-
to pušu vērtējumam par aspektu no-
zīmīgumu būtiskuma dimensijās tika 
izveidota aspektu nozīmīguma mat-
rica (angļu val. - “Materiality matrix”). 
Tā liecina, ka par visiem būtiskākajiem 
aspektiem gan iekšējās, gan ārējās ie-
tekmes puses uzskata LDz ekonomis-
kās ietekmes un arī dažus vides ietek-
mes rādītājus, bet kā mazāk būtiskus 
norādījušas vairākus ar sabiedrību un 
darba vidi saistītus rādītājus. Vienlai-
kus jānorāda, ka interviju apkopojums 
liecina – nav īpaši nozīmīgu atšķirību 
iekšējo un ārējo ietekmes pušu vērtē-
jumā, izņēmums ir atsevišķi ar ļoti spe-
cifiskām jomām vai iekšējo uzņēmuma 
vidi saistīti jautājumi, kas ārējām ietekmes pusēm nešķita būtiski. 

5. Ziņošana par būtiskajiem aspektiem ilgtspējas pārskatā par 
2018. gadu

2019. gadā plānots veikt jaunu ietekmes pušu pētījumu, pre-
cizējot to interešu loku, uzņēmuma ietekmes jomu izmaiņas 
un paplašinot pētījumā ietverto ietekmes pušu izlasi. 

Interviju gaitā ar ietekmes pusēm tika identificēts katra GRI G4 vadlīniju  vispārējā aspekta 
būtiskums, kā arī, izvērtējot LDz darbību un apzinot ietekmes pušu skatījumu, izvirzīti četri 
nozares specifiskie aspekti, kas tika iekļauti  intervijās ar ietekmes pusēm un LDz ilgtspējas 
pārskata būtiskuma matricā: 

Ilgtspējas kategorija Tēmas

Vides dimensija Skaņas un vibrācijas

Sociālā dimensija
Zemes izmantošanas tiesības
Vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām

Cits
Korporatīvā pārvaldība
(dzimumu līdztiesība vadības pozīcijās)
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VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” (LDZ) IR VIENS NO 

LIELĀKAJIEM DARBA DEVĒJIEM UN NODOKĻU 

MAKSĀTĀJIEM VALSTĪ, STRATĒĢISKI NOZĪMĪGAS 

INFRASTRUKTŪRAS PĀRVALDĪTĀJS, KAS 

VEIDO PAMATU LATVIJAS TRANSPORTA UN 

LOĢISTIKAS PAKALPOJUMU EKSPORTAM UN 

CITU TAUTSAIMNIECĪBAS NOZARU EFEKTĪVAI 

DARBĪBAI. SASKAŅĀ AR 2017./2018. GADĀ VEIKTO 

PĒTĪJUMU “TRANSPORTA NOZARES LOMA LATVIJAS 

TAUTSAIMNIECĪBĀ” NOZARES TIEŠAIS PIENESUMS 

VEIDO TUVU PIE 10% NO IKP, BET NO ŠĪS NOZARES 

SEKMĪGAS DARBĪBAS IR ATKARĪGA GANDRĪZ PIEKTĀ 

DAĻA LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS. 

LĪDZ AR TO LDZ AR LIELU ATBILDĪBU ATTIECAS PRET ŠĪ 

NOZARES IEGULDĪJUMA SAGLABĀŠANU UN POZITĪVĀS 

IETEKMES UZ TAUTSAIMNIECĪBU PAAUGSTINĀŠANU. 

Lai nodrošinātu tautsaimniecības interesēs esošas infra-
struktūras attīstību un vienlaikus – infrastruktūras pārvaldī-
tāja finanšu līdzsvaru, 2018. gada novembrī Ministru kabinets 
apstiprināja Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plā-
nu 2018.-2022. gadam, kas nosaka valsts pasūtījumu infra-
struktūras pārvaldītājam (LDz) šajā periodā. Uz plāna bāzes 
ir izstrādāts daudzgadu līgums, kas noslēgts starp Satiksmes 
ministriju un LDz. Tādējādi LDz ir skaidri definēti attīstības vir-
zieni konkurētspējīgas un sabiedrības mobilitāti veicinošas 
infrastruktūras attīstībai, kā arī noteikti principi maksimālai 
uzņēmuma finanšu līdzsvara nodrošināšanai no pašu resur-
siem, tikai ārkārtas gadījumā iesaistot valsts budžeta līdzekļus. 
Tādējādi, pieņemot plānu un noslēdzot daudzgadu līgumu, ir 
panākts valsts fiskālajai telpai drošākais risinājums, vienlaikus 
sniedzot infrastruktūras pārvaldītājam garantijas rīcībai kar-
dinālu pārvadājumu apjomu izmaiņu gadījumā. LDz savukārt, 
balstoties uz abu dokumentu nosacījumiem, ir apņēmies mi-
nēto piecu gadu periodā nodrošināt stabilu infrastruktūras 
lietošanas maksas apmēru tās lietotājiem – pārvadātājiem un 
viņu klientiem. Tādējādi nozarei tiek nodrošināta paredzamī-
ba un iespēja slēgt ilgtermiņa līgumus ar saviem partneriem. 

Noslēdzoties pieņemtā plāna un noslēgtā daudzgadu līguma 
darbības periodam, paredzēts nodrošināt pēctecību un iz-
strādāt līdzīga rakstura dokumentus nākamajam piecu gadu 
periodam. Šo dokumentu izstrāde ir Satiksmes ministrijas 
kompetencē . 

Infrastruktūras 
pārvaldība un 
attīstība 

AIVARS STRAKŠAS  
                                                        
VAS “Latvijas dzelzceļš”
viceprezidents 

“Indikatīvais plāns un daudzgadu 
līgums nodrošina stabilitāti visām 
iesaistītajām pusēm. Tautsaimnie-
cībai tas garantē noteikta apjoma 
un kvalitātes infrastruktūras pie-
ejamību. LDz tas nodrošina finanšu 
līdzsvaru. Taču, pats būtiskākais, 
nozarei tas garantē paredzamu 
infrastruktūras maksas apjomu un 
līdz ar to iespēju slēgt ilgtermiņa 
sadarbības līgumus ar saviem 
klientiem.” 
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Kaut arī LDz ir infrastruktūras pārvaldītājs, vienlaikus tas ir LDz 
koncerna valdošais uzņēmums un, ņemot vērā, ka uzņēmums 
ir valsts kapitālsabiedrība un šāda darbības forma tiek uztver-
ta kā īpaši nozīmīga daudzās Latvijas partnervalstīs transpor-
ta un loģistikas nozarē, LDz sekmē visa koncerna un nozares 
starptautiskās sadarbības attīstību, kopīgi piedaloties starp-
tautiskajās izstādēs, vizītēs un aktīvi strādājot pie starptautisko 
partneru piesaistes Latvijas tranzīta koridoram. 

Vienlaikus LDz pēdējos gados ir stiprinājis nozares iekšējo 
koordināciju Latvijā, sekmējot sadarbību ar ostu pārvaldēm, 
loģistikas nozares dalībniekiem un citu transporta nozaru 
pārstāvjiem, tādējādi nodrošinot kopējā pienesuma tautsaim-
niecībā saglabāšanu. Kopā ar citiem nozares dalībniekiem 
2018. gadā ir izstrādāts jauns starptautiskā pozicionējuma 
koncepts VIALATVIA, ar kuru nozare piedalās starptautiska-
jos pasākumos. Tāpat 2018. gadā LDz ir noslēdzis stratēģis-
kās sadarbības līgumu ar Siaņas Starptautisko tirdzniecības 
un loģistikas parku Ķīnā, noslēdzis vienošanos ar Lietuvas un 
Igaunijas dzelzceļu uzņēmumiem par kopīga konteinervilcie-
nu maršruta “Amber Train” attīstīšanu, iestājies Jostas un ceļa 
starptautiskajā transporta aliansē BRITA, kā arī nodrošinājis 
sekmīgu LDz pārstāvniecības Baltkrievijā darbību, izveidojot 
jaunu kravas ekspresvilciena maršrutu Minska-Rīga un kopē-
jo Baltkrievijas izcelsmes kravu apjomu pārvadājumu struktū-
rā palielinot no 19,3% 2017. gadā līdz 27,1% 2018. gadā . 

Starptautiskās sadarbības veicināšanas aktivitātes īsteno LDz 
Komunikācijas un starptautisko attiecību direkcija sadarbībā 
ar citām LDz un tā koncerna struktūrām.

Nozares eksporta 
pakalpojumu 
sekmēšana 

69,5% LDz apgrozījuma veido ieņēmumi no infrastruktūras 
lietošanas maksas, kas tiek aprēķināta saskaņā ar Sabiedris-
ko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu meto-
diku (bet, sākot no 2019. gada otrā pusgada, tiks aprēķināta 
saskaņā ar AS “LatRailNet” izstrādāto maksas aprēķināšanas 
shēmu). Vienlaikus uzņēmums sniedz papildu pakalpojumus 
pārvadātājiem, kā arī citus, ar pārvadājumu apjomu nesaistī-
tus pakalpojumus, piemēram, elektroenerģijas, nekustamo 
īpašumu nomas u.c. jomās. 

Lai sekmētu šo pakalpojumu attīstību, paaugstinātu klientu 
apmierinātību un vienlaikus nodrošinātu augstāko iespējamo 
efektivitāti, mazinot ar pakalpojumu sniegšanu saistīto biro-
krātisko slogu un funkciju pārklāšanās, 2018. gada nogalē ir 
izveidota jauna struktūra – Pakalpojumu un klientu attiecību 
daļa. Tās uzdevumos ietilpst veikt visu līdzšinējo pakalpojumu 
izvērtējumu un izstrādāt sistemātisku pieeju gan uzņēmuma 
pamatdarbības, gan papildu pakalpojumu sniegšanai un kva-
litātes kontrolei.  

Pakalpojumu attīstība, 
uzņēmuma efektivitātes 
nodrošināšana 

VLADIMIRS 
MOROZOVS 

Baltkrievijas dzelzceļa 
priekšnieks

“Ar LDz mums ir izveidojusies ļoti 
laba sadarbība un vienota sapratne 
visos būtiskākajos jautājumos. Mēs 
kopīgi un saskaņoti strādājam, lai 
pilnveidotu un padarītu efektīvā-
kus mūsu pakalpojumus, tostarp 
samazinot to izmaksas, paaugsti-
not kvalitāti un ieviešot digitālos 
risinājumus, kā arī nodrošinot 
konkurētspējīgus tarifus.”



VAS “Latvijas dzelzceļš” Ilgtspējas un gada pārskats 2018

59

VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ

Ekonomiskais sniegums 

201-1
201-4
205-1
205-2
205-3
103 

UZŅĒMUMA RADĪTĀ EKONOMISKĀ 

VĒRTĪBA IR TIEŠI SAISTĪTA AR TĀ 

FINANŠU RĀDĪTĀJIEM, KURI 2018. GADĀ 

UZLABOJUŠIES UN PĀRSNIEGUŠI GAN 

2017. GADA REZULTĀTUS, GAN LDZ 

VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJĀ 

PLĀNOTOS RĀDĪTĀJUS. 

2018. gadā LDz nav saņēmis Eiropas Savienības struktūrfon-
du līdzfinansējumu, taču šajā gadā ir veikts būtisks sagata-
vošanās darbs vairāku ES Kohēzijas fonda līdzfinansētu pro-
jektu īstenošanai, kurus paredzēts realizēt līdz 2023. gadam 
(sīkāk lasīt 63. lpp.). 

Savukārt attiecībā uz valsts budžeta finansējumu, pamatojo-
ties uz likumu “Par valsts budžetu 2018. gadam” un 2018. gada 
8. novembra Satiksmes ministrijas rīkojumu, LDz tika piešķirts 
finansējums divu miljonu eiro apmērā no valsts budžeta prio-
ritārajam pasākumam –  valsts publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras objekta – gājēju tuneļa Ogres stacijā būvnie-
cībai, lai uzlabotu drošības līmeni dzelzceļa tuvumā stacijā ar 
intensīvu gājēju un vilcienu kustību. 

Saskaņā ar 2018. gada nogalē veikto iepirkumu tuneļa būv-
niecības darbi tiks veikti 2019. un 2020. gadā.

Saņemtais 
finansējums 



209,4 
milj. EUR

ieņēmumi no pamatdarbības

27,8 
milj. EUR
pārējie saimnieciskās 

darbības ieņēmumi 

237,9 
milj. EUR

kopējā radītā ekonomiskā 
vērtība 

0,7 
milj. EUR

finanšu ieņēmumi 
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Ieņēmumi no pamatdarbības 2018. gadā bija 209,4 miljoni 
eiro, kas par 16% pārsniedz 2017. gada rādītāju. Pārējie saim-
nieciskās darbības ieņēmumi veido 27,8 miljonus eiro. Papil-
dus tam uzņēmumam bijuši finanšu ieņēmumi 0,7 miljonu 
eiro apmērā. Līdz ar to kopējā radītā ekonomiskā vērtība 2018. 
gadā ir 237,9 miljons eiro. 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas bija 200,2 miljons 
eiro. Ražošanas izmaksu struktūrā teju pusi (92,1 miljonu eiro 
jeb 46%) veido darbinieku atalgojums un ar to saistītās soci-
ālās apdrošināšanas iemaksas. 19,7 miljonus eiro jeb 9,8% vei-
do materiālu, kurināmā, degvielas un elektroenerģijas izmak-
sas. Savukārt administrācijas izmaksas ir 15,9 miljoni eiro jeb 
7,4% no kopējām uzņēmuma izmaksām 2018. gadā. 

2018. gadā 78,4 miljoni eiro nomaksāti nodokļos, tostarp  
30,6 miljoni eiro valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksu, 14,5 miljoni eiro iedzīvotāju ienākuma nodokļa,  
32,6 miljoni eiro pievienotās vērtības nodokļa un 0,6 miljoni 
eiro nekustamā īpašuma nodokļa veidā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 8. augusta rīkojumu 
LDz valstij dividendēs izmaksājis 614 875 eiro (ap 2,65%) no tī-
rās peļņas par 2017.gadu.

Radītā un sadalītā 
ekonomiskā vērtība 



Investīcijas 
infrastruktūrā un 
attīstībā 

203-1
203-2 

LDZ KĀ PUBLISKĀS DZELZCEĻA 

INFRASTRUKTŪRAS PĀRVALDĪTĀJAM 

VISI TĀS ELEMENTI JĀUZTUR ATBILSTOŠĀ 

TEHNISKĀ STĀVOKLĪ UN REGULĀRI JĀVEIC 

TĀS ATJAUNOŠANAS DARBI. 
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2018. gadā LDz infrastruktūras atjaunošanā, jaudas paplašinā-
šanā, pakalpojumu pilnveidē, jaunu iekārtu iegādē, drošības 
risinājumu u.c. virzienu attīstībā ieguldījis 25,2 miljonus eiro. 

Tostarp veikti infrastruktūras atjaunošanas darbi, kas ietver 
sliežu ceļu remontu, pārmiju un gulšņu nomaiņu, signalizāci-
jas un sakaru iekārtu darbības uzlabošanu u.c. darbus. 

2018. gadā LDz struktūrvienība Ceļu distance no LDz meitas 
sabiedrības SIA “LDz Infrastruktūra” pārņēma veicamos infra-
struktūras atjaunošanas darbus, tai skaitā personālu, kas ap-
mācīti minēto darbu veikšanā, lai nodrošinātu personāla vien-
mērīgu slodzi gada griezumā (remontdarbi lielākoties veicami 
gada siltajā periodā) un lielāku efektivitāti koncerna ietvaros. 
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17,6 km 
sliežu ceļu “A” tipa 
kapitālais remonts 

14,3 km
“B tipa kapitālais remonts 

25
nomainīti pārmiju 

pārvedu komplekti

24 933 
koka gulšņu nomaiņa pret 

dzelzsbetona gulšņiem

31
pārmiju brusu  

komplektu nomaiņa

256
sliežu salaidņu metināšana  

ar termītmetināšanas 
metodi  

15,6
balles 

teicams 
sliežu ceļu kopējais stāvoklis 

Ar restrukturizācijas gaitā pārņemtajiem resursiem Ceļu distan-
ce 2018. gadā veikusi kapitālieguldījumus kopumā 14,3 miljonu 
eiro vērtībā, tostarp: 
•  Sliežu ceļu atjaunošanas (“A” tipa kapitālais remonts) būvdar-

bus 17,6 km apjomā posmā Pureņi-Mežvidi un Mežvidi-Ilzēni. 
Tai skaitā veikts kapitālais remonts trim dzelzceļa pārbrauktu-
vēm un inženiertehnisko būvju  remonta darbi četrām būvēm; 

•  Sliežu ceļu ”B” tipa kapitālā remonta būvdarbus 14,3 km apjomā 
posmā Madona-Gulbene un Daugavpils šķirotavā. Remontdar-
bu ietvaros veikta sliežu nomaiņa pret smagā tipa garsliedēm, 
koka gulšņu nomaiņa pret betona gulšņiem (sliežu un gulšņu 
nomaiņa tostarp ļauj samazināt dzelzceļa darbības radīto vides 
troksni), kā arī veikts kapitālais remonts sešām dzelzceļa pār-
brauktuvēm; 

•  Sliežu ceļa pārbūvi Daugavpils pasažieru stacijā; 
•  25 jaunu pārmiju pārvedu komplektu nomaiņu; 
•  Dzelzceļa pārbrauktuvju kapitālo remontu un modernizāciju 

posmos Rīga-Krustpils, Rīga-Jelgava, Sabile-Kandava, Liepā-
ja-Tore un Slampe-Līvbērze; 

•  Garsliežu nomaiņu pret jaunām sliedēm posmos Sece-Sēlpils, 
Jugla-Garkalne, Torņakalns-Jelgava, Šķirotava-Salaspils, Sten-
de-Sabile, Cirma-Ludza. 

Inženierbūvju un sliežu ceļu kārtējie remontdarbi veikti  
1,8 miljonu eiro vērtībā, tostarp: 
•  Inženiertehnisko būvju remonts posmā Jugla-Garkalne un 

metāla tilta remonts pāri Lielupei; 
• 31 savu laiku nokalpojuša pārmiju brusu komplekta nomaiņa; 
• Pārbrauktuvju seguma remontu septiņām dzelzceļa pār-

brauktuvēm posmos Rīga-Skulte, Zasulauks-Bolderāja, Vents-
pils-Tukums II, Jelgava-Liepāja, kā arī Mangaļu stacijā. 

Gada laikā kopumā veikta 24 933 koka gulšņu nomaiņa pret 
dzelzsbetona gulšņiem (tas atzīts par ilgmūžīgāku un videi drau-
dzīgāku risinājumu; 2018. gadā pilnībā nomainīti visi gulšņi ma-
ģistrālajos sliežu ceļos), 256 sliežu salaidņu metināšana ar ter-
mītmetināšanas metodi, bet gulšņu pablīvēšanas un pārmiju 
pārvedu izlāgošanas mašīnas nodarbinātas 541,4 km sliežu ceļu 
uzturēšanā visā Latvijā. 

Pateicoties gan 2018. gadā, gan iepriekšējos periodos veiktajam 
darbam, LDz infrastruktūras kvalitātes rādītāji patlaban ir teicami 
– 2018. gadā sliežu ceļu kopējais stāvoklis tika novērtēts ar 15,6 
ballēm, gadu iepriekš – ar 17,2 ballēm (teicams stāvoklis ir robežās 
no 0-40 ballēm). Sliežu ceļu kvalitāte tiek novērtēta ar kompleksu 
mērījumu palīdzību, ko veic speciāli aprīkots LDz mērvagons. 
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Papildus sliežu ceļu uzturēšanai un remontdarbiem LDz 
Ceļu distance 2018. gadā pašu spēkiem veica 94 dažādu 
būvju demontāžu. Iepriekšējos gados šādi darbi tika veikti 
ar ārpakalpojuma starpniecību, bet, pateicoties 2018. gadā 
iegādātajai dzelzsbetona konstrukciju drupināšanas ierīcei, 
tagad to iespējams paveikt ar uzņēmuma pašu resursiem. 

Savukārt LDz Signalizācijas un sakaru distance, nodroši-
not atbilstošu signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas 
iekārtu darbību visā LDz pārvaldītajā infrastruktūrā, 2018. 
gadā veikusi 67 dažāda veida luksoforu, 18 releju un bateriju 
skapju, 480 dažāda veida akumulatoru un 42 šķirošanas uz-
kalnu ierīču komponentu nomaiņu, kā arī vairāk nekā trīsar-
pus kilometru signāla kabeļa remontu, 1,3 km sakaru līniju 
remontu ar kabeļu nomaiņu, 63 vilcienu, manevru un skaļ-
ruņu sakaru iekārtu remontu, vairāk nekā 25 ritošā sastāva 
sakarsušo bukšu kontroles ierīču remontu un dažādu datu 
pārraides iekārtu remontu. 

Elektrificētajās Pierīgas dzelzceļa līnijās veikts vilces apakš-
staciju iekārtu, kontakttīkla, augstsprieguma un zemsprie-
guma elektrotīklu, transformatoru apakšstaciju un dīzeļ-
ģeneratoru remonts, kā arī modernizēts kontakttīkls un 
elektropārvades līnijas. 

Savukārt, uzlabojot drošības risinājumus dzelzceļa tuvumā, 
2018. gadā ar autobarjerām un videonovērošanas sistē-
mām aprīkotas pārbrauktuves Jumpravā un Ķegumā, bet 
posmā Priedaine-Dubulti-Majori ierīkotas divas gājēju pār-
ejas. Četrās stacijās (Mežvidos, Višķos, Ilūkstē un Kurcumā) 
pārbrauktuves modernizētas, ierīkojot apgaismojumu. Tur-
klāt šos darbus LDz Signalizācijas un sakaru distance izpil-
dījusi pašu spēkiem – sākot no projektēšanas un beidzot ar 
funkcionējošas sistēmas izbūvi un nodošanu ekspluatācijā. 

Līdztekus esošās infrastruktūras uzturēšanas un remonta 
darbiem LDz 2018. gadā īstenojis sagatavošanās darbus 
vairāku liela mēroga infrastruktūras modernizācijas un jau-
nas infrastruktūras izveides projektu īstenošanai. Tostarp 
norisinājušās iepirkuma procedūras Rīgas un Daugavpils 
mezglu modernizācijas projektiem un uzsākta iepirkuma 
procedūra, kā arī turpinās noslēdzošie saskaņošanas pro-
cesi Eiropas Komisijā Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas 
projektam, kas ir lielākais līdz šim īstenotais investīciju pro-
jekts Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā. 

ĒRIKS ŠMUKSTS                                             

VAS “Latvijas dzelzceļš”
viceprezidents 

“Latvijas galveno sliežu ceļu un ar 
tiem saistītās infrastruktūras kvali-
tāte patlaban ir teicama, un tas liels 
LDz strādājošo tehnisko speciālis-
tu nopelns. Viņu darbs ļauj nodro-
šināt konkurētspējīgus dzelzceļa 
pārvadājumu pakalpojumus gan 
kravu, gan pasažieru pārvadājumu 
jomā. Turklāt, pakāpeniski ikdienas 
darbā ienākot jaunākajām tehno-
loģijām – gan sliežu ceļu mašīnām, 
gan IT risinājumiem, – infrastruktū-
ras uzturēšana kļūst arvien efektī-
vāk plānojama un realizējama.” 

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija 
Lai paaugstinātu pārvadājumu efektivitāti, vei-
cinātu videi draudzīgu tehnoloģiju izmantoša-
nu un paaugstinātu Latvijas dzelzceļa tranzīta 
koridora starptautisko konkurētspēju, LDz 
paredz veikt pilnīgu dzelzceļa galvenā tīkla 
(maģistrālo sliežu ceļu) elektrifikāciju ar 25kV 
maiņstrāvas tehnoloģiju, tostarp rekonstruējot 
arī esošo elektrificēto dzelzceļa tīklu un aizstā-
jot tajā 3,3kV sistēmu ar 25kV sistēmu. Tā kā 
projekts ir finansiāli ietilpīgs, tā īstenošana tiek 
iedalīta posmos.

Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda 
2014.-2020. gada plānošanas periodā darbī-
bas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 
konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T 
dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un 
kapacitāti” 6.2.1.1. pasākuma “Latvijas dzelzceļa 
tīkla elektrifikācija” ietvaros paredzēts īstenot 
projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāci-
ja” pirmā posma – dzelzceļa tīkla elektrifikāciju 
posmā Daugavpils–Krustpils, Rēzekne-Krust-
pils, Krustpils-Rīga, piesaistot Kohēzijas fonda 
finansējumu 347 miljonu apmērā.

Projekts ļaus kravu pārvadātājiem samazi-
nāt ritošā sastāva ekspluatācijas un enerģi-

jas izmaksas gandrīz 2,5 reizes, turklāt elek-
trovilce ir īpaši efektīva smagsvara kravas 
vilcienu gadījumā, tādējādi uzlabojot Lat-
vijas tranzīta koridora starptautisko konku-
rētspēju.

Projekts ir būtisks ieguldījums reģionālajā at-
tīstībā, jo tā īstenošana galvenokārt skars ap-
dzīvotās vietas ārpus Rīgas – sevišķi Latgales 
reģionā, projekta īstenošanas laikā radot papil-
du darba vietas, kā arī veicinot bezdarba līmeņa 
samazināšanos reģionā.

Vienlaikus ar ieguvumiem tautsaimniecībai 
projekts sniedz būtisku ieguldījumu CO2 un 
NOX izmešu samazināšanā, kā arī sniegs iegul-
dījumu valsts energoefektivitātes mērķu sa-
sniegšanā.

Projekta pirmā posma paredzamās kopējās 
izmaksas ir 441 miljons eiro, un tā īstenošanai 
netiks piesaistīts valsts finansējums, bet gan 
nodrošināts LDz līdzfinansējums.

Projekta pirmā posma realizācija plānota līdz 
2023. gada beigām, 2018. gadā ir uzsākta pro-
jektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūra. 
Projektēšanas un būvdarbu līguma uzsākšana 
plānota 2019. gadā.

ES fondu 2014–2020. gada 
plānošanas perioda projekti 
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Rīgas dzelzceļa mezgla posma
Sarkandaugava–Mangaļi–Ziemeļblāzma modernizācija
Modernizācijas nepieciešamība identificēta posmā  
Mangaļi–Ziemeļblāzma, kas ir vienceļa posms, kaut arī līnijā  
Rīga-Skulte, kurā tas atrodas, ir divi paralēli sliežu ceļi. Līdz ar 
to iecirknis Mangaļi–Ziemeļblāzma ir viena no dzelzceļa līni-
jas Rīga-Skulte problemātiskajām vietām. Rīgas dzelzceļa 
mezgla posma Sarkandaugava–Mangaļi–Ziemeļblāzma mo-
dernizācijas projektā ir paredzēts izbūvēt otro sliežu ceļu šajā 
posmā, kā arī modernizēt mikroprocesoru centralizāciju ar 
mērķi uzlabot Rīgas dzelzceļa mezgla pārstrādes spēju, būtis-
ki samazināt mezgla šaurās vietas un paaugstināt efektivitāti. 
Rīgas dzelzceļa mezgla modernizācijas paredzamās kopējās 
izmaksas ir 25 miljoni eiro. Projekta īstenošanai ir piesaistīts 
ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums (85%).
Projektu plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām.

Citi projekti

2018. gadā turpinājās darbs pie darbības programmas  
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga 
transporta sistēma” 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodroši-
nāt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, 
veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma 
“Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” atbalstā-
majām darbībām:
• Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava– Mangaļi – 

Ziemeļblāzma modernizācija;
• Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība;
• Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu 

attīstība;
• Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības sistēmu 

ieviešana;
• Dzelzceļa pasažieru apkalpošanas infrastruktūras moderni-

zācija.

Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība
Daugavpils dzelzceļa mezglā pašreizējā tehnoloģiskā procesa 
apstākļos ir sarežģīti nodrošināt secīgu un vienmērīgu kravu 
sagatavošanu un nosūtīšanu, kā arī vilcienu kustības organi-
zācijas esošās automātikas ierīces ir tehniski un morāli nove-
cojušas to ilgā ekspluatācijas laika dēļ.
Attīstot Daugavpils dzelzceļa mezgla infrastruktūru, tiks bū-
tiski uzlabotas tajā identificētās problēmvietas, kā arī uzlabo-
ta drošība, nodrošinot vilcienu pieņemšanas un nosūtīšanas 
dzelzceļa infrastruktūras atbilstību tirgus prasībām, ieviešot 
automātisku un drošu kravas vagonu šķirošanas procesu, lik-
vidējot atkabju kustības nedrošās vietas, kā arī rūpējoties par 
procesos tieši iesaistītajiem darbiniekiem, būtiski samazinot 
darba vides radītos draudus.
Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstības paredzamās kopējās 
izmaksas ir 36,62 miljoni eiro. Projekta īstenošanai ir piesaistīts 
ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums (85%).
Projektu plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām.

Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu 
attīstība
Izbūvējot jaunu pieņemšanas parku Daugavpilī, tiks nodroši-
nāta paaugstinātas efektivitātes dzelzceļa infrastruktūra vil-
cienu sastāvu, tostarp garu vilcienu sastāvu, pieņemšanai un 
nosūtīšanai ārpus Daugavpils pilsētas, nodrošinot optimālu 
procesu vilcienu pieņemšanā, šķirošanā un nosūtīšanā, likvi-
dējot vilcienu maršrutu savstarpējo krustošanos, vilcienu dīk-
stāvi, samazinot manevru darbu kustības daudzumu, izmešus 
un atslogojot Daugavpils pilsētas iekšējo dzelzceļa tīklu, tā-
dējādi nodrošinot to drošāku kustību pa ārpuspilsētas savie-
nojošajiem sliežu ceļiem, kā arī uzlabojot pilsētas iedzīvotāju 
dzīves vidi.
Daugavpils pieņemšanas parka piebraucamo ceļu attīstības 
paredzamās kopējās izmaksas ir 43,53 miljoni eiro. Projekta 
īstenošanai ir piesaistīts ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 
(85%).
Projektu plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām.
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Vienotas vilcienu kustības plānošanas un 
vadības informācijas sistēmas ieviešana
Vilcienu kustības organizācija patlaban nav automatizēta, 
procesu nodrošina vairākas atsevišķas sistēmas, un datu ap-
maiņa to starpā ir ierobežota. Process lielā mērā ir pakļauts 
subjektīvai lēmumu pieņemšanai, kas rada riskus drošībai. 
Kustības grafika operatīvo izmaiņu plānošana vēl arvien no-
tiek, izmantojot pieprasījumus faksa vai telegrammas veidā.
Efektīvai vilcienu kustības pārvaldībai ir nepieciešama integ-
rācija starp signalizācijas un sakaru sistēmām, kustības plāno-
šanas un kontroles sistēmām, kas nodrošinās operatīvu lēmu-
mu pieņemšanu attiecībā uz vilcienu kustības organizēšanu, 
kā arī ļaus racionālāk plānot vilcienu kustību.
Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības sistēmas 
ieviešanai tiek plānotas investīcijas 21,3 miljonu eiro apmērā. 
Projekta īstenošanai ir piesaistīts ES Kohēzijas fonda līdzfi-
nansējums (83,89%) 
Projektu plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām.

Dzelzceļa pasažieru apkalpošanas 
infrastruktūras modernizācija
Turpinot sākto “Dzelzceļa pasažieru apkalpošanas infrastruk-
tūras modernizācijas” programmu, arī šajā plānošanas pe-
riodā tiek meklētas iespējas paaugstināt dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu kvalitāti un efektivitāti, nodrošinot ērtus un dro-
šus dzelzceļa pakalpojumus pasažieriem, tostarp uzmanību 
pievēršot vides pieejamībai personām ar ierobežotām pārvie-
tošanās spējām.
Paredzētajā projektā plānots modernizēt infrastruktūru 21 
stacijā, tostarp izbūvējot paaugstinātās pasažieru platformas, 
ierīkojot pasažieru informatīvo un videonovērošanas sistēmu, 
kā arī attīstot ar pasažieru apkalpošanu saistīto infrastruktūru 
– gājēju pārejas un drošības barjeras.
Projekta indikatīvās izmaksas ir 24,2 miljoni eiro, tomēr projek-
ta īstenošana ir atkarīga no publiskā finansējuma pieejamības 
2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā. 2019. gada 
LDz budžetā ir plānoti 1,5 miljoni eiro 25 staciju projektēšanai.

AINIS STŪRMANIS                                              

VAS “Latvijas dzelzceļš”
viceprezidents 

“Infrastruktūras attīstības projektu 
mērķis ir pieaugoša Latvijas dzelz-
ceļa un visas transporta un loģistikas 
nozares konkurētspēja reģiona 
mērogā. Savietojot videi draudzīgas 
tehnoloģijas ar efektīviem IT risinā-
jumiem un ikvienam ērti izmanto-
jamu infrastruktūru, būs radīti visi 
priekšnosacījumi tam, lai saglabātu 
nozares lomu Latvijas tautsaim-
niecības izaugsmē gan eksporta 
pakalpojumu veidā, gan nodrošinot 
arvien ērtākas mobilitātes un iekšze-
mes pārvadājumu attīstības iespējas 
Latvijas teritorijā.” 

LDz valdījumā ir publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma 
josla ar kopējo platību 15 055 ha (šī platība ietver gan darbojošos 
sliežu ceļu iecirkņus, gan līnijas, kur patlaban nenotiek vilcienu 
kustība, bet kuri LDz ir jāuztur, kamēr vien, balstoties uz Satik-
smes ministrijas sagatavoto informāciju, Ministru kabinets nav lē-
mis par šo līniju slēgšanu). Tāpat LDz bilances uzskaitē reģistrēta 
2141 ēka un būve, no kurām inventarizēti 72% jeb 1549 ēkas un 
zemesgrāmatā reģistrētas īpašuma tiesības 58% jeb 1251 ēkām. 

2018. gadā 2,2 miljoni eiro ieguldīti staciju ēku un tehnoloģisko 
ēku, kā arī ārējo inženiertīklu remontā, tāpat veikta apkures veida 
maiņa deviņos objektos un pabeigta siltināšana četros objektos.  

Uzņēmums veic regulāru izvērtējumu par tā valdījumā esošo ne-
kustamo īpašumu izmantošanu un to nepieciešamību LDz saim-
nieciskās darbības veikšanai - gadījumos, kad tas uzņēmumam 
nav nepieciešams, izvērtējot iespējas īpašumu iznomāt, atsavināt 
(pārdot balstoties uz atbilstošu Komercializācijas komisijas lē-
mumu) vai demontēt. 2018. gadā pārdoti pieci objekti par kopējo 
summu EUR 48 346,63. 

2018. gadā ir uzsākts darbs pie informācijas par nomnieku, īrnie-
ku, telpu un patapinājuma ņēmēju aktualizēšanas lietojumprog-
rammas SAP RE modulī, nolūkā operatīvāk un labāk pārvaldīt 
LDz nekustamo īpašumu un nodrošināt tā efektīvu izmantošanu.

2018. gadā ārējiem nomniekiem un LDz koncerna meitas  
uzņēmumiem nodotas patapinājuma lietošanā 334 ēkas (telpas  
112 156,2 m2 platībā), noslēgti 157 jauni telpu un zemes nomas, 
lietošanas tiesību aprobežošanas līgumi, veikti grozījumi 59 līdz-
šinējos līgumos, noslēgti 14 telpu un zemes patapinājuma līgu-
mi un 19 īres līgumi. No ārējiem nomniekiem uzņēmums tādē-
jādi guvis papildu ieņēmumus 1,8 miljonu eiro apmērā, kas par  
4,1% pārsniedz 2017. gada nomas ieņēmumus. 

No dzelzceļa nozares attīstības un industriālā mantojuma sagla-
bāšanas viedokļa jāuzsver ar Gulbenes novada domi noslēgtais 
telpu nomas līgums Gulbenes stacijas ēkā izglītojoša un interak-
tīva centra “Dzelzceļš un tvaiks” izveidei. 

Īpašumu apsaimniekošana un 
efektivitātes paaugstināšana 
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Netiešā  
ekonomiskā ietekme 

Dzelzceļa infrastruktūra un tās izmantošana nodrošina ne 
tikai transporta nozares attīstību Latvijā, bet arī dod netiešu 
ieguldījumu citu nozaru un visas valsts tautsaimniecības at-
tīstībā.

Par to, ka LDz ir nozīmīga ietekme uz valsts kopējo tautsaim-
niecības izaugsmi, liecina ne tikai ik gadu valsts budžetā vai-
rāku desmitu miljonu eiro apmērā nomaksātie nodokļi, bet arī 
Latvijas Bankas apkopotā informācija par ārējās tirdzniecības 
datiem. 2018. gadā dzelzceļa loma Latvijas pakalpojumu eks-
porta nodrošināšanā bija 345 miljonu eiro apmērā, no kuriem 
293 miljoni eiro bija kravu pārvadājumu segmentā. Ņemot 
vērā, ka dzelzceļa darbība kravu pārvadājumu sektorā ir cieši 
saistīta ar ostu un jūras transporta darbību, kuras pienesums 
ekonomikā 2018. gadā ir bijis 396 miljonu eiro apmērā, var se-
cināt, ka dzelzceļa kopējā tiešā un netiešā ietekme uz Latvijas 
tautsaimniecību ir tuvu 741 miljonam eiro.* 

Būtiski arī, ka LDz ir viens no lielākajiem darba devējiem val-
stī, nodarbinot vairākus tūkstošus cilvēku Latvijas lielākajās 
pilsētās un reģionālajos centros. Strādājošo atalgojums, kas 
tiek izlietots ikdienas vajadzībām, iepērkoties un sedzot da-
žādus maksājumus, rada sekundāru ietekmi un nodrošina 
ekonomisko aktivitāti plašākā nozaru lokā. Būtisks uzņēmu-
ma ekonomiskās ietekmes faktors ir vidējā alga – 2018. gadā 
vidēji LDz darbinieki saņēma EUR 1206,00 (bruto) lielu atal-

*https://statdb.bank.lv/

gojumu mēnesī, un tas ir par 10,5% vairāk nekā 2017. gadā. 
Tas ir arī par EUR 202 vairāk nekā valstī vidēji (saskaņā ar 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā bruto darba 
alga mēnesī 2018. gadā bija EUR 1004).

Papildus ietekmei uz nodarbinātību, LDz sniedz ieguldījumu 
arī sabiedrības mobilitātē un ekonomiskās aktivitātes sek-
mēšanā. Nodrošinot dzelzceļa infrastruktūras attīstību un 
uzturēšanu starp Latvijas lielākajām pilsētām un reģioniem, 
LDz kopā ar AS “Pasažieru vilciens” rada iespēju valsts iedzī-
votājiem būt mobilākiem, tostarp darbavietas izvēles ziņā 
nebūt piesaistītiem konkrētai pilsētai vai reģionam. 2018. 
gada dati liecina, ka viens pasažieris vidēji ik dienu braucis 
25,5 kilometrus ar elektrovilcienu un 97,2 kilometrus ar dī-
zeļvilcienu. Tādējādi cilvēkiem ir iespējas iegūt izglītību vai 
atrast sev piemērotu darbu līdz pat nepilnu 100 kilometru 
rādiusā ap savu dzīvesvietu.

Attiecībā uz infrastruktūras attīstību LDz īstenotie moderni-
zēšanas un jaunas infrastruktūras izveides projekti ļauj pie-
saistīt citu nozaru ekspertus, veicinot to izaugsmi un radot 
labvēlīgu ietekmi uz valsts ekonomiku. Sagaidāms, ka īpaši 
nozīmīga ekonomiskā aktivitāte būs dzelzceļa tīkla elektri-
fikācijas projekta īstenošanas laikā, - plānots, ka ap 38% in-
vestīciju tiks apgūtas lokāli, izmantojot vietējo darbaspēku, 
materiālus un tehnoloģijas. 

ANETE MIGALE 

Latvijas Bankas 
Makroekonomikas analīzes 
daļas ekonomiste 

Transporta nozarei 2018. gads bijis 
labvēlīgs, nozares pievienotajai vēr-
tībai augot par 5,2%, tomēr šīs izaug-
smes noturība vērtējama piesardzīgi. 
Nozīmīga loma transporta nozares 
attīstībā bijusi dzelzceļa transpor-
tam, kur ievērojami audzis kravu 
pārvadājumu apjoms, nodrošinot 
pozitīvu devumu transporta pakal-
pojumu eksportā. Lai gan palielinās 
kravu plūsma no Baltkrievijas, tomēr 
Latvijas dzelzceļa pārvadājumi un 
ostu darbība joprojām lielā mērā 
atkarīgi no Krievijas tranzīta kravu 
plūsmas, kas, palielinoties Krievijas 
infrastruktūras kapacitātei, varētu 
mazināties. Tādēļ, lai nodrošinātu 
nozares un dzelzceļa pārvadājumu 
turpmāku attīstību, jāmeklē jauni 
ilgtermiņa sadarbības partneri un jā-
strādā pie konkurētspējas celšanas. 

https://statdb.bank.lv/lb/Data.aspx?id=200
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2608-darba-samaksa-2018-gada
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LDz iepirkumu procedūras tiek organizētas saskaņā ar Sa-
biedrisko pakalpojumu iepirkumu likumu, kura prasības LDz 
kā valsts kapitālsabiedrībai ir saistošas. Saskaņā ar LDz kon-
cerna iekšējiem normatīvajiem aktiem LDz Iepirkumu birojs 
veic iepirkumu procedūru koordinēšanu un uzraudzību visā 
koncernā (iepirkumu plānošanu, pasūtījumu apkopošanu, 
iepirkumu procedūru sagatavošanu un organizēšanu, pasū-
tītāja iepirkumu procedūru tiesiskā nodrošinājuma un tiesis-
kās uzraudzības funkciju, metodoloģijas pārbaudi, iepirkuma 
kārtības uzraudzību u.c. pakalpojumus pēc nepieciešamības). 

2018. gadā Iepirkumu birojs organizējis vairāk nekā 250 ie-
pirkuma procedūru, 70 procedūrās izmantojot elektronisko 
iepirkumu sistēmu (EIS). Pilnībā pabeigtas 220 procedūras 
un noslēgti vairāk nekā 200 iepirkumu līgumi. Darba efekti-
vitātes un kvalitātes izvērtēšanai, pabeidzot iepirkuma pro-
cedūru, tiek apkopoti un izvērtēti LDz budžeta ekonomijas 
rādītāji, un analīzes rezultāti rāda, ka 2018. gadā ir panākta 
LDz koncerna budžeta līdzekļu ekonomija 1,67 miljonu eiro 
apmērā pret sākotnēji plānoto. 

Lai pilnveidotu LDz iepirkumu veikšanu, Iepirkumu birojs 
pakāpeniski strādā pie risinājumiem birokrātiskā sloga ma-
zināšanai (tai skaitā dokumentu elektronisko versiju plašā-
ka pielietojuma ikdienas darbā un atteikšanās no tādas in-
formācijas pieprasīšanas pretendentiem, kas jau pieejama 
publiskās datu bāzēs), efektīvas iepirkumu procesa ietvaros 
veicamo uzdevumu koordinēšanas LDz un tā meitas sabied-
rībās, administratīvo un laika resursu optimizēšanas uzņē-
muma interesēs, kā arī sistemātiskas iekšējo kompetenču 
paaugstināšanas, apmeklējot nozares speciālistiem pare-
dzētas mācības. 

Iepirkumu 
prakse 

2018. gadā arī veikti vairāki iepirkumi, kas traktējami kā “za-
ļais” iepirkums jeb videi draudzīgu risinājumu iegāde vai 
iepirkums ar mērķi mazināt kaitīgo efektu uz vidi. Tostarp 
iegādāti piesūcināti koka gulšņi, pārmijas un tiltu brusas, 
energoefektīvi gaismekļi, spuldzes un lampas, veikta teh-
noloģiskā transporta nomaiņa, dodot priekšroku videi drau-
dzīgākiem transporta līdzekļiem, kā arī veiktas iepirkuma 
procedūras vēsturiskā piesārņojuma mazināšanai Višķos un 
Mežvidos (naftas produktu atkritumu utilizācija un ar šo pie-
sārņojumu saistītās dzelzsbetona tvertnes un sūkņu stacijas 
demontāža). Kopumā bijuši astoņi šādi iepirkumi, neskaitot 
lielāko  ar videi draudzīgu risinājumu ieviešanu saistīto iepir-
kumu – Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas pirmā posma 
iepirkumu, kura rezultātā tiks izvēlēts izpildītājs, kas projek-
tēs un būvēs jaunu infrastruktūru ar potenciāli augstu pozi-
tīvo ietekmi uz vides kvalitāti (izmešu samazinājumu). 

Iepirkumu organizēšanā, to pretendentu izvērtēšanā un lī-
gumu slēgšanā Iepirkumu birojs sadarbojas ar LDz Krāpša-
nas novēršanas daļu, kura īsteno pretkorupcijas pasākumus 
visā koncernā un kuras uzraudzītie ziņošanas kanāli par ie-
spējamiem pārkāpumiem, kā arī Sadarbības partneru bizne-
sa ētikas pamatprincipi tiek ietverti kā atsauce jebkurā LDz 
slēgtā līgumā. Vienlaikus Krāpšanas novēršanas daļa, izvēr-
tējot iespējamās riskiem pakļautās amatu grupas, ņem vērā 
tās darbinieku kategorijas, kuras tieši vai netieši saistītas ar 
iepirkumu organizēšanu (iekšējais pasūtītājs, specifikācijas 
izstrādātājs, iepirkuma organizētājs, iepirkuma komisijas lo-
cekļi, līguma sagatavotājs un slēdzējs u.c.), veic to apmācību 
un testēšanu. 

Ņemot vērā, ka uzņēmums stingri ievēro Sabiedrisko pakal-
pojumu iepirkumu likuma prasības, iepirkumos nav iespē-
jams un netiek noteikts princips, ka priekšroka tiek dota vie-
tējiem piegādātājiem. 

250 
iepirkuma 
procedūras 

200 
noslēgti iepirkuma 
līgumi 

1,67
milj. EUR 
budžeta līdzekļu 
ekonomija 
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2016. gadā ir apstiprināta LDz koncerna Krāpšanas novēršanas 
politika. Par tās izpildes ievērošanu atbild Krāpšanas novēršanas 
vadītājs (LDz Drošības direktors), tās īstenošanu nodrošina Dro-
šības direkcijas Krāpšanas novēršanas daļa, kuras darbība un uz-
devumi izriet ne tikai no apstiprinātās politikas, bet arī no Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles 
sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska 
novēršanai publiskas personas institūcijā”, kā arī no Starptautisko 
un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma. 

LDz koncerna Krāpšanas novēršanas politika nosaka koncerna 
darbinieku rīcību saskarsmē ar piegādātājiem un citiem sadarbī-
bas partneriem, tostarp komandējumu, dāvanu pieņemšanas/pa-
sniegšanas un citās jomās, kā arī paredz instrumentus sadarbības 
partneru iesaistei, LDz darbinieku izglītošanai un ziņojumu snieg-
šanai par iespējamiem Krāpšanas novēršanas politikas pārkāpu-
miem. 

Saskaņā ar Krāpšanas novēršanas politiku, MK noteikumiem  
Nr. 630, kā arī iespējami ievērojot Korupcijas novēršanas un apka-
rošanas biroja izstrādātās vadlīnijas, ir veikts risku izvērtējums pa 
koncerna darbinieku amatu grupām, nosakot tās pozīcijas, kurās 
ir potenciāli korupcijas riski (līgumu slēgšana, partneru izvēle u.c.). 
2018. gadā pabeigta krāpšanas risku analīze, kuras ietvaros veikta 
dokumentācijas izpēte, intervijas ar LDz un meitas sabiedrību va-
dību un darbiniekiem, apzināti riskam pakļautie procesi un amati, 
identificēti iespējamie riski un veikta to novērtēšana. Risku analīze 
apstiprināta ar LDz Prezidentu padomes lēmumu, apstiprināts arī 
Rīcības plāns krāpšanas risku samazināšanai. 

Tāpat politikas ietvaros ir izstrādāti LDz koncerna Sadarbības 
partneru ētikas pamatprincipi. Koncerna uzņēmumu partneriem, 
parakstot līgumu par sadarbību, ar savu parakstu jāapliecina at-
bilstība šiem ētikas pamatprincipiem, kā arī jāuzņemas saistības 
aizdomu gadījumā par potenciāli negodīgu koncerna darbinieku 
rīcību ziņot LDz Krāpšanas novēršanas daļai. Ir neliels skaits part-
neru, kuri ir atteikušies iekļaut līgumā šādu atrunu, - pamatā tie ir 
dažādu Latvijas pašvaldību monopoluzņēmumi, kas aizbildinās ar 
tipveida līgumiem vai regulatoru uzstādījumiem, kā arī atsevišķi 
ārvalstu uzņēmumi vai to pārstāvniecības, kuriem visbiežāk at-
teikšanās pamatā ir savu iekšējo regulējumu esamība šajā jomā. 
Neatkarīgi no pamatojuma saskaņā ar LDz iekšējiem normatīva-

Pretkorupcijas pasākumi jiem aktiem šādu līgumu slēgšana tiek atsevišķi saskaņota ar LDz 
Krāpšanas novēršanas vadītāju. 

Krāpšanas novēršanas politika paredz vairākus ziņošanas kanālus, 
kā gan LDz darbinieki, gan ārējie partneri un ikviens sabiedrības 
loceklis var sniegt informāciju par potenciālu krāpšanas vai ko-
rupcijas gadījumu. Tostarp iespējams aizpildīt anonīmu ziņošanas 
formu uzņēmuma mājaslapā, ziņošanas formu LDz iekštīklā (in-
tranetā), kā arī vērsties LDz Krāpšanas novēršanas daļā pa e-pastu 
info@kn.ldz.lv vai personiski. 

2018. gadā, izmantojot kādu no šiem informācijas kanāliem, sniegts 
21 ziņojums. Tos izmeklē LDz Krāpšanas novēršanas daļa, pēc tam 
Krāpšanas novēršanas vadītājs sniedz ziņojumu LDz vadībai (Krāp-
šanas novēršanas politika paredz, ka īpaši nozīmīgos gadījumos zi-
ņojums sniedzams tieši LDz kapitāla daļu turētājam; šādu gadījumu 
līdz šim nav bijis). Padziļināta lietas apstākļu izpēte, par ko sastādīti 
ziņojumi LDz vadībai, veikta trīs gadījumos, attiecīgi pārējā informā-
cija, kura reģistrēta LDz noteiktā kārtībā, nav guvusi apstiprinājumu 
vai arī ziņojumā minētā problēma risināta darba kārtībā. Ziņojumus 
izskata uzņēmuma vadība un atkarībā no situācijas un apstākļiem 
lemj par tālāko rīcību, tostarp – iespējamām procesu vai procedūru 
izmaiņām, lai novērstu riskus nākotnē. 

Iepriekš minētos ziņošanas rīkus kopš 2018. gada iespējams iz-
mantot arī ziņošanai par iespējamiem likuma “Par noziedzīgi ie-
gūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu” 
pārkāpumiem. Uz šo likumu attiecināmā kārtība aprakstīta LDz 
koncerna noteikumos par grāmatvedības ārpakalpojumu iekšējās 
kontroles sistēmu noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas un tero-
risma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai. 

Par visu minēto risku vadības rīku ievērošanu tiek izstrādātas un 
veiktas apmācības, kā arī organizēta riskam pakļauto darbinieku 
testēšana. Vienlaikus LDz augstākā vadība un par Krāpšanas no-
vēršanas politiku atbildīgie darbinieki regulāri apmeklē Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroja rīkotos seminārus un apmā-
cības savlaicīgai risku identificēšanai un rīcībai to konstatēšanas 
gadījumā, kā arī Ārlietu ministrijas uz citu atbildīgo institūciju or-
ganizētus seminārus starptautisko un LR nacionālo sankciju ievē-
rošanas jautājumos. 

Godīga konkurence 
LDz kā patlaban vienīgajam dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītā-
jam Latvijā nav tiešo konkurentu, taču saskaņā ar Dzelzceļa likumu 
tas nodrošina vienlīdzīgu, nediskriminējošu pieeju infrastruktūrai 
visiem dzelzceļa pārvadātājiem.

https://www.ldz.lv/lv/%E2%80%9Clatvijas-dzelzce%C4%BC%C5%A1%E2%80%9D-koncerna-sadarb%C4%ABbas-partneru-biznesa-%C4%93tika
https://www.ldz.lv/lv/%E2%80%9Clatvijas-dzelzce%C4%BC%C5%A1%E2%80%9D-koncerna-sadarb%C4%ABbas-partneru-biznesa-%C4%93tika
https://www.ldz.lv/lv/zi%C5%86ot-par-iesp%C4%93jamu-kr%C4%81p%C5%A1anas-gad%C4%ABjumu
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VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ

VIDES APSVĒRUMI MŪSDIENĀS IR NEATŅEMAMA 

JEBKURA TRANSPORTA NOZARES UZŅĒMUMA 

DARBĪBAS SASTĀVDAĻA NE TIKAI DAŽĀDU NORMATĪVO 

AKTU PRASĪBU DĒĻ, BET TIE JĀŅEM VĒRĀ, PLĀNOJOT 

UZŅĒMUMA DARBĪBU UN ATTĪSTĪBU, JO TIKAI 

TĀDĀ VEIDĀ IESPĒJAMS NODROŠINĀT UZŅĒMUMA 

KONKURĒTSPĒJU UN SEKMĪGU PASTĀVĒŠANU 

ILGTERMIŅĀ.

Saskaņā ar OECD Starptautiskā transporta foruma veiktajām 
aplēsēm, dzelzceļa transports ir viens no videi draudzīgāka-
jiem transporta veidiem – tā radītais oglekļa emisiju apjoms uz 
vienu tonnkilometru ir aptuveni astoņas reizes mazāks nekā 
autotransporta radītais piesārņojums2. Vienlaikus, būdams 
videi draudzīgs transporta veids, kas spēj nodrošināt liela ap-
joma kravu un pasažieru pārvadājumus, dzelzceļš tomēr rada 
zināmu ietekmi uz apkārtējo vidi, kuru LDz tiecas mazināt. 
Vislielāko ietekmi rada dzelzceļa transporta izmeši gaisā un 
dzelzceļa darbības radītais vides troksnis, kas var nelabvēlīgi 
ietekmēt ne tikai apkārtējo vidi, bet arī cilvēku veselību.

Apzinoties savu atbildību pret apkārtējo vidi, LDz ir izveidota 
vides pārvaldības sistēma, kas atbilst standartam LVS EN ISO 
14001:2017 “Vides pārvaldības sistēmas. Prasības ar vadlīnijām 
lietošanai (ISO 14001:2015)”. 2017. gadā ir ieviesta sertificēta 
energopārvaldības sistēma atbilstoši standartam LVS EN ISO 
50 001:2012 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lieto-
šanas norādījumi (ISO 50  001:2011)”. Patlaban uzņēmumā ir 
spēkā LDz koncerna Vides politika, LDz Energopārvaldības 
noteikumi (politika) un ar tiem saistītā Vides un energopār-
valdības programma (esošās programmas darbības termiņš 
– 2020. gads). Ik gadu tiek veikts programmā ietverto pasā-
kumu īstenošanas izvērtējums, kā arī nepieciešamības gadīju-
mā – grozījumi programmā, lai sekmētu uzņēmuma ietekmes 
uz vidi mazināšanu un videi draudzīgas pieejas iedzīvināšanu 
visās uzņēmuma darbības jomās un līmeņos.

2 https://www.itf-oecd.org/rails-sustainab-
le-chain-mobility?ct=t(2018_Sept_Newslet-
ter_COPY_01)&mc_cid=547116eab5&mc_ei-
d=631d9b9318
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https://www.itf-oecd.org/rails-sustainable-chain-mobility?ct=t(2018_Sept_Newsletter_COPY_01)&mc_cid=547116eab5&mc_eid=631d9b9318
https://www.itf-oecd.org/rails-sustainable-chain-mobility?ct=t(2018_Sept_Newsletter_COPY_01)&mc_cid=547116eab5&mc_eid=631d9b9318
https://www.itf-oecd.org/rails-sustainable-chain-mobility?ct=t(2018_Sept_Newsletter_COPY_01)&mc_cid=547116eab5&mc_eid=631d9b9318
https://www.itf-oecd.org/rails-sustainable-chain-mobility?ct=t(2018_Sept_Newsletter_COPY_01)&mc_cid=547116eab5&mc_eid=631d9b9318
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Investīciju projekti 
un ietekme uz vidi 

Ietekme uz vidi tiek izvērtēta un ņemta vērā visos inves-
tīciju projektos, kas tiek īstenoti LDz koncernā saskaņā ar  
2018. gada 1. novembrī apstiprinātajiem “Latvijas dzelzceļš” 
koncerna investīciju plānošanas un izpildes kontroles notei-
kumiem. 

Tostarp lielākais līdz šim īstenotais dzelzceļa infrastruktūras 
investīciju projekts “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” ir 
balstīts primāri uz vides mērķu sasniegšanu (SEG un gaisu 
piesārņojošo vielu emisiju mazināšanu), vienlaikus sekundāri 
nodrošinot arī nozīmīgu ekonomisko atdevi gan projekta īs-
tenošanas, gan jaunizveidotās infrastruktūras ekspluatācijas 
laikā. 

Arī citos mazāka mēroga projektos tiek ņemti vērā vides as-
pekti – piemēram, izvietojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
modernizētos vai no jauna būvētos objektos, sekmējot deg-
vielas patēriņa un līdz ar to gaisu piesārņojošo vielu emisiju 
apjoma samazinājumu ritošā sastāva attīstības projektos u.c. 

Energopārvaldības un energoefektivitātes jautājumi LDz ir 
īpaši aktuāli pēdējo divu gadu laikā, papildinot ar šo jomu līdz-
šinējo vides ietekmes jautājumu bloku. 2017. gadā tika serti-
ficēta LDz ieviestā energopārvaldības sistēma, kas izstrādāta 
atbilstoši LVS EN ISO 50 001:2012 “Energopārvaldības sis-
tēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50  001:2011)”. 
Sertifikāts ir derīgs līdz 2020. gada 2. martam, sertifikāta reģis-
trācijas Nr. 10.16-54.4/01., sertifikācijas sfēra – publiskās dzelz-
ceļa infrastruktūras pārvaldītāja pakalpojumi un VAS “Latvijas 
dzelzceļš” nekustamā īpašuma apsaimniekošana. Sistēmas 
sertifikāciju veica SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības 
ekspertu apvienība” – TÜV Rheinland grupa. 

2018. gadā veikts ieviestās sistēmas uzraudzības audits, kurā 
netika konstatēta neviena neatbilstība un rekomendēts sa-
glabāt sertifikātu. Vienlaikus 2018. gadā visās LDz struktūr-
vienībās veikts LDz Energopārvaldības noteikumu (politikas) 
un LDz Vides un energopārvaldības programmas ieviešanas 
un izpildes kontroles iekšējais audits. Tajā konstatēts, ka ša-
jos dokumentos noteiktās prasības un pasākumi tiek reali-
zēti pastāvīgi, taču īpaša uzmanība jāpievērš darbinieku in-
dividuālās izpratnes paaugstināšanai energopārvaldības un 
energoefektivitātes jomā. Lai to sekmētu, LDz Mācību cen-
trā sadarbībā ar AS “Latvenergo” Energoefektivitātes centru 
organizēts seminārs, kā arī sagatavots pirmais palīgmateriāls, 
kas izmantojams energoefektivitātes jautājumu iekļaušanai 
LDz darbinieku tehnisko apmācību saturā. 

Energopārvaldība 
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Piesārņojuma 
mazināšana / novēršana 

LDz darbību kaitīgās ietekmes mazināšanā var iedalīt trīs 
būtiskos blokos: 
• vēsturiskā piesārņojuma likvidēšana vietās, kur tas 

saglabājies (LDz veic sanācijas darbus vietās, kur vēsturiski 
veidojies naftas produktu piesārņojums); 

• regulārs vides kvalitātes monitorings, nozīmīgākajos 
dzelzceļa mezglos Latvijā; 

• papildu pasākumi piesārņojuma avotu mazināšanai vai 
novēršanai, tostarp lokomotīvju apstāšanās vietās tiek 
izvietotas speciālas stiklplasta teknes un naftas produktus 
absorbējoši paklāji. Stiklplasta teknes apseko SIA 
“Ūdensnesējs”, paklājus atkarībā no to absorbcijas spējām 
(parasti reizi gadā) maina LDz Ceļu distance. 

Tāpat LDz pievērš uzmanību tam, lai koncerna meitas 
sabiedrības savā darbībā ieviestu ritošā sastāva risinājumus, 
kas palīdz novērst un samazina iespējamo piesārņojumu. Par 
tādu risinājumu uzskatāmas arī SIA “LDz ritošā sastāva serviss” 
modernizētās maģistrālās lokomotīves 2M62UM. 

Sniedzot atzinumus vai komentārus par pašvaldību 
teritorijas plānojumu, LDz vērš pašvaldību uzmanību uz 
nepieciešamību paredzēt nosacījumus, kas nodrošinātu 
Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu  
Nr. 312 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 
“Būvakustika”” prasību ievērošanu dzīvojamo zonu attīstībai 
tiešā dzelzceļa tuvumā. Neatkarīgi no tā, atbilstoši Latvijas 
Republikas vides trokšņa pārvaldības normatīvajiem aktiem 
LDz 2018. gadā ir uzsācis darbu pie Rīcības plāna trokšņa 
mazināšanai dzelzceļa līnijās ar satiksmes intensitāti lielāku 
par 30 000 vilcieniem gadā. Šādas līnijas ir Rīgas pilsētas 
teritorijā, kā arī posmā Rīga-Lielvārde. Rīcības plāna projekta 
sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2018. gada 21. 
decembra līdz 2019. gada 21. janvārim.  Rīcības plānu izstrādāja 
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, un tas ir 
pieejams LDz tīmekļa vietnē.

Dzelzceļa darbības radītā vides trokšņa mazināšanai LDz 
veic arī virkni pasākumu, kas vienlaikus uzlabo sliežu 
ceļu kvalitāti un vilcienu kustības drošību – sliežu ceļu 
atjaunošana un remonti, dzelzceļa pārbrauktuvju kapitālie 
remonti (tostarp ar “kluso” segumu ieklāšanu), sliežu un 
dzelzceļa gulšņu nomaiņa, balasta slāņa blīvēšana, pārvedu 
pārmiju nomaiņa, sliežu salaidņu metināšana, sliežu un 
pārmiju pārvedu slīpēšana u.tml. Plašāk par LDz Ceļu 
distances veiktajiem darbiem, kuriem ir ietekme arī uz 
trokšņa mazināšanu, lasīt 62. lpp. 

Troksnis un 
vibrācijas 

https://www.ldz.lv/lv/vides-kvalit%C4%81tes-monitorings#overlay-context=lv/vides-kvalit%25C4%2581tes-monitorings
https://www.ldz.lv/lv/troksnis
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Materiāli

Infrastruktūras būvniecībā izmantotie materiāli 
Galvenais materiālu patēriņš LDz darbībā saistīts ar infrastruk-
tūras būvniecības un remonta darbiem, un 2018. gadā šim no-
lūkam patērēts: 

Smiltis un grants                            27 720 t

Šķembas                                         83 102 t

Jauni koka gulšņi                           10 170 gab.

Dzelzsbetona  gulšņi                       25 160 gab.   

          
LDz nav fokusējies uz otrreizējās pārstrādes materiālu izman-
tošanu būtiskā apjomā (neskaitot, piemēram, videi draudzī-
gus reprezentācijas materiālus), jo infrastruktūras uzturēšanai 
un attīstībai ilgmūžības un drošības apsvērumu dēļ ir būtiski 
izmantot noteiktas specifikācijas materiālus. 

Ūdens patēriņš 
LDz izmanto vairāku komersantu piegādāto ūdeni, kas iegūts 
no centralizētās ūdens apgādes sistēmas, ko nodrošina paš-
valdības uzņēmumi. LDz ir noslēdzis 34 līgumus ar pašvaldību 
komunālajiem uzņēmumiem visā Latvijā par ūdensapgādi un 
kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu. Ūdens ieguvei tiek iz-
mantoti arī LDz pašu īpašumā esošie dziļurbumi, grodu akas 
un ūdens spices. 

2018. gadā ūdens patēriņš ir nedaudz mazinājies, un pakāpe-
niskas pieslēgumu skaita optimizācijas un arvien efektīvākas 
īpašumu apsaimniekošanas rezultātā ūdens patēriņa samazi-
nājums vērojams jau pēdējos piecus gadus: 

VAS “Latvijas dzelzceļš” Ilgtspējas un gada pārskats 2018

Iegūtā un izmantotā 
ūdens apjoms, m3  

2014 2015 2016 2017 2018

150 000

138 000

126 000
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LDz darbība ir uzskatāma par energoietilpīgu gan infrastruk-
tūras apjoma un tās objektu skaita dēļ, gan tādēļ, ka  dzelzceļa 
darbībā būtiska loma ir degvielas patēriņam un ar to saistīta-
jiem izmešiem. Tomēr Vides un energopārvaldības program-
mas ietvaros uzņēmums pakāpeniski mazina patēriņu dažā-
dos tā aspektos, kā arī tiecas izglītot uzņēmuma darbiniekus, 
motivējot būt energoefektīvākiem ikdienā – lifta izmantoša-
nas vietā kāpt pa kāpnēm (kam ir arī pozitīva ietekme uz ve-
selību), izslēgt elektroierīces un apgaismojumu, kad tas nav 
nepieciešams, samērīgi apkurināt telpas un nodrošināt svaiga 
gaisi apriti tajās u.c. 

Elektroenerģijas patēriņš 
LDz pamatdarbības nodrošināšanai un kapitālieguldījumu 
veikšanai infrastruktūras attīstībā ik gadu patērē ievērojamu 
apjomu elektroenerģijas. 2018. gadā patērēts 109,4 miljoni ki-
lovatstundu (kWh). 
Vienlaikus LDz pārdod elektroenerģiju arī ārējiem klientiem 
– īpaši zonās, kur citiem elektroapgādes uzņēmumiem nav 
mērķtiecīgi investēt infrastruktūras izveidē un pakalpojuma 
nodrošināšanā. 2018. gadā ārējo lietotāju kopējais elektro-
enerģijas patēriņš bija 12,5 miljoni kWh, tostarp mājsaimniecī-
bu elektroenerģijas patēriņš – 6,8 miljoni kWh. 

Siltumenerģijas patēriņš
Ņemot vērā, ka LDz valdījumā ir vairāk nekā 2000 ēku, ziemas 
periodā tās nepieciešams apkurināt, un arī siltumenerģijas 
patēriņš rada ietekmi uz vidi. Tādēļ LDz Vides un energopār-
valdības programmā kā viens no energoizpildījuma indikato-
riem noteikts īpatnējais siltumenerģijas patēriņš, kura bāzes 
līnija ir 150 kWh uz m2 apkurināmās platības gadā. Saskaņā ar 
2017./2018. gada apkures sezonas rādītājiem LDz siltumener-
ģijas patēriņa rādītāji ir: 
• vidējais rādītājs Daugavpils reģiona objektos – 156,38 kWh/m2  

(iepriekšējā sezonā 167,50 kWh/m2), 

Enerģijas 
patēriņš 

• vidējais rādītājs Rīgas reģiona objektos – 129,41 kWh/m2 (ie-
priekšējā sezonā 132,00 kWh/m2),

• vidējais rādītājs Jelgavas reģiona objektos – 160,42 kWh/m2 
(iepriekšējā sezonā 168,00 kWh/m²),

• vidējais patēriņš kopā LDz – 141,54 kWh/m2 (iepriekšējā se-
zonā 148,50 kWh/m2).

Lai sekmētu siltumenerģijas patēriņa samazinājumu, LDz 
iegulda līdzekļus ēku siltināšanā un apkures sistēmu nomai-
ņā uz efektīvākiem un videi draudzīgākiem risinājumiem  
(2018. gadā apkures sistēmas nomainītas deviņos objektos, 
bet siltināšana veikta četros objektos). 

Viens no enerģijas patēriņa veidiem, kas līdz 2019. gada 1. jan-
vārim ticis uzskaitīts LDz Vides un energopārvaldības prog-
rammas ietvaros, ir manevru lokomotīvju degvielas patēriņš. 
Pēdējo trīs gadu laikā tas nedaudz pieaudzis – no 13,14 litriem 
stundā līdz 13,64 litriem stundā, taču tas skaidrojams ar pārva-
dājumu apjoma pieaugumu un nepieciešamību nodrošināt 
lielāku manevru darbu apjomu. Vienlaikus šis rādītājs nepār-
sniedz energopārvaldības sistēmas ietvaros noteikto bāzes 
līniju 14,02 l/h un ir būtiski zemāks nekā laika periodā pirms 
lokomotīvju modernizācijas programmas uzsākšanas, kad šis 
rādītājs bija 16,68 l/h. Manevru lokomotīvju modernizācija ir 
visefektīvākais veids, kā pagarināt to ekspluatācijas laiku un 
paaugstināt energoefektivitāti, vienlaikus samazinot gan SEG, 
gan citu piesārņojošo vielu emisijas gaisā. 

2019. gadā šis patēriņa rādītājs vairs netiks uzskaitīts un  
tiks izslēgts no LDz Vides un energopārvaldības program-
mas, jo lokomotīves ir pārdotas LDz meitas sabiedrībai  
SIA “LDz Cargo”.  Tomēr degvielas patēriņa samazinājums 
tiek sekmēts visa LDz koncerna līmenī – tostarp liela loma ir 
meitas uzņēmuma “LDz ritošā sastāva serviss” īstenotajam 
maģistrālo lokomotīvju modernizācijas projektam, kas sekmē 
gan mazāku degvielas patēriņu, gan līdz ar to arī zemāku iz-
mešu daudzumu apkārtējā vidē.

14,02 l/h
energopārvaldības 
sistēmā noteiktā manevru 
lokomotīvju degvielas 
patēriņa bāzes līnija 
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Latvijā siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazi-
nāšanas pasākumi transporta sektorā ir īpaši svarīgi, jo trans-
ports, sevišķi sauszemes transports, veido 26% no kopējā 
Latvijas SEG emisiju apjoma3. 93,4% SEG emisiju transporta 
sektorā rada autoceļu transports, bet dzelzceļa transports – 
tikai 6,09%4. Tas nozīmē, ka kopainā LDz nav uzskatāms par 
būtisku piesārņojuma radītāju, vienlaikus tas arī nav iemesls 
nedomāt par uzņēmuma ietekmes uz vidi mazināšanu, sama-
zinot piesārņojošo vielu emisijas gaisā. 

Viens no LDz Vides politikas galvenajiem mērķiem ir samazi-
nāt uzņēmuma ietekmi uz vidi, kur viens no rīcības virzieniem 
šo mērķu sasniegšanai, ir samazināt piesārņojuma emisiju 
vidē – gaisā un ūdenī, efektīvi izmantojot resursus (dīzeļdeg-
vielu) un modernizējot LDz ritošo sastāvu.

Pēdējo trīs gadu periodā emisiju apjomi ir mazinājušies, vien-
laikus tie ir tieši proporcionāli atkarīgi no pārvadājumu apjoma, 
un tas savukārt 2018. gadā ir pieaudzis. Tomēr neraugoties uz 
to, ka 2018. gadā pārvadāts 49,3 miljoni tonnu kravu, bet 2016. 
gadā – 47,8 miljoni tonnu, CO2 izmešu daudzums 2018. gadā 
bijis mazāks nekā divus gadus iepriekš. Tas liecina, ka LDz un 
tā koncerna uzņēmumu pakāpeniski veiktās investīcijas ritošā 
sastāva modernizācijā, samazinot tā degvielas patēriņu un līdz 
ar to arī kaitīgo vielu izmešu apjomu, rada pozitīvu efektu gan 
no ekonomiskā, gan ekoloģiskā viedokļa. 

Izmeši 

3  Dati saskaņā ar 2016.gada 15.martā 
iesniegto SEG inventarizāciju.

4  Dati saskaņā ar 2018. gada Latvijas 
nacionālo inventarizācijas atskaiti 
1990-2016. 
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2017. gadā Dabas aizsardzības pārvalde uzsāka projekta “Da-
bas skaitīšana” īstenošanu, kura mērķis ir iegūt detalizētu un 
zinātniski pamatotu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, 
to daudzumu, veidiem, izplatību un kvalitāti. Iegūtie dati ir 
pieejami dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS, kas savieto-
ta ar Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu. Saska-
ņā ar projektā apzināto un Dabas aizsardzības pārvaldes LDz 
sniegto informāciju, ir konstatēti vairāki LDz īpašumā esoši 
vērtīgi biotopi, kam draud izzušana un par kuru saglabāšanu 
Eiropas Savienība ir īpaši atbildīga, ņemot vērā to dabiskās iz-
platības areāla proporciju ES teritorijā. 

LDz īpašumā esošie vērtīgie biotopi atrodas: 
• Ropažu novada Augšciema dzelzceļa iecirknī, kur vilcienu 

kustība maršrutā Rīga-Ērgļi ir pārtraukta; 
• Ventspils pilsētā; 
• Ventspils novada Ziru pagastā, dzelzceļa iecirknī, kur vilcie-

nu kustība maršrutā Ventspils-Liepāja ir pārtraukta; 
• Valkas novada dzelzceļa iecirknī Rīga-Lugaži-valsts robeža, 

stacijas “Saule” teritorijā. Zemes vienība atrodas Ziemeļvi-
dzemes biosfēras rezervātā. 

Visu LDz īpašumā esošo biotopu kopšanai ieteicamā metode 
ir noganīšana, kas iespējama dažos no minētajiem biotopiem, 
kur biotopa izplatība pārklājas ar blakus esošiem īpašumiem, 
kuros tiek veikta lauksaimnieciskā darbība. Savā īpašumā eso-
šajā teritorijā LDz vismaz reizi gadā nodrošina zālāja pļaušanu 
un biomasas novākšanu. Ņemot vērā, ka divās no minēta-
jām vietām vilcienu kustība patlaban nenotiek, tās arī neskar 
transporta radītais gaisa, grunts vai cita veida piesārņojums, 
kas var ietekmēt biotopa kvalitāti. 

Bioloģiskā 
daudzveidība
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Atkritumu apsaimniekošana un piesārņojuma kontrole 
Ņemot vērā LDz darbības jomu – infrastruktūras pārvaldīšanu, – 
uzņēmuma radītie atkritumi iedalāmi vairākās kategorijās: 
1)  sadzīves atkritumi stacijās, birojos un citos ar uzņēmuma 

darbību saistītos objektos, kuri atkarībā no objektu atrašanās 
vietas tiek nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, 
kuram ir tiesības strādāt attiecīgās pašvaldības teritorijā. 
Nodoto sadzīves atkritumu apjoms netiek atsevišķi uzskaitīts; 

2) utilizējamie vai otrreiz pārstrādājamie biroju darbības 
rezultātā radušies atkritumi – sadzīves tehnikas vienības, 
datortehnika, izlietotais papīrs (makulatūra); 

3) uzņēmuma saimnieciskās darbības radītie atkritumi un/vai 
piesārņojums (tai skaitā grunts piesārņojums, remonta un 
būvniecības procesā radušies atkritumi). 

LDz ir sadarbības līgums ar SIA “Līgatnes papīrs”, kuram no 
četriem LDz objektiem (Ģenerāldirekcijas ēkas Rīgā, Gogoļa 
ielā 3 un Turgeņeva ielā 21, kā arī Latvijas Dzelzceļa vēstures 
muzeja un LDz Mācību centra) regulāri tiek nodota makulatūra 
otrreizējai pārstrādei. Saskaņā ar SIA “Līgatnes papīrs” uzskaiti 
2018. gadā no LDz pieņemti 9485 kg jeb nepilnas 10 tonnas 
makulatūras. 

Tāpat LDz ir vairāki līgumi ar atbilstoši specializētiem uzņēmu-
miem bīstamo atkritumu savākšanai un utilizācijai, tostarp: 
• par sadzīves tehnikas, biroja tehnikas un bateriju utilizāciju. 

2018. gadā LDz nav nodevis utilizācijai tehnikas vienības un 
baterijas, taču visa gada garumā tās ir uzkrājusi  
LDz Nekustamā īpašuma direkcijas Nodrošinājuma daļa, kas 
2019. gada sākumā tās nodos SIA “ALL recycling”, par ko tiks 
saņemts attiecīgs akts ar nodoto vienību, atkritumu veidu un 
svara uzskaiti; 

• LDz Informācijas tehnoloģiju centrs nodrošina bīstamo atkri-
tumu – elektrisko un elektronisko iekārtu un skābes/sārmu/
svinu saturošu akumulatoru – utilizāciju. 2018. gadā utilizācijai 
nodotas 9,3 tonnas bīstamo atkritumu; 

• LDz Reģionālās apsaimniekošanas iecirknis līguma ietvaros ar 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Clean R” ir no-
devis utilizācijai 1084 kg luminiscento spuldžu, 307 kg nolieto-
tas elektrotehnikas un 17 kg nolietotu bateriju.  

Notekūdeņi un 
atkritumi 

9485 kg
makulatūras

9,3 t
bīstamo atkritumu

307 kg 
nolietotas elektrotehnikas 

17 kg
 nolietotu bateriju

2018. gadā īpaši liels pieaugums bijis tieši nodoto luminis-
cento spuldžu apjomā, jo LDz pakāpeniski nomaina līdzši-
nējās apgaismes ierīces uz LED apgaismojumu. 

Līdzās atkritumu apsaimniekošanai LDz specializētiem uzņē-
mumiem attīrīšanai nodod radītos notekūdeņus – to apjoms 
pēdējos gados ir samērā vienmērīgs.

Radīto un attīrīto notekūdeņu daudzums , m3 

2016. gadā 105 259

2017. gadā 103 121

2018. gadā 105 294

LDz regulāri veic grunts un gruntsūdens monitoringu lielā-
kajos dzelzceļa mezglos, kur pastāv potenciāli vislielākā pār-
vadājumu – tostarp manevru darbu, pārvadājumos iesaistīto 
lokomotīvju stāvēšanas u.c. – ietekme uz vidi. Gruntsūdens 
monitoringa mērķis ir veikt detālu naftas produktu analīzi kat-
rā vietā, lai novērtētu un pēc nepieciešamības rastu iespēja-
mos metodoloģiskos risinājumus šī piesārņojuma mazināša-
nai gruntī un gruntsūdeņos. 

Monitorings tiek veikts Ventspilī, Rīgā, Jelgavā, Daugavpi-
lī, Krustpilī, Rēzeknē un Mangaļos. 2019. gadā gruntsūdens 
monitoringa aku tīklu plānots ieviest arī Torņakalna, Gulbe-
nes un Pļaviņu stacijas teritorijā. Gruntsūdens monitorin-
ga akas uzstādītas Baltkrievijas pierobežas stacijā “Indra”, kā 
arī 2012. gada avārijas vietā “Krauja”, kur tiek veikti sanācijas 
darbi. Kopš 2012. gada sākuma (avārijas brīža) līdz 2018. gada 
beigām objektā, pielietojot vakuumsūknēšanu, ir savāktas 
177,88 tonnas naftas produktu / ūdens emulsijas, kas vei-
do 83-97,5% avārijas rezultātā vidē nonākušās šķidrās pie-
sārņojuma frakcijas (šķīdinātāja), neskaitot rakšanas darbu 
laikā savākto daļu, ko nav bijis iespējams precīzi aprēķināt.  
2018. gada beigās LDz uzsāka naftas produktu atkritumu sa-
vākšanu un utilizāciju dzelzceļa stacijā “Višķi”. Kopā savākti un 
utilizēti naftas produkti vairāk nekā 597 m3 apjomā.

Kopumā LDz ir 92 gruntsūdens monitoringa akas, kuras  
2018. gada sākumā apvienotas vienā monitoringa sistēmā un 
nodotas LDz Attīstības direkcijas pārvaldībā. 2018. gada grunts 
un gruntsūdens monitoringa rezultāti  uzrādīja lēnu, taču stabi-
lu grunts un gruntsūdens kvalitātes uzlabošanos, kas nozīmē, ka 
naftas produktu piesārņojuma apjoms ir samazinājies. 

2018. gadā utilizācijai 
nodots:
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Darbība saskaņā ar vides 
aizsardzību regulējošiem 
normatīvajiem aktiem 

LDz savā darbībā ievēro visus saistošos vides aizsardzību regu-
lējošos ārējos normatīvos aktus, kā arī iekšēji izstrādātos nor-
matīvos aktus, kas nosaka LDz darbību vides jomā. 

2018. gadā LDz nav uzlikti sodi par neatbilstību vides prasī-
bām. Vides pārvaldības daļa šajā periodā ir saņēmusi četras 
sūdzības par dzelzceļa darbības radīto troksni, kas reģistrētas 
atbilstoši LDz noteiktajai kārtībai un uz kurām sniegtas atbil-
des Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā. 

2018. gadā uzturēts un aktualizēts LDz B kategoriju piesārņo-
jošo darbību atļauju katalogs, lai iespējami efektīvāk un ātrāk 
būtu iespējams vienkopus redzēt un pārvaldīt šīs atļaujas un 
to pārskatīšanas termiņus. Katalogā uzskaitītas 19 LDz Kustī-
bas vadības distances atļaujas. Informācija par B kategorijas 
piesārņojošās darbības atļaujām ņemta no Vides pārraudzības 
valsts biroja.

307-1 
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VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ

LDz sociālā ietekme ir saistīta ar trim būtiskiem aspektiem: 

1) Ņemot vērā, ka LDz strādā vairāk nekā 6000 darbinieku, 
bet visā LDz koncernā – vairāk nekā 10 000 cilvēku, uz-
ņēmuma tiešā ietekme uz lielu Latvijas sabiedrības daļu ir 
nozīmīga; 

2) Vienlaikus dzelzceļa darbība skar lielāko daļu republikas 
mēroga pilsētu, kā arī apkārtējo novadu un to iedzīvotāju 
ikdienas dzīvi, nodrošinot gan pozitīvos efektus mobilitātes 
un ekonomiskās aktivitātes ziņā, gan potenciāli negatīvus 
efektus drošības, trokšņa u.c. jomās. Uzņēmuma pienā-
kums ir sekmēt iespējami labākas dzīves vides attīstību, 
mazinot negatīvās blakusparādības, kā arī sniedzot ieguldī-
jumu vietējo kopienu attīstībā; 

3) Tāpat dzelzceļa darbība ir saistīta ar pasažieru infrastruk-
tūras attīstību, nodrošinot atbilstošu infrastruktūras kva-
litāti, drošību un pieejamību, savukārt kravu pārvadājumu 
jomā uzņēmuma sociālā ietekme saistīta ar klientu servisa, 
tostarp pakalpojumu pārskatāmības, datu aizsardzības un 
procesu digitalizācijas un efektivizācijas nodrošināšanu. 

Katrā no minētajām sadaļām turpmāk aprakstīta gan vadības 
pieeja, gan sniegums konkrētos indikatoros 2018. gadā. 
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103
401-1
401-2
401-3
402-1 

79
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LDz ir viens no lielākajiem darba devējiem Latvijā, bet, raugo-
ties koncerna mērogā, - lielākais darba devējs valstī. Līdz ar to 
arī atbildība pret darbiniekiem visos līmeņos, kā arī pārdomāta 
jauno speciālistu piesaistes un paaudžu maiņas pieeja ir viens 
no būtiskākajiem uzņēmuma sociālās ietekmes virzieniem. 
Būtiska ir gan speciālistu kvalifikācija un spēja apgūt arvien 
jaunākas tehnoloģijas un ieraudzīt kopainu, ne tikai raudzīties 
šauras specializācijas robežās, gan atbildīga attieksme pret 
veicamo darbu, tostarp izpratne par drošību. 

Ap 70% uzņēmumā strādājošo ir vecumā virs 40 gadiem, tādēļ 
pēdējos gados arvien būtiskāks kļūst paaudžu nomaiņas jau-
tājums un jauno talantu piesaiste dzelzceļa nozarei. Šī proble-
mātika nozarē ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē – par to 
liecina arī Starptautiskās dzelzceļu savienības (UIC) izveidotā 
talantu platforma, kuras ietvaros tiek meklēti jauni veidi poten-
ciālo darbinieku piesaistei un izaugsmes nodrošināšanai. 

Būtiska loma LDz ir Latvijas reģionos – tostarp 30,5% uzņē-
muma darbinieku strādā Latgalē, bet vairāk nekā 17% - Zem-
galē, tādējādi uzņēmumam netieši pildot sociālo funkciju 
reģionu labklājības sekmēšanā. Rīgā un Pierīgā strādā tikai 
nedaudz vairāk kā trešā daļa uzņēmuma darbinieku (37,7%). 

Darba vide 
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Uzņēmuma nostāju darba vides jomā var iedalīt trīs nozīmī-
gos virzienos: 

• Stabilas, prognozējamas un atbalstošas darba vides attīstī-
ba sadarbībā ar Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares 
arodbiedrību un pamatojoties uz Darba koplīgumu, kas no-
slēgts starp LDz un LDzSA (turklāt Darba koplīguma nosacī-
jumi attiecas uz visiem darbiniekiem, ne tikai arodbiedrības 
biedriem). Spēkā esošais Darba koplīgums paredz papildu 
labumus ģimenēm ar bērniem, ilgstoši strādājošiem lojāliem 
darbiniekiem u.c.; 

• Jauno speciālistu izglītības veicināšana un piesaiste uzņē-
mumam sadarbībā ar vadošajām izglītības iestādēm inže-
niertehniskajā jomā (tostarp Rīgas Tehnisko universitāti un 
Rīgas un Daugavpils profesionālās izglītības iestādēm), kā 
arī esošo speciālistu tālākizglītības nodrošināšana, izmanto-
jot LDz Mācību centra sniegtās iespējas. Lai sekmētu jaunu 
speciālistu piesaisti, horizontālās karjeras iespējas uzņēmu-
mā un LDz koncernā, nodrošinātu vienotu cilvēkresursu 
plānošanu, izvērtēšanu un attīstību, 2018.gada nogalē, vei-
cot izmaiņas LDz Personāla direkcijas nolikumā, izveidots 
Karjeras vadības un personāla atlases centrs; 

• Pakāpeniska darbinieku iesaiste uzņēmuma attīstības plā-
nošanā. LDz, tāpat kā lielākā daļa dzelzceļa infrastruktūras 
uzņēmumu reģionā, ir vēsturiski veidojies kā struktūra ar 
augstu disciplīnas un hierarhijas pakāpi, tomēr, attīstoties 
jaunākajām tehnoloģijām, pārnozaru sadarbības mehānis-
miem un darba videi ne tikai uzņēmumā, bet arī valstī un 
starptautiskā mērogā, arvien lielāka uzmanība tiek veltīta 
tam, lai plašo un daudzveidīgo LDz resursu – darbiniekus – 
iesaistītu uzņēmuma nākotnes plānošanā un priekšlikumu 
sniegšanā darba procesu uzlabošanai. 

Darbinieku sadalījums pa reģioniem 
2018. gads

6439 
vidējais darbinieku skaits  

2018. gadā  

716
no jauna 
pieņemti 

darbinieki

57
bērna kopšanas 

atvaļinājumā 
devušies 

darbinieki 

60
pensionējušies 

darbinieki 

66 
atgriezušies no 
bērna kopšanas 

atvaļinājuma 

RĪGA



VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ VAS “Latvijas dzelzceļš” Ilgtspējas un gada pārskats 2018

81

Darbinieku mainība 
2018. gadā LDz vidējais darbinieku skaits (aprēķināts, sum-
mējot darbinieku skaitu katra mēneša pēdējā datumā un 
izdalot ar 12) bija 6439. Tas ir nedaudz mazāks nekā iepriek-
šējos divos gados, kad attiecīgi uzņēmuma vidējais darbinie-
ku skaits bija 6494 (2017. g.) un 6808 (2016. g.). Noslēdzot  
2018. gadu, uzņēmumā strādāja 6321 darbinieks. Šādas iz-
maiņas pēdējo gadu laikā skaidrojamas ar darba procesu 
restrukturizāciju un efektivitātes paaugstināšanu, īpaši jo-
mās, kur iespējams plašāks tehnoloģiju pielietojums un ma-
zāk manuāla darba. 

Vienlaikus ik gadu uzņēmumam tiek piesaistīti jauni speciālis-
ti ar nepieciešamajām tehnoloģiskajām prasmēm, zināšanām 
un kompetencēm. 2018. gadā kopējais pieņemto darbinieku 
skaits LDz bija 716 jeb 11,3% no gada beigās uzņēmumā strā-
dājušo darbinieku skaita. Tiesa, būtiska daļa šo darbinieku bija 
ražošanas procesu optimizācijas dēl no SIA “LDz Infrastruk-
tūra” pārņemtie darbinieki, kā rezultātā nodrošināta cilvēkre-
sursu optimāla plānošana un noslodze un ražošanas izmaksu 
samazināšana. Tāpat ievērojama daļa jauno darbinieku 2018. 
gadā uzsākuši darba gaitas Kustības vadības distancē un Re-
ģionālās apsaimniekošanas iecirknī. 

Savukārt, neraugoties uz salīdzinoši augsto  vidējo vecumu 
uzņēmumā, 2018. gadā pensionējušies 60 LDz darbinieki, kas 
ir 0,95% no kopējā strādājošo skaita. Iepriekšējos divos gados 
pensionējušies attiecīgi 211 un 141 darbinieks. 

Lai nodrošinātu efektīvu paaudžu nomaiņu un uzņēmumā 
uzkrāto zināšanu un prasmju nodošanu jaunajiem speciālis-
tiem, 2014. gadā tika apstiprināts Nolikums par darbinieku 
pēctecības nodrošināšanu VAS “Latvijas dzelzceļš”. 

Vienlaikus LDz vēlas piesaistīt jaunus darbiniekus, tāpēc gada 
laikā notiek dažādi pasākumi, kuros ikvienam ir iespēja uzzi-
nāt par darbu dzelzceļa nozarē. Ikgadējā Ēnu dienā, ko rīko 
organizācija “Junior Achievement Latvija”, 2018. gadā Rīgā 
un Daugavpilī piedalījās 22 skolēni, bet Atvērto durvju nedēļā 
2018. gada aprīlī uzņēmumā viesojās 71 apmeklētājs no dažā-
dām izglītības iestādēm. 

Darbiniekiem nodrošinātie labumi 
Saskaņā ar Darba koplīgumu, kas 2017. gada 12. janvārī noslēgts starp 
LDz un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību 
(LDzSA) uzņēmuma darbiniekiem līdzās Darba likumā noteiktajam 
tiek nodrošinātas: 
• Piemaksas par darbiem, kurus darbinieks veic papildus saviem tie-

šajiem darba pienākumiem, par mācekļu apmācīšanu, par darbu 
īpašos apstākļos (piemēram, paaugstināta trokšņa, vibrācijas aps-
tākļos, par darbu augstumā u.c.); 

• Apmaksātas papildu atvaļinājuma dienas par noteiktu uzņēmumā 
nostrādātu gadu skaitu (tiek piemērots 5, 10 un 15 gadu slieksnis), 
par darbu īpašos apstākļos, kā arī – papildatvaļinājums tiek pie-
šķirts darbiniekiem, kas piedalījušies Černobiļas atomelektrosta-
cijas avārijas seku likvidācijas darbos vai pildījuši karavīru pienā-
kumus Afganistānas karā vai citos militāros konfliktos obligātā 
militārā dienesta ietvaros; 

• Papildu apmaksātas atpūtas dienas 50 vai 60 gadu jubilejā, darbi-
nieka vai viņa bērnu laulību gadījumā, izglītības iestādes absolvē-
šanas gadījumā, mācību gada pirmajā skolas dienā (darbiniekiem, 
kuru bērni uzsāk mācības 1.-4. klasē), kā arī darbinieka laulātā, ve-
cāku vai bērnu nāves gadījumā. Ikmēneša papildu atpūtas diena 
tiek piešķirta darbiniekiem, kuriem ir divi vai vairāk bērni vecumā 
no 2 līdz 12 gadiem; 

• Atlaišanas pabalsts un papildu pabalsts noteiktā apmērā un laika 
periodā, ja uzņēmums Darba likumā noteiktā kārtībā izbeidz dar-
ba attiecības ar ilgstošu darbinieku (vairāk nekā 10 gadi nozarē), 
kuram līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlikuši pieci gadi vai 
mazāk; 

• Pabalsts skolas piederumu iegādei LDz darbinieku  
bērniem – 1.-4. klašu skolēniem; 

• Pārcelšanās izdevumu segšana darbiniekam un viņa ģimenes lo-
cekļiem un nepieciešamības gadījumā – kompensācija noteiktā 
apmērā dzīvesvietas iegādei, ja uzņēmuma interesēs darbinieks 
tiek pārcelts darbā uz citu pilsētu, pagastu, reģionu; 

• Atbalsts darbiniekam vai viņa tuviniekiem nelaimes gadījumu vai 
to seku likvidēšanas dēļ radušos seku dēļ; 

• LDz ir noslēgusi līgumu par uzņēmuma darbinieku dzīvības un 
nelaimes gadījumu darbā apdrošināšanu uzņēmumā strādājošo 
darbinieku labā. Darbinieki ir apdrošināti arī smagu saslimšanu 
gadījumā;

• LDz ir apstiprināts Koplīguma pielikums – LDz darbinieku apdroši-
nāšanas kārtība un darbinieku profesiju saraksti, kurās nodarbinā-
tajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana; 

• Sadarbībā ar arodbiedrību tiek organizēta veselības apdrošināša-
na darbiniekiem un viņu tuviniekiem, kā arī citi papildu labumi, kas 
saistīti ar uzņēmuma darbinieku veselības uzlabošanu. 
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Bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošana 
2018. gadā bērna kopšanas atvaļinājumā (BKA) devušies 57 
LDz darbinieki (tostarp 16 vīrieši un 41 sieviete), bet atgriezu-
šies no BKA – 66 darbinieki (tostarp 17 vīrieši un 49 sievietes). 
Tas ir nedaudz mazāk nekā 2017. gadā, kad BKA devās 66, bet 
atgriezās darbā 79 darbinieki. 

Vadības un darbinieku attiecības 
Ņemot vērā lielo darbinieku skaitu, LDz darbībā liela nozīme ir 
efektīvai un savlaicīgai komunikācijai, nodrošinot informācijas 
apriti un iesaistes iespējas ikvienā līmenī. Kaut arī LDz darbi-
nieki ir ģeogrāfiski izkliedēti visā Latvijas teritorijā un veic ļoti 
atšķirīgus darba pienākumus, uzņēmumā ir izveidota informā-
cijas apmaiņas sistēma, gan uzrunājot katru darbinieku indivi-
duāli, gan izmantojot Darba koplīgumā paredzētās saziņas un 
informācijas apmaiņas iespējas ar LDzSA starpniecību. 

Nav definēti minimālie informācijas sniegšanas termiņi, taču 
uzņēmuma interesēs ir informāciju sniegt savlaicīgi un tas arī 
noteikts Darba koplīgumā, kas paredz savlaicīgu informācijas 
sniegšanu arodbiedrībai par uzņēmuma ekonomisko un fi-
nanšu stāvokli un tā iespējamām izmaiņām, uzņēmuma struk-
tūrvienību reorganizāciju vai darbinieku skaita samazināšanas 
uzsākšanu, kā arī informācijas sniegšanu un konsultācijas ar 
LDzSA par tādu lēmumu pieņemšanu, kas ietekmē vai var ie-
tekmēt darba samaksu, darba un atpūtas laiku, darba apstāk-
ļus u.c. ar nodarbinātību saistītus aspektus. 

Lai nodrošinātu nepastarpinātu ikdienas komunikāciju 
ar darbiniekiem, ir izveidoti vairāki komunikācijas kanāli –  
tostarp kopš 1992. gada iznāk avīze (tagad – žurnāls) “Latvijas 
Dzelzceļnieks”, kā arī 2014. gadā izveidots LDz intranets, kurā 
pieejama ne tikai aktuālā ikdienas informācija, bet arī darbi-
nieku kontaktu katalogs, darbam nepieciešamie dokumenti, 
pieteikumu formas, darba samaksas aprēķins u.c. darbinie-
kiem nepieciešamā informācija. Intranetu patlaban lieto ap 
2800 darbinieku dienā, bet tā saturs tiek dublēts darbinieku 
portālā, kas pieejams arī ārpus uzņēmuma – autorizējoties ar 
internetbankas datiem. 

Žurnāls “Latvijas Dzelzceļnieks” pēdējo divu gadu laikā no 
iknedēļas izdevuma pārveidots par ikmēneša žurnālu ar 
kvalitatīvāku saturu par ne tikai uzņēmumam, bet arī noza-
rei aktuālām norisēm. 2018. gadā tas ieguvis jaunu veido-
lu saskaņā ar apstiprināto LDz jauno zīmolu. Žurnāls iznāk  
1300 eksemplāru lielā tirāžā. 

Pēdējos gados darbinieki arvien plašāk tiek iesaistīti uzņē-
muma stratēģisko jautājumu un nākotnes darbības virzie-
nu plānošanā un īstenošanā, iesaistot tos iniciatīvas grupās 
noteiktu problēmjautājumu izpētei un risinājumu attīstīša-
nai, nodrošinot iespēju iesniegt savus priekšlikumus “LDz 
Ideju bankā”, LDz Mācību centrā attīstot Vadītāju akadēmi-
ju, kurā veidot gan apmācības, gan dialogu ar vidējā līmeņa 
vadītājiem u.c.  

1300
eksemplāru 

lielā tirāžā
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Darba aizsardzības jomu LDz koncernā regulē Darba aizsar-
dzības politika, kas izstrādāta, lai nodrošinātu darbinieku dzīvī-
bai un veselībai maksimāli drošu un nekaitīgu darba vidi. Dar-
ba aizsardzības politikas īstenošanu un rīcības pamatvirzienus 
nosaka LDz Tehniskā inspekcija, koordinējot struktūrvienības, 
veicot to uzraudzību un kontroli, kā arī sniedzot rekomendā-
cijas un norādījumus darba aizsardzības pilnveidei. 

Uz Darba aizsardzības politikas pamata LDz un meitas uzņē-
mumos ir izstrādātas Darba aizsardzības sistēmas, kas aptver 
visus uzņēmuma darbiniekus. Sistēmas uzdevums ir novērst 
vai līdz minimumam samazināt darba vides riskus darbinie-
kiem, nodrošinot iespējami agrīnāku darba vides risku identi-
ficēšanu, novērtēšanu un novēršanu. 

2018. gadā veikts Darba aizsardzības sistēmas audits, atzīstot 
tās atbilstību normatīvo aktu prasībām. Ņemot vērā audita ie-
teikumus, nolemts pievērst pastiprinātu uzmanību darba aiz-
sardzības apmācību pilnveidei uzņēmumā. 

Dzelzceļa nozarē darba vidē ir vairāki bīstami un kaitīgi faktori, 
kas potenciāli var radīt nopietnus riskus, kā arī būt par nelai-
mes gadījumu cēloni. Darbs paaugstinātas bīstamības terito-
rijā ir tiem LDz darbiniekiem, kuri strādā sliežu ceļu zonā, jo viņi 
var būt pakļauti ritošā sastāva iedarbībai – uzbraukšanai vai 
aizķeršanai. Lai nepakļautu savu veselību un dzīvību apdrau-
dējumam, strādājot sliežu ceļu zonā, būtiski ir stingri ievērot 
drošas darba veikšanas kārtību, sekot ritošā sastāva kustībai, 
izmantot augstās redzamības aizsargapģērbu, ievērot dzelz-
ceļa ceļa zīmes, rādītājus un apzīmējumus. 

LDz raugās, lai darba drošība tiktu ievērota atbilstīgi LR likum-
došanai. Darbinieku pienākums ir ievērot gan likumdošanas, 
gan iekšējo normatīvo dokumentu prasības attiecībā uz dar-
ba drošību. Saskaņā ar Darba aizsardzības apmācības sistēmu 
ikviens jaunais darbinieks, uzsākot darbu LDz, ievadapmācībā 
tiek apmācīts un instruēts par darba drošības prasībām un ar 
savu parakstu apliecina tās ievērot. Turklāt darbinieki, kuri ap-
gūst specifiskas dzelzceļa profesijas, tiek teorētiski un prak-
tiski apmācīti darba vietā un pirms atļaujas patstāvīgi strādāt 

Darba aizsardzība tiek pārbaudītas viņu zināšanas gan darba aizsardzībā, gan 
dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu jomā. Tāpat 
tiek organizētas apmācības LDz Mācību centrā – piemēram, 
bīstamo iekārtu drošas lietošanas jomā. 

Ļoti būtisks Darba aizsardzības sistēmas elements ir pastāvī-
ga uzraudzība un kontrole, lai savlaicīgi konstatētu iespēja-
mos  riskus, kas var kļūt par nelaimes gadījuma cēloni, un veik-
tu darba vides riska novērtēšanu. Šī funkcija ir LDz Tehniskās 
inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas kompetencē.  Uzņē-
mumā regulāri notiek darba vides  pārbaudes, lai veicinātu 
drošu darba  paņēmienu izmantošanu, tāpat tiek organizētas 
neplānotas un pēkšņas pārbaudes tieši darbu  veikšanas vietā. 
2018. gadā kopumā notikušas 753 darba vietu pārbaudes LDz 
struktūrvienībās; ap 19% no tām bijušas neplānotas pārbaudes 
bez iepriekšēja brīdinājuma. Pārbaužu laikā tiek kontrolēts, kā 
darbinieki ievēro darba aizsardzības instrukciju prasības, kā 
lieto kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus, darba 
aprīkojumu. Pārbaužu rezultātus noformē rakstiski, konstatē-
jot trūkumus un nosakot to novēršanas pasākumus un termi-
ņus, un kontrolē noteikto pasākumu savlaicīgu un kvalitatīvu 
izpildi. 

Saskaņā ar LDz Darba aizsardzības sistēmu pārbaužu veikša-
nas procesā tiek iesaistīts struktūrvienības darba  aizsardzības 
speciālists (DA speciālists), darbinieki, kas nodarbināti kon-
krētajās darba vietās, kā arī darbinieku ievēlēta uzticības per-
sona, kas pārstāv darbinieku intereses darba aizsardzībā. 

2018. gadā veiktās pārbaudes LDz struktūrvienībās: 

Pārbaudes 
Struktūrvienība

Tehn. 
inspekcija

Struktūrvienību
DA speciālisti

  Plānotas Neplānotas

Ceļu distance 32 83 54

Signalizācijas un sakaru distance 37 110 28

Reģionālais apsaimniekošanas iecirknis 12 231 30

Kustības vadības distance 35 39 5

Vagonu apkopes distance 25 24 8

Balstoties uz darba vides riska novērtēšanu, darbinieki tiek 
regulāri nosūtīti uz obligātajām veselības pārbaudēm un sa-
skaņā ar koplīgumā noteikto nodrošināti ar individuāliem aiz-
sardzības līdzekļiem. 

vidējais  
darbinieku  

skaits

2018. gadā 
atklāto 

arodslimību 
skaits

Nelaimes 
gadījumi 

darbā

6439

19 7
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Kaut arī darbs dzelzceļa nozarē ir saistīts ar paaugstināta ris-
ka vidi, arodslimību un nelaimes gadījumu skaits ir neliels 
– no 2018. gadā uzņēmumā strādājušo vidējā skaita (6439 
darbiniekiem) arodslimības atklātas 19 cilvēkiem, turklāt to 
skaits gada griezumā samazinājies – 2017. gadā tika atklātas 
25 arodslimības. Lielākoties arodslimības atklātas darbinie-
kiem, kas veic tehnisku, nereti fiziski smagu darbu, piemēram, 
ceļa montieriem, remontatslēdzniekiem, vagonu apskatītā-
jiem-remontētājiem, sliežu mototransporta, dzelzceļa mašīnu 
un celtņa vadītājiem u.c. 

2018. gadā LDz Tehniskā inspekcija veica arodslimību cēloņu, 
darba apstākļu izmeklēšanu un analīzi. Ir noteikta arodslimību 
attīstības tendence, diagnozes, arodslimībām pakļautās pro-
fesijas.

Galvenais arodslimību izraisītājs gandrīz visos gadījumos ir 
darba vietu fiziskais faktors – smags roku darbs, smagumu cel-
šana, pārvietošana un noturēšana ar fizisko spēku, pārslodze, 
piespiedu darba pozas u.c. 

2018. gadā arī izmeklēti septiņi nelaimes gadījumi darbā, no 
kuriem divos gadījumos bijušas smagas sekas, bet nav bijis 
neviena letāla gadījuma. Nelaimes gadījumu izmeklēšana un 
uzskaite, un to tiesiskais regulējums notiek saskaņā ar attie-
cīgajiem Ministru kabineta noteikumiem. Izmeklēšanā pieda-
lās darba devēja pārstāvji, kā arī darbinieku pārstāvji vai Valsts 
darba inspekcija. 

Kopējā ar nelaimes gadījumiem darbā saistītā darbinie-
ku darbnespēja 2018. gadā bija 614 dienas, attiecīgi veido-
jot kopējās izmaksas EUR 1483 apmērā (saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem darba devēja pienākums ir izmaksāt 
darbiniekam no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk 
kā 75 procentu apmērā no darbinieka vidējās izpeļņas par  
2. un 3. darbnespējas dienu un ne mazāk kā 80 procen-
tu apmērā, sākot no 4. darbnespējas dienas, par pirmajām  
10 kalendāra dienām). 

Izvērtējot pēdējo gadu statistiku par nelaimes gadījumiem 
darbā, konstatēts, ka galvenokārt traumas gūst 41-50 gadus 
veci vīrieši un lielākā daļa nelaimes gadījumu notiek neuzma-
nības vai darba drošības instrukciju neievērošanas dēļ. 

Būtiski uzsvērt, ka 2018. gadā LDz  tika ieviesta “Stacionāro 
alkometru informatīvā  sistēma” (SAIS) ar nolūku nodrošināt 
alkohola ietekmes kontroli darba laikā. SAIS ir aprīkota ar vi-

deokameru komplektiem, un tās uzdevums ir paaugstināt 
darbinieku darbspēju pārbaudes efektivitāti, samazināt ar cil-
vēka kļūdu saistītos negadījumu riskus un iespējamās izmak-
sas. Kontrole tiek veikta pirms darba laika sākuma un beigām 
visiem darbiniekiem, kuru amata pienākumu izpilde tieši ie-
tekmē dzelzceļa kustības drošību. SAIS centralizētajai sistē-
mai pieslēgti 39 stacionārie alkometri. 

Veselību veicinošas aktivitātes 
Līdzās Darba aizsardzības sistēmā paredzētajām obligātajām 
veselības pārbaudēm un ikvienam darbiniekam un viņa ģime-
nes loceklim pieejamajai veselības apdrošināšanai sadarbībā 
ar Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību 
LDz darbiniekiem tiek nodrošinātas iespējas nodarboties ar 
dažādām sportiskām aktivitātēm, kuras organizē arodbiedrī-
bas Sporta klubs “Lokomotīve”, tādējādi veicinot veselību uz-
labojošu vaļasprieku popularizēšanu, kas ir īpaši būtiski dar-
biniekiem, kuri veic vienveidīgu un mazkustīgu darbu, radot 
iespēju izkustēties. 
Saskaņā ar koplīgumu LDz katru gadu nodrošina noteiktu ap-
jomu finansējuma, ko arodbiedrība izlieto veselīga dzīvesvei-
da popularizēšanai un veselības uzlabošanas veicināšanai. Šī 
finansējuma ietvaros tiek nodrošināta iespēja piedalīties gan 
komandu sporta veidos (piemēram, hokejs vai futbols), gan 
piedalīties īpaši organizētos šaha, galda tenisa un citu sporta 
veidu čempionātos, kā arī apmeklēt vieglatlētikas treniņus 
sporta trenera Viktora Lāča vadībā, svaru zāli un peldēšanas 
nodarbības, kā arī iesaistīties citās fiziskās aktivitātēs gan zie-
mas, gan vasaras sezonā. Tāpat tiek organizēta LDz darbinie-
ku komandu dalība Vienības velobraucienā, Lattelecom Rīgas 
maratonā un citās sacensībās. 
Sadarbībā ar Sporta klubu “Lokomotīve” uzņēmums saviem 
darbiniekiem reizi gadā rīko Sporta svētkus, kas tradicionā-
li norisinās arodbiedrības atpūtas bāzē “Virogna” Daugavpils 
novadā. 2018. gadā Sporta svētkos piedalījās 14 komandas (15 
dalībnieki katrā), bet Sporta svētkus apmeklēja liels skaits LDz 
darbinieku ar ģimenēm. 
Ik gadu tiek komplektēta arī labāko LDz sportistu komanda 
braucienam uz Sočiem – dalībai Krievijas dzelzceļa organizē-
tajās sporta spēlēs, tādējādi sekmējot sadarbību ar kaimiņval-
stu dzelzceļu pārstāvjiem. Savukārt Krievijas un Baltkrievijas 
dzelzceļu komandas piedalās LDz un SK “Lokomotīve” or-
ganizētajos Sporta svētkos. Latvijas dzelzceļnieki piedalās arī 
pasaules vai Eiropas strādājošo sporta spēlēs – paredzams, ka 
2019. gada jūnijā notiks Eiropas dzelzceļa spēles, kurās pieda-
līsies arī LDz sportisti. 
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Lai sekmētu cilvēkresursu attīstību un dažādu jomu speciālis-
tu piesaisti, LDz ir pastāvīga sadarbība gan ar ārējām izglītības 
iestādēm (Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kā arī Rīgas un 
Daugavpils profesionālās izglītības iestādes), gan arī tiek attīs-
tīta profesionālās tālākizglītības iestāde “LDz Mācību centrs”, 
kura nodrošina plaša spektra izglītības programmas visiem 
LDz koncerna darbiniekiem, kā arī nozarē strādājošajiem ār-
pus koncerna. 

2018. gadā izglītības iestāžu programmās studējušie un tās 
absolvējušie LDz darbinieki: 

Izglītības iestāde Studiju programma

2018. gadā 
studējošo LDz 

darbinieku 
skaits

2018. gadā 
absolvējušo 

LDz darbinieku 
skaits

Rīgas Tehniskā 
universitāte, 
Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas 
fakultātes Transporta 
institūts 

“Dzelzceļa 
elektrosistēmas”

63 14

“Dzelzceļa transports” 36 36

Profesionālās izglītības 
kompetences centrs 
“Rīgas Valsts tehnikums”

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 

„Dzelzceļa transports” ar 
piešķiramo kvalifikāciju 

„Sliežu ceļu saimniecības 
tehniķis”

13 15 

Profesionālās izglītības 
kompetences centrs 
“Daugavpils tehnikums”

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 

„Dzelzceļa transports” ar 
piešķiramo kvalifikāciju 

„Sliežu ceļu saimniecības 
tehniķis”

13
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Minēto programmu ietvaros sadarbībā ar Rīgas Tehnisko 
universitāti (RTU) uzņēmums regulāri pārskata noteiktu spe-
cialitāšu mācību saturu, kā arī strādā pie jaunu specializāciju 
izveides. Piemēram, gatavojoties dzelzceļa tīkla elektrifikā-
cijas projektam, kura ietvaros izveidoto infrastruktūru sāks 
ekspluatēt pēc 2023. gada, jau 2015. gadā RTU tika izveidots 
jauns specializācijas virziens, kurā patlaban mācās 33 studenti 
un 21 students 2019. gadā šo programmu absolvēs. Savukārt 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju prog-
ramma „Dzelzceļa elektrosistēmas” papildināta ar jauniem 
telekomunikācijas jomas studiju priekšmetiem un izveidota 
jauna programmas virziena specializācija “Dzelzceļa teleko-
munikācijas”. 2018. gadā šajā programmā mācības uzsāka 12 
darbinieku . 

Savukārt 2018. gada nogalē 47 LDz darbinieki pilnveidoja pro-
fesionālo kvalifikāciju trīs dažādu virzienu kursos Baltkrievijas 
valsts transporta institūtā, bet visa gada garumā dažādu izglī-
tības iestāžu organizētus kursus apmeklējuši 944 LDz darbi-
nieki. 

Papildus tam sadarbībā ar nodibinājumu ”Rīgas Tehniskās 
universitātes Attīstības fonds” 2018. gadā tika organizēts 
LDz praktisko iemaņu iegūšanas un veicināšanas stipendiju 
piešķiršanas konkurss Profesionālās izglītības kompetences 
centra “Rīgas Valsts tehnikums”, Profesionālās izglītības kom-
petences centra “Daugavpils tehnikums” audzēkņiem un Rī-
gas Tehniskās universitātes Transporta institūta studentiem. 
Konkurss norisinās divās kārtās – 1. kārtā, balstoties uz sekmēm 
(vidējo atzīmi) tiek noteikti 30 dažādu dzelzceļa specialitāšu 
1.-3. kursu studenti, kuriem tiek nodrošināta praktisko iemaņu 
apguve uzņēmumā LDz darbinieku-prakses vadītāju uzrau-
dzībā, izmaksājot studentiem vienreizēju stipendiju EUR 285 
apmērā. Konkursa 2. kārtā no šiem 30 studentiem, balstoties 
uz viņu sekmēm, sniegumu praktisko iemaņu apguves laikā 
un motivāciju turpmākai teorētiskai un praktiskai izglītībai, 
tiek izvēlēti 24 studenti, kuri 10 mēnešus saņem ikmēneša sti-
pendiju EUR 95 (profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi) vai 
EUR 110 apmērā (RTU audzēkņi). Nesekmības vai sliktu sek-
mju gadījumā šo stipendiju var arī zaudēt. Stipendiju konkurss 
sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek rīkots kopš 2012. gada 
un plānots arī 2019. gadā.  

Aktīvi attīstās arī LDz izveidotā profesionālās tālākizglītības 
iestāde “LDz Mācību centrs” (turpmāk LDz Mācību centrs), 
kurš 2018. gadā, lai nodrošinātu metodisko materiālu ne-
mainīgu kvalitāti, kā arī lai diskutētu par aktuāliem pieaugu-

šo tālākizglītības jautājumiem, intensīvi sadarbojās ar “Lat-
gales mācību centru” Daugavpilī. Tāpat uzsāktas sarunas ar 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju par LDz Mācību centra 
pasniedzēju profesionālās kompetences pilnveidi, nodro-
šinot viņiem iespēju apgūt izglītības programmu “Pedago-
ģiskā procesa organizācija un vadība” un iegūt sertifikātu 
pedagoģijā (pasniedzēju kvalifikācijas pilnveidošana uzsāk-
ta 2019. gadā). Savukārt ar Valsts izglītības satura centru uz-
sāktas sarunas par LDz Mācību centra iesaisti Eiropas Soci-
ālā fonda projektā, kura mērķis ir nodrošināt profesionālās 
izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla 
profesionālās kompetences pilnveidi (detalizēta informā-
cija VISC mājaslapā). 

LDz Mācību centrs sadarbojas ne tikai ar izglītības jomas ies-
tādēm, bet arī citām institūcijām, veidojot kvalitatīvas, aktuā-
las izglītības programmas. Piemēram, 2018. gadā licencētās 
profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pamatlīme-
ņa zināšanu programma par  objekta civilo aizsardzību at-
bildīgajiem darbiniekiem” (licencēšanas ID numurs P_901) 
rekomendāciju sniegšanā un saskaņošanā iesaistījās Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Lai izstrādātu kvalitatīvas, valsts atzītas mācību programmas, 
LDz Mācību centrs cieši sadarbojas ar Izglītības kvalitātes valsts 
dienestu, ko apliecina 2018. gadā saņemtā akreditācija Nr. 
AI11082 (programma “Pamatlīmeņa zināšanu programma par 
objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem”) un saņemtā 
licence Nr. B75 (programma “Pamatlīmeņa zināšanu program-
ma par objekta civilo aizsardzību atbildīgajiem darbiniekiem”).

Kopumā 2018. gadā LDz Mācību centrs nodrošinājis apmācī-
bas 59026 dalībniekstundu apmērā. Atsevišķi netiek uzskai-
tīts LDz un citu uzņēmumu darbinieku stundu skaits, taču, 
pieņemot, ka LDz darbinieki sastādījuši 87% no kopējā apmā-
cību dalībnieku skaita un līdzīga proporcija tiktu rēķināta arī no 
kopējā stundu skaita, aptuvenais LDz darbinieku apmācību 
stundu skaits veido 51353 dalībniekstundas (87% no kopējām 
59026 stundām). Tādējādi, rēķinot uz kopējo LDz darbinieku 
skaitu, 2018. gadā saņemto apmācību apjoms veido vidēji 7,98 
stundas uz vienu darbinieku (51353 stundas / 6439 – vidējais 
LDz darbinieku skaits). 

Tā kā viena no LDz pamatvērtībām ir drošība, uzņēmu-
mā tiek veikta virkne pasākumu, lai  nodrošinātu  dar-
bu veikšanu drošā darba vidē. Viens no pasākumiem 
drošas darba vides veidošanai ir darbinieku izglītošana.  

LDz Mācību 
centrā 2018. 
gadā apmācītie 
dzelzceļa 
nozares 
darbinieki: 

5212 

kopumā izglītojamie, 
tostarp 

4544 
jeb 87% – 
LDz darbinieki 

609 

LDz koncerna 
meitas uzņēmumu 
darbinieki

59 

ārējie klienti 

59026 
kopējais 
dalībniekstundu 
skaits 2018. gadā

ARTŪRS ZEPS                                                                    

RTU attīstības prorektors 

“Universitāte augstu novērtē LDz 
vadības iesaisti RTU Padomnieku 
konventa darbībā, kā arī sadarbī-
bu ar RTU Dzelzceļa transporta 
katedru un Dzelzceļa automātikas 
un telemātikas katedru.
LDz ir viens no būtiskākajiem RTU 
sadarbības partneriem, kurš visaktī-
vāk izmanto ne vien iespēju nodro-
šināt savu darbinieku tālākizglītību, 
bet arī darbiniekiem bez augstākās 
izglītības sniegt iespēju iegūt ba-
kalaura grādu. Sadarbības modeļa 
ietvaros RTU piedāvā uzņēmumam 
speciāli veidotu mācību saturu un 
formātu, kas atvieglo iespēju LDz 
darbiniekiem uzsākt un apgūt ap-
mācību ciklu. Savukārt no universi-
tātes viedokļa šāda veida sadarbība 
kalpo par lielisku pilotprojektu 
sadarbības veidošanai arī ar citiem 
uzņēmumiem Latvijas līmenī.
Ņemot vērā gaidāmos dzelzceļa 
infrastruktūras attīstības plānus – 
dzelzceļa elektrifikācijas projektu 
un Rail Baltica attīstību –  RTU ir ļoti 
būtiska sadarbība ar LDz, lai, kopīgi 
strādājot, varētu nodrošināt stu-
dentiem mūsdienīgu mācību satu-
ru, kas būs nepieciešams dzelzceļa 
nozares attīstībai. Tikpat nozīmīgi, 
sadarbojoties zinātnes pētniecības 
projektu ietvaros, ir celt RTU zināt-
nisko kapacitāti un sniegt atbalstu 
nozarei kopumā jaunāko tehnisko 
risinājumu pielietošanā, jaunu un 
inovatīvu risinājumu radīšanā.”
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LDz Mācību centrs velta īpašu uzmanību darbinieku izglīto-
šanai un izglītības programmu izstrādāšanai un pilnveidošanai 
šajā jomā. Arī 2018. gadā prioritāras ir mācības tādās jomās, kā 
“Darba vide un drošība”, “Tehnika un tehnoloģijas” un “Dzelz-
ceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi”. 

LDz Mācību centrs regulāri seko līdzi arī notikumiem valstī un 
izstrādā izglītības programmas un organizē seminārus par uz-
ņēmumam saistošām aktualitātēm likumdošanā. Piemēram, 
2018. gadā liela uzmanība tika veltīta fizisko personu datu aiz-
sardzības normu piemērošanai. Izglītojošie semināri šajā jomā 
LDz darbiniekiem tika organizēti gan Rīgā, gan Daugavpilī.

Ņemot vērā LDz pieaugošo fokusēšanos uz tehnoloģiju, tai 
skaitā informācijas tehnoloģiju pielietojumu ikdienas darbā, 
2018. gadā ir veikts sagatavošanās darbs, lai 2019. gadā uzsāk-
tu plašāku darbinieku apmācību divu līmeņu datorzināšanu 
apguves programmās – plašāk lietoto datu apstrādes lieto-
jumprogrammu (MS Office un citas plašāk izmantotas prog-
rammas), kā arī padziļinātāku eksperta līmeņa datu apstrādes 
un analīzes programmu lietošanā. 

2018. gadā turpinājās arī “LDz Vadītāju akadēmijas”  
programma, kurā LDz un tā koncerna uzņēmumu vidējā lī-
meņa vadītājiem ir iespēja apgūt darba tiesības, personāla 
motivācijas, stratēģiskās un operatīvās plānošanas, stresa 
vadības, darbinieku psiholoģijas un citas vadītājam nepie-
ciešamās prasmes. Šo programmu 2018. gadā absolvēja  
17 dalībnieki, bet kopumā vidējā līmeņa vadītāju programmas 
ietvaros laika posmā no 2013. gada līdz 2018. gadam apmācīti 
80 dalībnieki.

LDz Mācību centrs sadarbībā ar struktūrvienībām un jomu 
profesionāļiem veic arī sadarbības partneru mācību prog-
rammu aprobāciju atbilstoši struktūrvienību vajadzībām 
un aktualitātēm. Piemēram, 2018. gadā Signalizācijas un 
sakaru distances un Ceļu distances  speciālistiem tika or-
ganizētas mācības “Elektrifikācijas projektu izstrāde ar Au-
toCAD”, 2018. gada nogalē tika uzsāktas sarunas par darbi-
nieku apmācību telekomunikāciju tīklu būvniecības jomā un  
2019. gada janvārī Signalizācijas un sakaru distances darbinie-
ki pilnveidoja zināšanas atbilstoši mācību programmai “Tele-
komunikāciju sistēmu un tīklu būvniecību reglamentējošie 
LR likumi, MK noteikumi un būvstandarti”. 

Karjeras un izaugsmes novērtējuma veikšana 
2015. gada 7. maijā LDz ir apstiprināts VAS “Latvijas dzelzceļš” 
darbinieku darba izpildes un kompetenču novērtējuma noli-
kums, saskaņā ar kuru ikgadējā novērtēšana saskaņā ar struk-
turētu anketu un uz tās balstītām pārrunām tiek veikta LDz 
Ģenerāldirekcijas direktoriem un viņu vietniekiem, Ģenerāl-
direkcijas struktūru un LDz struktūrvienību vadītājiem un viņu 
vietniekiem. 2018. gadā veikti 49 novērtējumi minētajiem 
darbiniekiem. 

Saskaņā ar Darbinieku darba izpildes un kompetenču novēr-
tējuma nolikumu LDz Personāla direkcija arī veic ārkārtas no-
vērtēšanu un pārrunas ar darbiniekiem būtisku karjeras, atal-
gojuma izmaiņu, amata pienākumu maiņas vai citu nozīmīgu 
potenciālu izmaiņu gadījumā. 2018. gadā šāds novērtējums 
veikts 19 darbiniekiem. 

Citu līmeņu darbinieku novērtējumu veic attiecīgo struktūru 
vadītāji pēc nepieciešamības, taču uzņēmumā plānots attīstīt 
kompetenču novērtēšanas rīkus un iespējas, aptverot arvien 
plašāku darbinieku loku. 

Vienlaikus Personāla direkcija ir izstrādājusi dzelzceļa profe-
siju attīstības shēmas (struktūru, kā konkrēts dzelzceļa profe-
sijas speciālists var attīstīt savu karjeru, kādas prasmes viņam 
jāapgūst, kādas perspektīvas iespējamas, kādas ir prasības 
izaugsmei utt.), bet, ņemot vērā stratēģiskā nākotnes redzē-
juma izmaiņas LDz, kas papildināts ar augsta līmeņa tehnolo-
ģisko (tai skaitā IT) profesionāļu nepieciešamību, līdzīgas at-
tīstības shēmas tiks izstrādātas arī citās profesiju grupās. 

Lai sekmētu gan darbinieku novērtēšanas sistēmas, gan pašu 
darbinieku izaugsmes iespēju attīstību LDz un tā koncerna 
uzņēmumos, attīstot gan vertikālās, gan horizontālās karjeras 
iespējas, 2018. gada nogalē ir izveidots Karjeras vadības un 
personāla atlases centrs. Sīkāk lasīt 39. lpp. 
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Dažādība un 
vienlīdzīgas iespējas 
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34,57%

 Sievietes
 Vīrieši

 Augstākā līmeņa vadība
 Vidējā līmeņa vadība

65,43% 

LDz nav definētas dzimumu kvotas, pastāv dzimumu līdztiesī-
ba, un darbinieki (tostarp arī augstākā un vidējā līmeņa vadītā-
ju amatos) tiek nodarbināti atkarībā no viņu profesionālajām 
zināšanām, prasmēm un pieredzes. 

Uzņēmumā ir vienota, uz godīgiem un objektīviem kritērijiem 
balstīta darba samaksas sistēma. Visi amati tiek klasificēti pēc 
vienotas metodikas, un darba algas apmēru nosaka atkarībā 
no izpildāmā darba smaguma, intensitātes, sarežģītības un 
no konkrētā amata kompetences izrietošās atbildības apjo-
ma, amatam atbilstošās izglītības, darba pieredzes attiecīga-
jā jomā, individuālajām spējām, kvalifikācijas, prasmēm un 
darba izpildes rezultātiem (atdeves LDz mērķu sasniegšanā). 
Atalgojuma sistēmas pamatprincips – tiek noteikta vienlīdzī-
ga darba samaksa par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības 
darbu gan vienas LDz struktūrvienības ietvaros, gan arī LDz 
kopumā. Darbinieku darba samaksa tiek noteikta atkarībā no 
veicamajiem amata pienākumiem, nevis darbinieka dzimuma 
vai lokācijas.

Darbinieku sadalījums  
pēc dzimuma, 2018. gads

Vadības līmeņa darbinieku sadalījums pēc dzimuma, 2018. gads
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LDZ INFRASTRUKTŪRA SAVIENO LIELĀKĀS 

LATVIJAS PILSĒTAS UN ŠĶĒRSO DAUDZUS 

NOVADUS, LĪDZ AR TO NODROŠINOT 

GAN EFEKTĪVAS MOBILITĀTES IESPĒJAS 

TO IEDZĪVOTĀJIEM, GAN VIENLAIKUS 

LIEKOT SABIEDRĪBAI PIEVĒRST UZMANĪBU 

DROŠĪBAI UN UZVEDĪBAI DZELZCEĻA 

TUVUMĀ, TĀDĒJĀDI UZŅĒMUMA IESAISTE 

UN LOMA VIETĒJO KOPIENU DZĪVĒ IR 

NOZĪMĪGA. 

LDz ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā un tam ir pie-
nākums būt atbildīgam pret sabiedrību. Arī uzņēmuma 2018. 
gadā prezentētajā nākotnes redzējumā liela loma ir LDz līde-
rībai Latvijas izcilības sekmēšanai starptautiskā mērogā, kas 
nozīmē atbildīgu sadarbības partneru, projektu un aktivitāšu 
izvēli. 

Vietējo kopienu dzīvē uzņēmums līdzdarbojas, sniedzot at-
balstu būtiskām iniciatīvām saskaņā ar LDz koncernā apstip-
rināto Dāvinājumu (ziedojumu) politiku, kā arī iesaistoties 
sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs reģionos, kur LDz ir liela so-
ciālekonomiskā loma . 

Vietējo kopienu iesaiste 
2018. gadā stājās spēkā jauna LDz koncerna Dāvinājumu  
(ziedojumu) politika, sašaurinot atbalstāmo jomu loku un 
vienlaikus fokusējoties uz sabiedrībai un valsts attīstībai no-
zīmīgākajiem darbības virzieniem – atbalstu izglītības un zi-
nātnes, veselības veicināšanas, sociālās palīdzības un vides 
aizsardzības projektiem. Politikas ietvaros definēti arī ierobe-
žojumi sadarbības organizācijām (piemēram, nenokārtotas 
nodokļu nomaksas saistības), kā arī noteikts, ka netiek piešķir-
ti dāvinājumi (ziedojumi) fiziskām personām. 

Saskaņā ar Dāvinājumu (ziedojumu) politiku un tajā noteikto 
pieteikumu izskatīšanas kārtību 2018. gadā LDz piešķīris čet-
rus dāvinājumus (ziedojumus), no kuriem trīs saistīti ar palī-
dzību sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, bet viens – 
atbalstu nodibinājumam “Iespējamā misija” jauno pedagogu 
sagatavošanā, īpaši fokusējoties uz eksakto un dabaszinību 
skolotāju nodrošināšanu Latvijas skolām. Ziedojums “Iespēja-
majai misijai” tika saskaņots ar Satiksmes un Finanšu ministriju 
likumā noteiktā kārtībā. 

Koncerna ietvaros 2018. gadā piešķirti vēl pieci dāvinājumi 
(ziedojumi) nacionāla un reģionāla mēroga organizācijām, 
kuru mērķis ir sniegt atbalstu sociāli mazaizsargātām sabied-
rības grupām, tostarp bērniem. 

Ar informāciju par visiem 2018. gadā piešķirtajiem dāvināju-
miem (ziedojumiem) var iepazīties LDz tīmekļa vietnē. Būtis-
ki, ka pēdējo trīs gadu laikā LDz piešķirtais dāvinājumu (ziedo-
jumu) apjoms ir ievērojami samazinājies. 

VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ

https://www.ldz.lv/lv/content/vadl%C4%ABnijas
https://www.ldz.lv/lv/content/vadl%C4%ABnijas
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Tīmekļa vietnē norādīti arī LDz saņemtie dāvinājumi – ar 
dzelzceļa darbību saistīti priekšmeti, vizuālas, rakstiskas un 
cita veida liecības, kas nodotas Latvijas Dzelzceļa vēstures 
muzejam, kurš darbojas LDz Komunikācijas un starptautis-
ko attiecību direkcijas sastāvā. 2018. gadā Latvijas Dzelzce-
ļa vēstures muzejs krājumā ir pieņēmis vienu dāvinājumu  
24 priekšmetu (14 fotogrāfijas un 10 dokumenti) sastāvā, kuri 
dokumentē dzelzceļa darbinieka, mašīnista Arvīda Popena 
(1906-1976) darba gaitas dzelzceļā. 

Vienlaikus uzņēmums ar savu darbu aktīvi iesaistās arī atbal-
sta sniegšanā Raudas un Medumu speciālajām internātpa-
matskolām – ņemot vērā, ka Latgales reģions ir LDz darbībai 
īpaši būtisks un tur strādā ievērojama daļa LDz darbinieku, 
uzņēmums uzskata par savu pienākumu īpaši atbalstīt so-
ciāli mazaizsargātas sabiedrības grupas šajā Latvijā reģionā, 
sistemātiski fokusējoties uz ilgtermiņa atbalstu minētajām 
izglītības iestādēm. LDz organizē gan sporta spēles šo skolu 
audzēkņiem, gan Ziemassvētku pasākumus, gan arī iespēju 
apmeklēt ekskursijā Rīgu un kultūrizglītojošus pasākumus, 
kas notiek galvaspilsētā. 

Ietekme uz vietējo sabiedrību 
LDz nodarbina vairāk nekā 6000 cilvēku visā Latvijā, kas 
nozīmē pozitīvu ietekmi uz 6000 cilvēku ģimenēm un 
to labklājību. Vienlaikus uzņēmuma pieredze liecina, ka 
darbības aktivizēšana noteiktā reģionā liela mēroga infra-
struktūras projektu īstenošanas laikā tradicionāli paaug-
stina arī ekonomisko aktivitāti citās nozarēs – par to liecina 
pieredze 2015. gadā noslēgtā otrā sliežu ceļa būvniecības 
laikā iecirknī Krustpils-Skrīveri, kā arī šāda aktivitāte tiek 
sagaidīta dzelzceļa tīkla elektrifikācijas īstenošanas laikā. 
Šajā periodā attiecīgajās dzelzceļa līnijās strādās būvnieki, 
nereti – piesaistīti no citiem reģioniem, līdz ar to tiks pa-
pildus noslogots arī tirdzniecības, sabiedriskās ēdināša-
nas un viesmīlības pakalpojumu sektors, sekmējot mazo 
uzņēmējdarbību reģionos. 

Savukārt ikdienā uzņēmuma infrastruktūra ļauj efek-
tīvi darboties pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu, 
sekmējot cilvēku mobilitāti starp lielākajām Latvijas pil-
sētām. LDz uzturētās infrastruktūras kvalitāte pēdējos 
gados ir saņēmusi novērtējumu “teicami” (2018. gadā 
– 15,6 balles; jo mazāks ballu skaits, jo sliežu ceļu kva-
litāte ir labāka). Liela loma bijusi īstenotajiem infra-
struktūras modernizācijas darbiem, kuru rezultātā 
izveidota kvalitatīva, konkurētspējīga dzelzceļa infra-
struktūra, kas izmantojama visa veida pārvadājumiem. 
Lai uzlabotu iedzīvotāju mobilitātes iespējas, LDz kopā ar  
AS “Pasažieru vilciens” un pašvaldībām ir izstrādājis 
ekspresvilcienu maršruta Valka-Rīga posmā Cēsis-Rīga, 
kas ļauj cēsniekiem nokļūt Rīgā nepilnā pusotrā stundā, 
pa ceļam apstājoties vien Līgatnē, Siguldā un Inčukalnā. 
Tiek izvērtētas iespējas saīsināt šī brauciena laiku vēl vai-
rāk, kā arī līdzīgā veidā tiek domāts par ekspresvilcienu 
maršrutu attīstību arī citos Latvijas reģionos. 

Savukārt par potenciāli negatīvu ietekmi uz sabiedrību 
tiek uzskatīta dzelzceļa radītā trokšņa un vibrācijas ietek-
me, taču LDz veic sistemātiskus pasākumus, lai to mazi-
nātu, kā arī strādā ar pašvaldībām, vēršot to uzmanību, 
lai dzelzceļa tuvumā netiktu plānotas jaunas dzīvojamās 
zonas. 2018. gadā LDz ir izstrādājis rīcības plāna projektu 
trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijās ar satiksmes inten-
sitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā. Šādas līnijas ir 
Rīgas pilsētas teritorijā, kā arī posmā Rīga-Lielvārde. 2019. 
gada sākumā uzsākta plāna projekta sabiedriskā apsprie-
šana. 



VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ VAS “Latvijas dzelzceļš” Ilgtspējas un gada pārskats 2018

92

Nozares industriālā mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana 
Viens no LDz uzdevumiem attiecībā pret sabiedrību ir dzelz-
ceļa nozares industriālā mantojuma saglabāšana un tā pie-
ejamības nodrošināšana, ko īsteno Latvijas Dzelzceļa vēstu-
res muzejs, kura ekspozīcijas pieejamas Rīgā un muzeja filiālē 
Jelgavā. 

2018. gadā muzejs izstrādāja jaunu darbības stratēģiju  
Dzelzceļa muzejs 2030. Tajā izvirzīti ambiciozi mērķi, uzdevu-
mi, definēta jauna misija.

Gada nogalē muzejs saņēma LR Kultūras ministrijas atzinumu 
par muzeja kārtējo akreditāciju uz pieciem gadiem. Akreditā-
cijas komisija īpaši uzsvēra muzeja profesionālo darbu, lielisku 
komandas darbu, mērķtiecību un drosmi būt atšķirīgiem no 
citiem muzejiem.

2018. gadā noslēdzās konkurss par muzeja teritorijas papla-
šināšanu un attīstīšanu, kurā uzvarēja arhitektu birojs NRJA. 
Gada nogalē arhitektu birojs iesniedza būvprojektu minimālā 
sastāvā saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē. Ņemot to vērā, 
muzejs ir uzsācis darbu pie jaunās ekspozīcijas un darbības 
koncepcijas.

Krājuma darbā muzeja būtiskākais uzdevums ir ne tikai veidot 
un uzturēt profesionālāko dzelzceļa vēstures liecību krātuvi 
Baltijā, bet arī nodrošināt tās pieejamību iespējami plašākam 
cilvēku lokam, tādēļ uzsākts darbs pie muzeja krājuma digitā-
lās platformas izveides un turpinās krājuma priekšmetu digi-
talizēšana.

2018. gadā tika ieskenēti 152 mazā un vidējā formāta foto, do-
kumenti un iespieddarbi, sadarbojoties ar foto aģentūru F64, 
digitalizēti 50 lielformāta iespieddarbi, kā arī veikta fotofiksā-
cija 100 priekšmetiem, kas eksponēti muzeja Jelgavas ekspo-
zīcijā. Digitālais krājuma kolekciju katalogs būs brīvi pieejams 
tiešsaistē, muzeja mājaslapā https://www.railwaymuseum.lv/  
un ļaus interesentiem apskatīt lielāko daļu no neeksponēta-
jiem kolekciju priekšmetiem.

Pārskata periodā krājumā pieņemti 104 jauni priekšmeti, to-
starp 22 priekšmetu pirkumi, 58 priekšmeti krājumā tika 
pieņemti pēc Zinātniskā arhīva izskatīšanas, kā arī saņemti  
24 dāvinājumi. Kā nozīmīgākais un vērtīgākais priekšmets 
īpaši izceļams 20. gs. 30. gadu stacijas dežuranta pulkstenis –  

proti, iekštelpu perona pulkstenis, kas bijis savienots ar ār-
telpas perona pulksteni. Tāpat par vērtīgiem guvumiem tiek 
uzskatīti priekšmeti, kas dokumentē kādas personas darba 
gaitas dzelzceļā. 2018. gadā kā dāvinājumu muzejs saņēmis 
fotogrāfijas un dokumentus par mašīnista Arvīda Popena 
(1906–1972) darba gaitām dzelzceļā. Personālo priekšmetu 
grupa ir vērtīga, jo tiek saglabātas liecības gan par konkrēto 
cilvēku, gan jaunieguvumi caur konkrētā cilvēka darba piere-
dzi stāsta par dzelzceļu trīs nozīmīgos laika periodos.

Gada laikā muzeja speciālisti par dažādām ar dzelzceļa vēsturi 
saistītām tēmām snieguši 34 konsultācijas. Konsultāciju laikā 
krājumā un zinātniskajā arhīvā esošos materiālus (aptuveni 
6000 vienību) savos pētījumos izmantojuši gan studenti un 
skolnieki, gan žurnālisti, pētnieki un rakstnieki. Dzelzceļa mu-
zeja krājuma priekšmeti kalpojuši ne tikai kā pētniecības, bet 
arī iedvesmas avots, piemēram, veidojot mākslas filmu kad-
rus, kuros iekļauta dzelzceļam raksturīgā ainava. Konsultēti 
mākslas filmu “Pilsēta pie upes”, “Dvēseļu putenis”, “LIETAS 
NR. 1918 – 2018” mākslinieki. Muzeja krājuma foto izmanto-
ti, veidojot grāmatu “Latvijas mākslas vēsture. 3. sējums” un 
topošo pasažieru pārvadājumiem veltīto grāmatu, ko plāno 
izdot AS “Pasažieru vilciens”. Tāpat muzeja krājuma materiāli 
iekļauti informatīvo stendu tapšanā, piemēram, Krustpils no-
vada Vīpes pagastā sagatavots stends par Trepes staciju, Vi-
dzemes tūrisma asociācija sagatavojusi informatīvos stendus 
par Vidzemes dzelzceļiem u.c.

No muzeja krājuma apskatāmajā periodā deponēti vairāki 
desmiti priekšmetu. Kā apjomīgākais jāmin deponējums Stā-
merienas kultūras namam un Gulbenes novada vēstures un 
mākslas muzejam, kas “Bānītim 115” svētku ietvaros organizē-
ja Dzelzceļa lukturu izstādi (deponēti 30 priekšmeti) un tērpu 
skati “Dzelzceļnieku tērpi no dažādiem vēstures laika pos-
miem (deponēts 21 priekšmets). Šo divu aktivitāšu pamatā bija 
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja krājuma priekšmeti, kā arī 
sagatavošanās periodā krājuma glabātājas konsultēja kolēģus 
gan klātienē, gan elektroniski. Pasākuma dienā Dzelzceļa vēs-
tures muzeja direktore piedalījās Dzelzceļa lukturu izstādes 
atklāšanā, sniedzot nelielu ieskatu kolekcijas daudzveidībā 
un priekšmetu vēsturiskajā izmantošanā. 2018. gadā, atsau-
coties uz Latvijas Nacionālā vēstures muzeja aicinājumu un 
iesaistoties muzeju kopizstādes veidošanā “Latvijas gadsimts”, 
izstādes vajadzībām tika deponēti deviņi priekšmeti, kā arī sa-
gatavots stāsts par inženieri Jāni Leimani un pirmo neatkarīgā 
Latvijā būvēto dzelzceļa līniju Liepāja–Glūda. 

https://www.railwaymuseum.lv/
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2018. gadā turpinājās darbs pie iespieddarbu un dokumentu, 
kā arī ritošā sastāva  kolekcijas saglabāšanas nodrošināšanas, 
kopumā  restaurācijas / atjaunošanas darbi tika veikti 20 krā-
juma vienībām – kartēm, shēmām, dokumentiem, ritekļiem. 

Atjaunošanas darbi tika veikti arī salonvagonam  
Nr. 00870006 un Kanādas tipa vagonam, kas vēl nav uzņemti 
krājumā. Salonvagonam veikta jumta bojājumu noblīvēšana 
un durvju atjaunošana, savukārt Kanādas tipa vagona koka 
daļas apstrādātas ar lineļļas krāsu.

2018. gadā muzejs apmeklētājiem piedāvāja divas izstādes. 

Tuvojoties XXVI Vispārējiem Latviešu Dziesmu un XVI Deju 
Svētkiem, tika izveidota galerija par ceļu uz Dziesmu svētkiem, 
kas apskatāma muzeja Facebook lapā. Šajā virtuālajā izstādē 
attēlots, kāda laikā gaitā bijusi dzelzceļa darbība Dziesmu un 
deju svētku laikā, tāpat arī vēstīts par dzelzceļa darbinieku ie-
saistīšanos svētku norisē. 

No 2. augusta līdz 15. septembrim Dzelzceļa vēstures muzeja 
izstāžu zālē bija apskatāma fotoizstāde “Neredzamā dzelzceļa 
ikdiena”. Tā veidota muzeja sadarbībā ar diviem fotomākslinie-
kiem – Oļegu Tkačovu un Olgu Sitko, sniedzot ieskatu dzelzceļa 
darbā, ko ikdienā redz tikai dzelzceļnieki. Izstādes darbi tapuši 
2018. gada ziemas mēnešos, apmeklējot vairākus dzelzceļa 
objektus. Vairāk nekā 60 darbos aplūkota dzelzceļa ikdiena 
un specifiskas profesijas. Izstādē varēja aplūkot, kā nakts laikā 
tiek labotas sliedes, kā pa dzelzceļu pārvieto smago tehniku, 
vai vilcienā ir “melnā kaste”, kā tiek organizēts vagonu šķirota-
vas darbs un kas rūpējas, lai garajos vilcienu sastāvos neviens 
vagons nebūtu lieks. Izstāde tapa, autoriem sadarbojoties ar  
“Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmumiem, izstādes kura-
toriem Andri Malahovski, Noru Vrubļevsku un korektori Ievu 
Melgalvi. 

2018. gadā muzejā notikušas arī citu kuratoru rīkotas izstādes: 
• Laris Strunke “Aiza” (11. aprīlis – 11. maijs)
•  Starptautiskā keramikas biennāle (2.-26. jūlijs)
•  5. Starptautiskais leļļu festivāls (20.-23. septembris)
•  Latvijas Dizaineru savienības 30 gadu jubilejas izstāde  

(9.-13. oktobris)
•  5. Starptautiskais mākslas gadatirgus “ART Riga Fair”  

(27. novembris-2. decembris)

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros  
(pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):

N.p.k. Nosaukums Norišu skaits Klausītāju skaits

1 Drošības stunda 56 1261

2 Radoša nodarbība “Ceļojums pagātnē” 77 1133

3 Nodarbība “Iepazīsti un uzbūvē tvaika loko-
motīvi”

23 349

4 Nodarbība “Stacijas dzīve” 35 627

Muzejpedagoģiskās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:

N.p.k. Autors Nosaukums
Norišu 
skaits

Klausītāju 
skaits

1 Darja Kovaļova Radoša nodarbība “Noslēpums ir detaļās!” 2 61

2 Ieva Pētersone
Vasaras nometne “Mums ir pa ceļam”, 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

1 12

3
Darja Kovaļova / 
Jānis Zariņš

Industriālie pārgājieni 3 125

  

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:

N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks
Norises 

vieta
Pasākumu 

skaits
Dalībnieku 

skaits

1 Cita Muzeju nakts 19.05.2018 Viļāni 1 111

2 Cita Muzeju nakts 19.05.2018. Dobele 1 159

3 Muzeju diena 19.05.2018. Rīga 1 208

4 Muzeju nakts 19.05.2018. Jelgava 1 191

5
Vakara sarunas Dzelzceļa 
muzejā

2018 Rīga 1 18

6 Dzimšanas dienas muzejā 2018
Rīga un 
Jelgava

38 582

7 Izbraucieni ar drezīnu 05.- 09.2018. Rīga 66 359

8 Spēles “Ticket to Ride” turnīrs 26.08.2018. Rīga 1 41

Baltā galdauta svētki Dzelzceļa 
muzejā

04.05.2018. Rīga 1 60

Muzeja brīvprātīgo palīgu 
tikšanās

28.12.2018. Rīga 1 30

Uzlīmju albuma “Lokosalīme” 
atklāšanas pasākums

28.12.2018. Rīga 1 160
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Jaunajā, 2018. gadā izstrādātajā stratēģijā muzejs izvirzījis sev 
mērķi veicināt kvalitatīvu, nevis kvantitatīvu muzeja apmeklē-
jumu. Tāpēc 2018. gadā tas atsacījās no tradicionālās dalības 
akcijā Muzeju nakts, kuras laikā iepriekšējos gados muzejā 
vidēji viesojās ap 6000 cilvēku. Tā vietā muzejs rīkoja izbrau-
kuma pasākumus Viļānu un Dobeles stacijās, kur pasākumus 
kopumā apmeklēja 669 cilvēki. Viņiem bija iespēja noskatīties 
kino, satikt un  iepazīt dzelzceļa stacijas dežurantu, pārrunāt 
viņa darba specifiku, uzzināt konkrētās dzelzceļa līnijas vēsturi 
un piedalīties radošās aktivitātēs. 

2018. gadā muzeju kopumā apmeklējuši 36 022 cilvēki, nova-
dītas 475 ekskursijas, 191 pedagoģiskā nodarbība, 19 cita rak-
stura programmu vai nodarbību, tostarp norisinājušās šādas 
aktivitātes. 

Piegādātāju sociālās ietekmes novērtējums 
LDz neveic detalizētu piegādātu un sadarbības partneru 
ietekmes izvērtējumu, taču uzņēmuma izstrādātie Sadar-
bības partneru ētikas pamatprincipi ir saistoši ikvienam  
LDz koncerna līgumpartnerim, kurš, parakstot sadarbības 
līgumu, apliecina, ka pilnībā atbilst šajā dokumentā ietverta-
jiem principiem. 

Politiskā atbildība 
LDz ir valsts kapitālsabiedrība un darbojas primāri valsts 
tautsaimniecības interesēs. Tā darbību ietekmē politiskie lē-
mumi un transporta un loģistikas politikas plānošanas do-
kumenti (piemēram, Transporta attīstības pamatnostādnes  
2014.-2020. gadam), kā arī uzņēmuma darbību regulējošie 
normatīvie akti (Dzelzceļa likums, kā arī 2018. gadā izstrādātais 
un Ministru kabineta apstiprinātais Indikatīvais dzelzceļa in-
frastruktūras attīstības plāns pieciem gadiem). 
Vienlaikus uzņēmuma pārvaldībā ir nodalīta uzņēmuma op-
eratīvā vadība un valsts un Satiksmes ministrijas kā akcionāra 
ietekme uz lēmumu pieņemšanu. 2016. gadā ir izveidota  
LDz padome (sīkāk skatīt 24. lpp.), kura pārrauga uzņēmuma 
darbību, un akcionārs uzņēmuma darbībā ir iesaistīts tikai li-
kumā noteiktajā kārtībā. 
Attiecībā uz politiskajām partijām – LDz Dāvinājumu (ziedoju-
mu) politika aizliedz uzņēmumam atbalstīt politiskās partijas, 
organizācijas un to apvienības. 

Citi ietekmes 
aspekti

https://www.ldz.lv/lv/%E2%80%9Clatvijas-dzelzce%C4%BC%C5%A1%E2%80%9D-koncerna-sadarb%C4%ABbas-partneru-biznesa-%C4%93tika
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Atbildība pret klientu 

Tradicionālā izpratnē par LDz klientiem uz-
skatāmi četri kravu pārvadājumu operatori, 
AS “Pasažieru vilciens” un Lietuvas dzelz-
ceļš, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus 
posmā Viļņa-Daugavpils, tostarp iebraucot 
Latvijas teritorijā, kā arī atsevišķi ostu uzņē-
mumi, kas izmanto LDz vagonu apstrādes jeb 
manevru darbu pakalpojumus. Sadarbību ar 
šiem klientiem regulē 51. lpp. minētie norma-
tīvie akti un principi. 

Tomēr LDz atbildību pret klientu vērtē plašāk, 
pievēršot uzmanību arī sabiedrībai kā infra-
struktūras lietotājiem. Īpaši būtiski tas ir Rīgas 
Centrālajā stacijā, kuru ikdienā izmanto ne ti-
kai dzelzceļa pasažieri, bet tai cauri dienā iziet 
ievērojama gājēju plūsma.  

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pado-
mes regulu (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada  
23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesī-
bām un pienākumiem LDz rūpējas gan par 
sabiedrisko kārtību un drošību stacijās, gan 
sniedz uzziņu pakalpojumus par pasažieru 
pārvadājumiem, kā arī saskaņā ar Komisi-
jas Regulu (ES) Nr. 1300/2014 (2014. gada  
18. novembris) par savstarpējas izmantoja-
mības tehniskajām specifikācijām attiecībā 
uz Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību 
personām ar invaliditāti un personām ar ie-
robežotām pārvietošanās spējām nodrošina 
mobilā pacēlāja pieteikumu pieņemšanu un 
apstrādi pasažieriem ar īpašām vajadzībām. 

Īstenojot modernizācijas projektus esošajā 
infrastruktūrā, LDz konsultējas ar Invalīdu un 
viņu draugu apvienību “Apeirons”, lai veidotu 

mūsdienīgiem standartiem atbilstošu vides 
pieejamību (organizācijas atbalsts bija ļoti no-
zīmīgs 2015. gadā noslēgtā pasažieru infra-
struktūras modernizācijas projekta ietvaros 
Jūrmalas un Jelgavas līnijās, kā arī ieteikumi 
tiks ņemti vērā, īstenojot nākamo moderni-
zācijas projektu). Savukārt Rīgas Centrālās 
stacijas pieejamība tiks risināta, pārbūvē-
jot staciju projekta “Rail Baltica” ietvaros, un 
šajā kontekstā LDz sadarbojas ar uzņēmumu  
“Eiropas Dzelzceļa līnijas”. 

Netiešu saskarsmi ar klientiem veido infra-
struktūras pārvaldītāja veiktais kustības vadī-
bas darbs, plānojot un saskaņojot maršrutus, 
kas ļauj pasažieru pārvadājumiem notikt stin-
gri pēc grafika. 

Taču par vienu no būtiskākajiem atbildības 
aspektiem uzskatāms LDz darbs sabiedrī-
bas informēšanā par drošību dzelzceļa tu-
vumā un šķērsojot dzelzceļa sliedes kājām, 
ar velosipēdu vai autotransportu. Sadur-
smes ar vilcienu, lai arī notiek ievērojami re-
tāk nekā avārijas uz autoceļiem, visbiežāk ir 
ar traģiskām un pat letālām sekām. Šim as-
pektam LDz pievērsa sabiedrības uzmanību  
2018. gadā, īstenojot sabiedrības informēša-
nas kampaņas, kurās īpaši tika uzsvērts vilcie-
na un cilvēka nelīdzvērtīgais “spēku samērs”. 
Plašāk par 2018. gadā īstenotajām drošības 
kampaņām var lasīt 42. lpp., taču vienlaikus 
uzņēmums arī veic uzlabojumus infrastruktū-
rā, lai uzlabotu drošību vietās, kur pastāv lie-
lākais risks cilvēku dzīvībai (piemēram, notiek 
intensīva pārvadājumu plūsma vai ir daudz 
paralēlu sliežu ceļu, kas jāšķērso). 
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Klientu veselība 
un drošība 

Lai uzlabotu cilvēku drošību dzelzceļa tuvumā, LDz  
2018.gadā uzsāka darbu pie jaunu pāreju un drošības  
„labirintu” izveides, pāreju aprīkošanas ar gaismas un ska-
ņas signalizāciju, bet dzelzceļa pārbrauktuvju aprīkošanas 
ar automātiskām barjerām un videonovērošanas sistēmām,  
kā arī peronu, gājēju pāreju un gājēju celiņu sakārtošanu. Visi 
uzsāktie darbi tiks pabeigti 2019. gadā. 

Tostarp Salaspilī un posmā Torņakalns-Olaine tiek ierīkotas 
jaunas gājēju pārejas ar brīdinājuma zīmēm, drošības labirin-
tiem un norobežojošām konstrukcijām drošākai gājēju kus-
tībai pār dzelzceļu, esošās gājēju pārejas tiek pārbūvētas un 
izremontētas Rīgā (Juglā), Valmierā, Ventspilī un Liepājā, kā 
arī 23 vietās dažādos Latvijas reģionos tiek uzstādītas brīdinā-
juma zīmes “Sargies vilciena”, trīs vietās – brīdinājuma zīmes 
cilvēku  informēšanai tuvojoties sliežu ceļam, divas pārbrauk-
tuves tiek aprīkotas ar videonovērošanas sistēmām, kā arī 18 
stacijās tiek veikti pasažieru peronu remontdarbi. 

2019. gada sākumā pabeigta gājēju pāreju aprīkošana ar 
gaismas un skaņas signalizāciju Jūrmalā, Majoros – Smilšu 
ielā un Rīgas ielā, kā arī ar automātiskām barjerām un video-
novērošanas sistēmām aprīkotas pārbrauktuves Ķegumā un 
Jumpravā. 

2019. gadā plānots ar signalizācijas sistēmām aprīkot vēl di-
vas gājēju pārejas un ar automātiskām barjerām un videono-
vērošanas sistēmām aprīkot divas pārbrauktuves. 

Lai uzlabotu gājēju drošību un samazinātu potenciālo nega-
dījumu risku uz sliežu ceļiem,  ierobežojot gājēju piekļūšanu 
sliežu ceļam tam neparedzētās un nedrošās vietās, ieplānots  
uzstādīt nožogojumus pieturas punkta Torņakalns teritorijā  
O. Vācieša ielas pusē, posmā Torņakalns-Zasulauks pie  
Altonavas ielas tilta Mārupes ielas pusē, kā arī pieturas punktos 
Dubulti un Majori – pie Majoru vidusskolas un stadiona.

Savukārt, lai uzlabotu drošības līmeni Ogres stacijā, 2020. 
gadā tiks uzbūvēts tunelis zem dzelzceļa. Gājēju tunelis savie-

25 

nelaimes  
gadījumi

16 

gadījumos le-
tāls iznākums

5 

pašnāvības 
mēģinājumi

nos Skolas ielu un Mālkalnes prospektu, tādējādi ļaujot pilsē-
tas iedzīvotājiem droši šķērsot dzelzceļu. 

Vienlaikus, neraugoties uz veiktajiem drošības pasākumiem un 
regulārām sabiedrības informēšanas kampaņām par drošību 
dzelzceļa tuvumā (vairāk skatīt 42. lpp.), ik gadu uz LDz infra-
struktūras notiek negadījumi ar cietušajiem. Joprojām nelai-
mes gadījumus pārsvarā izraisa cilvēku neuzmanība un steiga, 
nepārliecinoties par drošu dzelzceļa šķērsošanu, nereaģēšana 
uz aizliedzošajiem signāliem, kā arī reibuma stāvoklis. Nereti 
vainojamas arī mobilās viedierīces, kuru lietošana sliežu šķērso-
šanas laikā pazemina cilvēka uzmanību pret apkārt notiekošo 
un tādējādi var izraisīt traģiskas sekas. 

2018. gadā negadījumos uz dzelzceļa cietuši 25 cilvēki, 16 ga-
dījumos nelaimes gadījumam bijis letāls iznākums. Tomēr tas 
ir mazāk nekā gadu iepriekš, kad kopumā nelaimes gadījumos 
uz dzelzceļa cietuši 32 cilvēki, no kuriem 21 gājis bojā. 

Tostarp 2018. gadā notikuši pieci pašnāvības mēģinājumi, 
no kuriem četros gadījumos cilvēki gājuši bojā, bet viens ticis 
traumēts, tomēr nav zaudējis dzīvību. Tā kā pašnāvība ir per-
sonas apzināta rīcība ar nodomu radīt sev miesas bojājumus, 
ievērojot 2009. gada 27. novembra Eiropas Komisijas direktīvu 
2009/149/EK  par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/49/EK attiecībā uz kopīgiem drošības indikatoriem, šo 
cietušo grupa turpmāk netiek analizēta kopējā nelaimes ga-
dījumu statistikā. Neskaitot šo cietušo grupu, 2018. gadā ne-
laimes gadījumos iesaistīti 20 cilvēki, no kuriem 12 gājuši bojā. 
Četri no šiem cilvēkiem gājuši bojā uz pārejām, divi gājēji un 
viena autovadītāja – uz pārbrauktuves, bet vēl trīs gājēji uz pār-
brauktuves guvuši traumas. Šķērsojot dzelzceļu neaprīkotās 
un tam neparedzētās vietās, gājuši bojā pieci cilvēki, bet vēl 
četri guvuši traumas. 

Četri negadījumi notikuši uz pārbrauktuvēm, vilcienam sadu-
roties ar autotransportu. Trīs gadījumi bijuši bez cietušajiem, 
bet vienā autovadītājs gājis bojā. 

LDz Tehniskās inspekcijas apkopotie dati neliecina par izteik-
tu pieaugošu nelaimes gadījumu tendenci diennakts vai gada 
tumšajā laikā, taču tendence vērojama cietušo sadalījumā pēc 
dzimuma – 74% nelaimes gadījumos iesaistīto ir vīrieši un teju 
puse no viņiem pēc gūtajām traumām gājuši bojā. Tiesa, nelai-
mes gadījumos iesaistīto sieviešu īpatsvars ir tikai 26% no visiem 
nelaimes gadījumiem, tomēr lielākā daļa šo cietušo gājušas 
bojā. 

4 

sadursmes ar 
autotransportu 
uz pārbrauktu-
vēm
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cilvēki notriek-
ti, šķērsojot 
dzelzceļu tam 
neparedzētās 
vietās

65 

reizes pielietota 
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gadījumu
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Kritiskā infrastruktūra 
un drošība 

LDz ir ne tikai publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārval-
dītājs, bet tā pārziņā ir arī virkne kritiskās infrastruktūras 
objektu, kuros jānodrošina visaugstākā līmeņa drošība.  
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumu 
Nr. 496 ,,Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās 
infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānoša-
nas un īstenošanas kārtība”, Ministru kabineta 2007. gada 18. 
decembra noteikumu Nr. 923 “Noteikumi par obligāti apsar-
gājamiem valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
objektiem un to apsargāšanas kārtību” un Nacionālās drošī-
bas likuma prasībām, kritiskās infrastruktūras objektos īpašo 
aizsardzības režīmu nodrošina LDz Drošības direkcijas Iekšē-
jās drošības daļa . Uzraudzību par ieviesto drošības pasākumu 
atbilstību prasībām par kritiskās infrastruktūras aizsardzību 
veic Valsts drošības dienests. 

Iekšējās drošības daļa organizē un uztur atbilstoši prasībām 
uzņēmumā arī valsts noslēpuma saglabāšanas pasākumus, 
kuri noteikti 2004. gada 6. janvāra Ministru kabineta noteiku-
mos Nr. 21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organi-
zācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās 
informācijas aizsardzības noteikumi” un 2018. gada 10. jūlija 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 417 “Industriālās drošības 
sertifikātu noteikumi”. Saskaņā ar šiem noteikumiem, uzrau-
dzību par uzņēmumā ieviesto valsts noslēpuma aizsardzības 
pasākumu atbilstību prasībām veic Valsts drošības dienests 
un Satversmes aizsardzības birojs.

Līdzās šiem uzdevumiem Iekšējās drošības daļa plāno, ie-
vieš un uztur drošības pasākumus dzelzceļa infrastruktūras 
objektos, tostarp fiziskās apsardzes un caurlaižu kontroles 
punktus, tehniskās apsardzes un ugunstrauksmes/uguns-
dzēsības sistēmas, videonovērošanas un balss apziņošanas 
sistēmas, ierobežotas piekļuves sistēmas (turniketi, prog-
rammējamas un kodu atslēgas, personu biometrisko datu 
nolasītāji), kā arī objektu nožogošanu un atbilstoša teritorijas 
apgaismojuma ierīkošanu.

2018. gadā dzelzceļa infrastruktūras aizsardzības atjauno-
šanas programmas projekta “LDz objektu aizsardzība un 
drošība” ietvaros tika investēti 359 786 eiro. Atsevišķu darbu 
veikšanai noslēgti 27 līgumi ar izpildītājiem. Ar drošības sis-
tēmām ir aprīkoti vai modernizēti 36 LDz pārvaldītie objekti. 
Lielākie ieguldījumi veikti videonovērošanas, apsardzes un 
ugunsdrošības sistēmās. Modernizētas videonovērošanas 
sistēmas uz sešiem dzelzceļa tiltiem, kā arī vienā administra-
tīvajā ēkā. LDz Informācijas tehnoloģiju centra Datu centrā 
uzstādīti jauni videonovērošanas ierakstu serveri. 

LDz meitas uzņēmums “LDz Apsardze”, kura darbību LDz in-
frastruktūrā pārrauga Iekšējās drošības daļa, 2018. gadā par 
dažādiem pārkāpumiem aizturējis un nodevis Valsts policijai 
saukšanai pie atbildības 255 personas (90% no tām – par at-
rašanos stiprā alkohola reibumā sabiedriskā vietā). Par neat-
ļautu atrašanos/iekļūšanu apsargājamās teritorijās aizturē-
tas/izraidītas 74 nepiederošas personas. 
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Pakalpojumi pasažieriem ar 
īpašām vajadzībām 

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra lielākoties Lat-
vijā ir veidota 20. gadsimta pirmajā pusē un pat 19. gadsimtā, 
kad nepastāvēja terminu “vides pieejamība” vai “universālais 
dizains”, kas tiek uzskatīts par labo praksi mūsdienās. Līdz ar 
to daudzi dzelzceļa infrastruktūras elementi vēl arvien nav 
uzskatāmi par pieejamiem ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no 
viņa fiziskajām vai citām iespējām, tomēr pakāpeniski, veicot 
investīcijas pasažieru infrastruktūras modernizācijā, LDz ņem 
vērā arī šo aspektu. Iepriekšējā ES fondu periodā 16 moder-
nizētajos Jūrmalas un Jelgavas līniju pasažieru infrastruktū-
ras objektos ņemtas vērā Invalīdu un viņu draugu apvienības 
“Apeirons” rekomendācijas rampu un pandusu izbūvē, taktilā 
marķējuma izveidē uz perona, dzelzceļa šķērsojumu izveidē 
u.c. jomās. Šīs rekomendācijas tiek ievērotas, arī veidojot dro-
šus dzelzceļa šķērsojumus, kas aprīkoti ar labirintiem, citviet 
Latvijā. 

Atsevišķas rekomendācijas ir ņemtas vērā Rīgas Centrālajā 
stacijā, kur nomainīti elektroniskie tablo, pielāgojot paziņoju-
mu krāsu vājredzīgu cilvēku iespējām, viena iekšzemes pasa-
žieru pārvadājumu biļešu kase aprīkota ar indukcijas cilpu to 
cilvēku ērtībai, kuri izmanto dzirdes aparātus, bet pasažieriem 
ratiņkrēslos nokļūšanai uz perona un vilcienā tiek nodrošināta 
palīdzība, tostarp – mobilā pacēlāja pakalpojums, kas piesa-
kāms LDz uzziņu dienestā 48 stundas pirms plānotā braucie-
na. (Šis laika periods atbilst ES normatīvajos aktos noteiktajam 
un nepieciešams, lai nodrošinātu pacēlēja atrašanos konkrē-
tajā vietā, atbilstoši apmācīta personāla klātbūtni, kā arī – AS 
“Pasažieru vilciens” šis laiks nepieciešams, lai nodrošinātu at-
bilstoši aprīkota vilciena nosūtīšanu konkrētajā reisā.) Pare-
dzams, ka pakalpojuma nepieciešamība izzudīs līdz ar Rīgas 
Centrālās stacijas pārbūvi “Rail Baltica” projekta ietvaros, kā 
arī – “Pasažieru vilciena” jauno elektrovilcienu iegādi. 

Mobilā pacēlāja pakalpojums tiek nodrošināts ne tikai Rīgā, 
bet vēl astoņās stacijās ārpus galvaspilsētas. 2018. gadā LDz 
uzziņu dienests kopumā saņēmis 354 pieteikumus mobilā 
pacēlāja pakalpojumam pasažieriem ar īpašām vajadzībām. 

Kaut arī LDz nenodrošina iekšzemes pasažieru pārvadājumus 
un tiešā saskarsme ar klientiem ir saskarsme ar dzelzceļa pār-
vadātājiem, kuru jautājumi tiek risināti darba kārtībā, netieši 
par klientu apmierinātības līmeni liecina ārējie pētījumi – to-
starp “Eurobarometer” 2018. gada pētījums par pasažieru ap-
mierinātību ar dzelzceļa pārvadājumiem (informācijas pieeja-
mību, infrastruktūras atbilstību, pārvadājumu precizitāti u.c.) 
un AS “Pasažieru vilciens” veiktais sabiedriskās domas pētī-
jums, kurā ietverti arī aspekti, kas attiecas uz infrastruktūras 
pieejamību un kvalitāti. 

“Eurobarometer” pētījums liecina, ka Latvijā ir Eiropas Savie-
nībā visaugstākais apmierinātības līmenis ar dzelzceļa pārva-
dājumu punktualitāti un uzticamību (85%). Tas saistīts gan 
ar efektīvu pasažieru pārvadājumu operatora, gan arī LDz kā 
infrastruktūras pārvaldītāja darbu (tostarp efektīvu kustības 
plānošanu, savlaicīgu un operatīvu problēmsituāciju novēr-
šanu u.c.). Zemāks vērtējums ir sabiedrības apmierinātībai ar 
pasažieru infrastruktūras pieejamību (36%), taču tas skaidro-
jams ar iepriekš minēto vēsturisko infrastruktūras izbūvi, kas 
tiek pakāpeniski modernizēta pēdējos desmit gados. 

Savukārt pēc AS “Pasažieru vilciens” pasūtījuma pētījuma 
centra “SKDS” veiktā aptauja liecina, ka 74% respondentu ir 
apmierināti ar staciju izskatu un tehnisko stāvokli, 72% ir ap-
mierināti ar peronu stāvokli, savukārt pakāpeniski uzlabojas 
sabiedrības vērtējums labierīcību pieejamībai stacijās (43% 
norāda, ka ir apmierināti ar to pieejamību – salīdzinājumā ar 
41% gadu iepriekš) un velonovietņu pieejamību (attiecīgi 34% 
un 31%). Turklāt kopumā 86% respondentu uzskata dzelzceļa 
pārvadājumus par drošāko satiksmes veidu ar vismazāko sa-
tiksmes negadījumu iespējamību. 

Kā būtisku uzlabojumu, kas skar arī LDz darbību, respondenti 
uzsvēruši nepieciešamību attīstīt ekspresvilcienu maršrutus 
ar mazāku pieturu skaitu (48%). 

Klientu apmierinātība 

85%
apmierinātība 
ar dzelzceļa 
pārvadājumu 
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72% 
apmierinātība ar 
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https://www.ldz.lv/lv/inform%C4%81cija-person%C4%81m-ar-ierobe%C5%BEot%C4%81m-p%C4%81rvieto%C5%A1an%C4%81s-sp%C4%93j%C4%81m
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2018. gada beigās ar mērķi pilnveidot koncerna sniedzamo 
pakalpojumu kvalitāti, to attīstību un pārvaldību, kā arī veikt 
tirgu izpēti un nodrošināt LDz pakalpojumu virzīšanu dažādos 
tirgos izveidota jauna Pakalpojumu un klientu attiecību daļa, 
tajā iekļaujot arī Klientu attiecību nodaļu, kas nodrošina LDz 
uzziņu dienesta darbu. Patlaban saskaņā LDz sniedz vairāk 
nekā 50 pakalpojumu, kas saistīti ar dzelzceļa infrastruktūras 
pakalpojumiem (jaudas pārdošana pārvadātājiem, objektu 
uzturēšana, vagonu apstrāde un tehniskā apkope, specifiski 
remontdarbi u.c.), principāla pakalpojumiem, elektroenerģi-
jas tirdzniecības, ritošā sastāva, nekustamā īpašuma un dažā-
da veida inventāra nomu, specifisku mēraparātu pārbaudi u.c. 
pakalpojumiem. 

2019. gadā Pakalpojumu un klientu attiecību daļa veiks līdz-
šinējo pakalpojumu sniegšanas kārtības, kvalitātes kontroles 
un klientu attiecību prakses izvērtējumu, strukturējot kopējo 
LDz pakalpojumu kopumu, lai efektivizētu uzņēmuma darbu 
un nodrošinātu atbilstošu klientu apkalpošanas līmeni. 

Jau 2018. gadā uzsākts darbs pie esošā infrastruktūras pakal-
pojumu kopuma izvērtēšanas, elektroenerģijas tirdzniecības 
pakalpojuma sakārtošanas gan fiziskām, gan juridiskām per-
sonām, kā arī tiek veikti nepārtraukti uzlabojumi principāla 
pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot efektīvu sadarbību ar 
muitu. LDz ir Atzītā komersanta (AEO) statusa turētājs, kas 
nozīmē drošuma un drošības prasību izpildi piegādes ķēžu 
organizācijā un muitošanas procesu organizēšanā. Pilnveido-
jot sadarbību ar muitas iestādi, 2018. gadā tika noslēgts jauns 
sadarbības līgums, kā ietvaros ir noteikta iesaistīto pušu rīcī-
ba robežšķērsošanai, preču kontrolei konteinervilcienos un 
vienkāršotai muitas deklarāciju aizpildīšanai. 

Tāpat 2018. gadā LDz veica analīzi par iekšzemes dzelzce-
ļa pakalpojumu attīstību, kas sekmētu efektīvāku publiskās 
dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un noslogojumu. Arī šo 
pakalpojumu attīstība ir jaunizveidotās daļas uzdevums. 

Pakalpojumu 
attīstība 

Līdztekus ārējiem klientiem sniedzamajiem pakalpojumiem 
tiek attīstīti arī LDz iekšējie pakalpojumi – tostarp informā-
cijas tehnoloģiju pakalpojumi koncernā strādājošajiem. 
Saskaņā ar LDz Informācijas tehnoloģiju centra (ITC) kva-
litātes politiku un kvalitātes vadības sistēmu, kas izstrādā-
ta, balstoties uz starptautisko standartu ISO 9001 “Kvalitā-
tes pārvaldības sistēmas. Prasības”, sniedz 92 informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumus gan LDz koncerna ietvaros, gan 
ārējiem klientiem (piemēram, pārvadātājiem). Visiem pakal-
pojumiem, izņemot licenču pārvaldību, noslēgtas vienoša-
nās par pakalpojumu sniegšanas līmeni, nosakot kvalitātes 
rādītājus. 35 no 49 pakalpojumiem, kur tiek mērīts sistēmas 
pieejamības līmenis, 2018. gadā bijusi nodrošināta 100% 
pieejamība, pārējos gadījumos pieejamību nodrošinot virs 
99,53%. 

ITC veic arī regulāru iekšējo un ārējo klientu apmierinātības 
aptauju, un 2018. gadā 93,79% respondentu norādījuši, ka ir 
pilnībā apmierināti ar pakalpojuma sniegšanas vai problēmas 
risinājuma termiņu, 95,24% bijuši pilnībā apmierināti ar sa-
ņemtā pakalpojuma vai risinājuma kvalitāti un 97,85% - ar ITC 
darbinieka attieksmi (laipnību, atsaucību). 

2018. gadā ITC uzsākta un 2019. gadā tiek turpināta LEAN 
metodoloģijas ieviešana, kas vērsta uz procesu optimizāciju, 
pēc iespējas samazinot resursus, izslēdzot nevajadzīgās dar-
bības un zudumus. 

2019. gadā plānota ITC kvalitātes vadības sistēmas resertifi-
kācija atbilstoši standartam ISO 9001:2015 “Kvalitātes pārval-
dības sistēmas” prasībām, kā arī plānots turpināt darbu pie IT 
pakalpojumu dzīves cikla normatīvo dokumentu izstrādes un 
atbilstības robežu sakārtošanas atbilstoši IT pārvaldības labai 
praksei “ITIL”.

Tāpat LDz tiek nodrošināti jauni digitalizācijas procesi, kas 
palīdz efektīvāk un ātrāk sniegt infrastruktūras, pārvadāju-
mu plānošanas un organizācijas pakalpojumus klientiem.  
2018. gadā strādāts pie droša elektroniskā paraksta risinājuma 
izvēršanas starptautisko pārvadājumu bezpapīru tehnoloģijas 
nodrošināšanai kravu pārvadājumos uz kaimiņu dzelzceļiem 
un tranzītā. Patlaban šāda iespēja ir nodrošināta uz Krievijas, 
Baltkrievijas, Lietuvas un Igaunijas dzelzceļiem, kā arī tranzīta 
pārvadājumiem uz Krievijas dzelzceļu caur Baltkrieviju, kā arī 
pretējā virzienā. Tāpat sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienes-
ta Muitas pārvaldi ieviests informēšanas risinājums eksporta 
kontrolei, lai mazinātu riskus preču izvešanā. 
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Lai paaugstinātu uzņēmuma darbības efektivitāti, izstrādāts un 
ieviests Biznesa inteliģences (BI) risinājums dzelzceļa ikdienas 
pamatrādītāju operatīvo atskaišu nodrošināšanai, kā arī Vadības 
atskaites portāls, nodrošinot “vienā ekrānā” visu būtisko dzelz-
ceļa ikdienas pamatrādītāju attēlošanu. 

Uzņēmuma dzelzceļa infrastruktūras ģeotelpiskās informācijas 
apkopošanai ieviests risinājums, nodrošinot centralizētu ģeo-
telpiskas informācijas uzglabāšanu un izmantošanu (infrastruk-
tūras topogrāfija M1:500 mērogā, ortofoto M1:2000, publiskais 
dzelzceļa tīkls, elektropieslēgumu infrastruktūra, RINF un IN-
SPIRE datu slāņi u.c.). 

Ņemot vērā uzņēmuma orientāciju uz augstākas tehnoloģis-
kās attīstības pakāpes darbību, IT risinājumu plašāka ievieša-
na dažādu ikdienas darba procesu uzlabošanā turpināsies arī 
2019. gadā. 

Visu LDz izstrādāto un ieviesto informācijas tehnoloģiju risi-
nājumu drošību uzrauga, kontrolē un nodrošina LDz Drošī-
bas direkcijas Informatīvo tehnoloģiju drošības daļa. Tā atbild 
par IT drošības prasību plānošanu un īstenošanas uzraudzību 
Koncernā atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības liku-
mam, Dzelzceļa likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
100 “Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības 
pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība” un Nr. 442 “Kār-
tība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas teh-
noloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, 
kā arī citiem ārējiem tiesību aktiem, kas ir saistoši Koncerna sa-
biedrībām IT drošības jomā. 

Tostarp IT drošības daļa veic LDz informācijas sistēmu risku ana-
līzi, drošības auditus, uzrauga un konsultē informācijas sistēmu 
atjaunošanas plānu izstrādi un ar tiem saistīto testēšanu (2018. 
gadā bija izstrādāti 60 sistēmu darbības atjaunošanas plāni), 
nodrošina IT infrastruktūras un IT sistēmu dažādu drošības lī-
meņu sistēmas funkcionēšanu, kā arī organizē ielaušanās testus 
ar mērķi savlaicīgi un preventīvi konstatēt iespējamos trūkumus 
un tos novērst. 

Kopumā 2018. gadā IT drošības risinājumos investēti EUR 604 
485, kā arī pabeigta jaunas IT drošības politikas versijas izstrāde, 
taču darbs pie tās pilnveides tiks turpināts pēc plānoto grozīju-
mu pieņemšanas Ministru kabineta noteikumos Nr. 442. 

Ņemot vērā LDz darbību starptautiskajā vidē, IT drošības daļa 
arī aktīvi piedalās COLPOFER kiberdrošības darba grupā.

Datu aizsardzība  

2018. gadā ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropas Savienībā uz-
ņēmumi strādāja pie tā, lai savlaicīgi ieviestu Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas (GDPR) prasības. 

LDz savas saimnieciskās darbības ietvaros arī veic personas 
datu apstrādi – gan LDz ietvaros, gan sadarbībā ar koncerna 
meitas sabiedrībām, gan arī sadarbībā ar trešajām personām. 

Ņemot vērā lielo darbinieku skaitu uzņēmumā, kā arī dzelzceļa 
infrastruktūru apkalpojošo informatīvo tehnoloģiju sistēmu ap-
jomu un sarežģītību, uzņēmumā ir norīkots personas datu aiz-
sardzības speciālists, kas organizē un uzrauga uzņēmuma rīcībā 
esošo personas datu apstrādi, kārto personas datu apstrādes re-
ģistrāciju un veic darbinieku konsultēšanu un apmācības.

Ar mērķi sakārtot personu datu apstrādes uzraudzības un 
aizsardzības iekšējo normatīvo regulējumu LDz koncerna sa-
biedrībās, kā arī noteikt personas datu apstrādes aizsardzības 
obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības, nodrošinot 
informācijas resursu un sistēmu drošību un atbilstību GDPR 
prasībām, ir pieņemti iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē 
personas datu aizsardzību koncernā kopumā, nosaka perso-
nas datu apstrādes mērķus un jomas, pamatprincipus, darbi-
nieku tiesības, pienākumus un atbildību, datu apstrādes orga-
nizāciju, datu speciālistu tiesības un pienākumus. 

Tāpat ir veiktas izmaiņas un papildinājumi iekšējās tiesību nor-
mās, kuras skar personu datu apstrādi, īpaši attiecībā uz datu 
glabāšanas termiņiem un piekļuves tiesību kārtību. Tiek veik-
tas darbinieku apmācības par personas datu apstrādi un aiz-
sardzību.

2018. gada beigās LDz koncernā tika izveidota pastāvīga dar-
ba grupa par fizisko personu datu aizsardzību, kurā pārstāvēti 
visi koncerna datu aizsardzības speciālisti. Tādējādi tiek efek-
tīvāk uzturēta aktuāla un regulāri pilnveidota iekšējo norma-
tīvo dokumentu bāze saistībā ar personu datu aizsardzību un 
efektīvāk panākta vienota personas datu apstrādes aizsardzī-
bas kārtība visos koncerna uzņēmumos, tāpat tiek noteikts 
koncerna uzņēmumu sadarbības modelis personas datu ap-
strādes jomā, paātrinot informācijas apmaiņu un novēršot ne-
atbilstības.

http://www.colpofer.org/cfer
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Uzņēmums sabiedrību un klientus uzrunā, informējot par 
būtiskiem notikumiem, darbības rezultātiem un virzieniem ar 
plašsaziņas līdzekļu starpniecību, kā arī sniedzot daudzpusīgu 
informāciju tīmekļa vietnē www.ldz.lv. Tāpat informācija tiek 
sniegta atsevišķās tīmekļa vietnēs, kas veltītas drošībai dz-
elzceļa tuvumā (www.dzirdiredzidzivo.lv) un konkrētiem 
uzņēmuma īstenotiem projektiem. Ikgadējo ilgtspējas un 
gada pārskatu uzņēmums publisko atsevišķā vietnē http://
parskati.ldz.lv. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantu un uz tā 
pamata Pārresoru koordinācijas centra izstrādātajām In-
formācijas publiskošanas vadlīnijām valsts kapitālsabiedrībām 
un kapitāla daļu turētājiem LDz publicē neauditētus starppe-
riodu (ceturkšņu) pārskatus un gada pārskatu, informāciju par 
uzņēmuma padomes un valdes locekļiem, organizatorisko 
struktūru, piešķirtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), veikta-
jiem iepirkumiem, darbību vides aizsardzības, pretkorupcijas, 
cilvēkresursu vadības u.c. jomās. 

Uzņēmuma tīmekļa vietnē tiek publicēta arī obligātā in-
formācija, ko nosaka Dzelzceļa likums, - tīkla pārskats un 
LDz izdotie dokumenti attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras 
lietošanu, kā arī plašāka informācija par infrastruktūras pār-
valdītāja darbību un pakalpojumiem. 

Tāpat uzņēmums uzrunā sabiedrību un veido divvirzienu 
komunikāciju ar sabiedrības pārstāvjiem, izmantojot komu-
nikācijas rīkus sociālajos tīklos Facebook, Twitter, LinkedIn un 
Instagram.

Informācijas 
pieejamība

www.ldz.lv
www.dzirdiredzidzivo.lv
http://elektrifikacija.ldz.lv/
http://parskati.ldz.lv/
http://parskati.ldz.lv/
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/IPV_30032016.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/IPV_30032016.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/IPV_30032016.pdf
https://www.ldz.lv/lv/content/t%C4%ABkla-p%C4%81rskats-0
https://www.ldz.lv/lv/publisk%C4%81s-lieto%C5%A1anas-dzelzce%C4%BCa-infrastrukt%C5%ABras-p%C4%81rvald%C4%ABt%C4%81ja-normat%C4%ABvie-dokumenti
https://www.ldz.lv/lv/publisk%C4%81s-lieto%C5%A1anas-dzelzce%C4%BCa-infrastrukt%C5%ABras-p%C4%81rvald%C4%ABt%C4%81ja-normat%C4%ABvie-dokumenti
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NEATKARĪGS IEROBEŽOTAS PĀRLIECĪBAS APLIECINĀJUMA ZIŅOJUMS PAR VAS 

LATVIJAS DZELZCEĻŠ 2018. GADA ILGTSPĒJAS PĀRSKATU 
 
 
VAS Latvijas dzelzceļš vadībai  
 
Mēs esam noslēguši līgumu ar VAS Latvijas dzelzceļš vadību par neatkarīga ierobežotas pārliecības 
apliecinājuma uzdevuma veikšanu saistībā ar VAS Latvijas dzelzceļš (turpmāk – Sabiedrība) 
identificēto ilgtspējas informāciju, kas ir iekļauta 2018. gada Ilgtspējas pārskatā (turpmāk – 2018. 
gada Ilgtspējas pārskats). 
 
Vadības atbildība   
 
Sabiedrības Vadība ir atbildīga par identificētās ilgtspējas informācijas sagatavošanu un atspoguļošanu 
2018. gada Sabiedrības Ilgtspējas pārskatā atbilstoši Globālajiem ilgtspējas pārskatu sagatavošanas 
GRI standartiem, izmantojot Pamata (Core) pieeju, kuras ir izdevusi tīkla balstīta bezpeļņas 
organizācija Global Reporting Initiative ar izveidotu sekretariātu Amsterdamā, Nīderlandē. 
Sabiedrības Vadība ir atbildīga par tādu uzskaites un iekšējo  kontroļu uzturēšanu, kas nodrošina 
pārskata sastādīšanas procesu. 
 
Ziņojuma priekšmets un kritēriji   
 
Sabiedrības Vadība ir sagatavojusi Ilgtspējas pārskatu atbilstoši Globālajiem ilgtspējas pārskatu 
sagatavošanas standartiem (ziņojuma kritēriji). Ierobežota pārliecība tiek sniegta par sekojošu 
identificēto ilgtspējas informāciju: 

 Organizācijas profils – Organizācijas nosaukums, Aktivitātes, zīmoli, produkti un 
pakalpojumi, Galvenā biroja atrašanās vieta, Darbības vietas, Īpašumtiesības un juridiskais 
statuss, Darbības tirgi, Organizācijas mērogs, Informācija par darbiniekiem un citiem darba 
veicējiem, Piegādes ķēde, Būtiskas izmaiņas organizācijā un tās piegādes ķēdē, Piesardzības 
princips, Ārējās iniciatīvas, Dalība organizācijās; 

 Stratēģija – Augstākā līmeņa amatpersonas ziņojums; 
 Ētika un profesionālā godprātība – Vērtības, principi, standarti un rīcības normas, 

Konsultāciju un sūdzību mehānismi ētiskas dabas jautājumos; 
 Pārvaldība – Pārvaldības struktūra, Vadības līmeņa atbildība par ekonomiskās, vides un 

sociālās ietekmes jomām, Augstākās pārvaldes institūcijas sastāvs un komitejas, Augstākās 
pārvaldes institūcijas vadītājs, Augstākās pārvaldes institūcijas locekļu nominēšana un 
atlase, Nozīmīgākās korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes 2018. gadā; 

 Ietekmes pušu iesaiste – Ietekmes pušu saraksts, Koplīgumi, Ietekmes pušu identificēšana un 
atlase, Pieeja ietekmes pušu iesaistei, Būtiskākie jautājumi, kas aplūkoti, iesaistot ietekmes 
puses; 

 Ziņošanas prakse – Konsolidētajos finanšu pārskatos ietvertās sabiedrības, Pārskata satura 
un būtisko aspektu noteikšana, Būtisko aspektu saraksts, Iepriekšējos pārskatos sniegtās 
informācijas korekcijas, Izmaiņas ziņošanas praksē, Pārskata periods, Pārskata 
publicēšanas datums, Pārskata regularitāte, Kontaktinformācija jautājumiem par pārskatu, 
Atsauce par ziņošanu atbilstoši GRI standartam, GRI indikatoru satura rādītājs, Revidenta 
apliecinājums; 
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 Ekonomiskā ietekme – Vadības pieeja, Radītā ekonomiskā vērtība, Saņemtais finansiālais 
atbalsts, Investīcijas infrastruktūrā un pakalpojumu attīstība, Būtiska netiešā ekonomiskā 
ietekme, Vadības pieeja (Iepirkumu prakse), Vadības pieeja (Pretkorupcijas pasākumi), 
Darbības kurām tiek izvērtēts korupcijas risks, Komunikācija un apmācības par 
pretkorupcijas politikām un procedūrām, Apstiprinātie korupcijas gadījumi un tiem 
sekojošā rīcība, Vadības pieeja (Godīga konkurence); 

 Ietekme uz vidi – Vadības pieeja, Izlietoto materiālu apjoms, Enerģijas patēriņš 
organizācijā, Enerģijas patēriņš ārpus organizācijas, Enerģijas patēriņa samazināšana, 
Darbības vietas, kas uzņēmumam pieder, ko tas nomā vai pārvalda, kas ir aizsargājamas 
teritorijas, vai vietas, ka pieguļ aizsargājamām teritorijām, un teritorijas ar augstu 
bioloģiskās daudzveidības vērtību ārpus aizsargājamām teritorijām, Būtiska aktivitāšu, 
produktu un pakalpojumu ietekme uz bioloģisko daudzveidību, Tiešās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, Tiešo siltumnīcefekta gāžu emisijas samazināšana, NOx, SOx un citi būtiski izmeši 
gaisā, Notekūdeņu nodošana attīrīšanai, Atkritumi pēc to tipa un utilizācijas metodes, 
Būtisks piesārņojums, Bīstamo atkritumu transportēšana, Neatbilstība vides likumdošanai 
un regulējumam; 

 Sociālā ietekme – Vadības pieeja, Vadības pieeja (Darba vide), Jaunu darbinieku 
pieņemšana un darbinieku mainība, Labumi, kas tiek nodrošināti pilna laika darbiniekiem, 
kas netiek nodrošināti terminēta laika vai nepilna laika darbiniekiem, Bērnu kopšanas 
atvaļinājums, Minimālie paziņošanas termiņi par izmaiņām uzņēmumam darbībā, Darba 
drošības un veselības vadības sistēma, Bīstamo faktoru identificēšana, risku novērtējums un 
nelaimes gadījumu izmeklēšana, Arodveselības veicināšanas pasākumi, Darbinieku dalība, 
konsultācijas un komunikācija par darba drošības un veselības jautājumiem, Darbinieku 
apmācības darba drošības un veselības jomā, Darbinieku veselības veicināšana, Darbinieki, 
kurus aptver darba drošības un veselības vadības sistēma, Nelaimes gadījumi darba vietā, 
Arodslimības, Vidējais apmācību stundu skaits gadā uz vienu darbinieku, Darbinieku 
prasmju paaugstināšanas un izaugsmes atbalsta programmas, Darbinieku proporcija, kuri 
regulāri saņem izaugsmes un karjeras attīstības novērtējumu, Pārvaldes institūciju un 
darbinieku dažādība, Pamatatalgojuma un atlīdzību salīdzinājums sievietēm un vīriešiem, 
Vadības pieeja (Atbildība pret sabiedrību), Vietējās kopienas iesaiste, ietekmes izvērtējums 
un attīstības programmas, Darbības ar būtisku esošo vai potenciālo negatīvo ietekmi uz 
vietējām kopienām, Nozares industriālā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, Jaunie 
piegādātāji, kas pārbaudīti, izmantojot sociālās ietekmes kritērijus, Ziedojumi politiskajiem 
spēkiem, Vadības pieeja (Atbildība pret klientu), Produktu un pakalpojumu kategoriju 
veselības un drošības ietekmes faktoru izvērtējums, Būtiskas sūdzības saistībā ar klientu 
privātuma pārkāpumiem un klientu datu zaudēšanu, Kritiskā infrastruktūra un drošība, 
Pakalpojumi pasažieriem ar īpašām vajadzībām, Klientu apmierinātība, Pakalpojumu 
attīstība, Informācijas pieejamība. 
 

Mūsu atbildība attiecas tikai uz augstāk identificēto ilgtspējas informāciju, kas ir iekļauta parakstītajā 
2018. gada Ilgtspējas pārskatā. 
 

Revidenta atbildība   
 
Mēs esam atbildīgi par neatkarīgu secinājumu, kuru, pamatojoties uz mūsu pārbaudēm, izsakām par 
to, vai mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas mums liktu uzskatīt, ka 
identificētā ilgtspējas informācija, kas ir iekļauta 2018. gada Ilgtspējas pārskatā, nebūtu uzrādīta visos 
būtiskajos aspektos, saskaņā ar ziņojuma kritērijiem. 
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Pārbaude tika veikta saskaņā ar Starptautisko apliecinājuma uzdevumu standartu Nr.3000, 
“Apliecinājuma uzdevumi, kas nav vēsturiskās finanšu informācijas revīzija vai pārbaude”, kurus ir 
izdevusi Starptautiskā audita un apliecinājuma uzdevumu standartu padome. Šis standarts nosaka, ka 
mums jāievēro ētikas normas, jāplāno un jāveic pārbaude tā, lai iegūtu ierobežotu pārliecību par 
identificēto ilgtspējas informāciju atbilstoši mūsu noslēgtā līguma prasībām. 

Šis ziņojums, iekļaujot secinājumu, ir sagatavots tikai un vienīgi Sabiedrības vadībai, lai palīdzētu tai 
izpildīt ziņošanas pienākumu par Sabiedrības ilgtspējas darbībām un aktivitātēm. Mēs atļaujam šo 
apliecinājuma ziņojumu iekļaut 2018. gada Ilgtspējas pārskatā. Tiesību aktu pieļaujamajās robežās 
mēs neuzņemamies un nepiekrītam uzņemties atbildību par mūsu darbu vai šo ziņojumu pret 
jebkurām trešajām personām, izņemot Sabiedrības vadību un Sabiedrību.  

Sabiedrības mājaslapas uzturēšana un tajā atspoguļotās informācijas patiesums ir Sabiedrības vadības 
atbildība; ierobežotas pārliecības sniedzējam nav pienākums izvērtēt šos apsvērumus un, attiecīgi, 
pārliecības sniedzējs nenes atbildību par jebkurām atšķirībām starp 2018. gada Ilgtspējas pārskatā 
iekļauto identificēto ilgtspējas informāciju, par kuru tika sniegts ierobežotas pārliecības ziņojums, un 
informāciju, kas publicēta mājaslapā. 
 
Neatkarība un kvalitātes kontrole  
 
Mēs esam ievērojuši neatkarības un citas ar ētiku saistītās prasības, kas iekļautas Starptautiskās 
Grāmatvežu ētikas standartu padomes izdotajā Profesionālu Grāmatvežu ētikas kodeksā. Šīs prasības 
balstās uz pamatprincipiem, kas saistīti ar godprātību, objektivitāti, profesionālo kompetenci un 
pienācīgu rūpību, kā arī konfidencialitāti un profesionālu rīcību. 
 
Savā darbībā mēs piemērojam 1. Starptautisko kvalitātes kontroles standartu un attiecīgi uzturam 
visaptverošu kvalitātes kontroles sistēmu, iekļaujot tajā dokumentētas politikas un procedūras, kas 
nodrošina ētikas prasību, profesionālo standartu, kā arī atbilstošu juridisko prasību ievērošanu. 
 
Veikto procedūru apjoms 
 
Mūsu veikto procedūru apjoms iekļāva attiecīgās identificētās ilgtspējas informācijas pārbaudi izlases 
veidā. Mēs veicām arī būtisku vadības aplēšu un spriedumu novērtēšanu, sagatavojot identificēto 
ilgtspējas informāciju. Globālie ilgtspējas pārskatu sagatavošanas standarti tika pielietoti, lai izvērtētu 
identificēto ilgtspējas informāciju. 

Mēs veicām šādas procedūras:  
 Intervējām vadību un vecākos vadītājus, lai izvērtētu globālo ilgtspējas pārskatu 

sagatavošanas standartu piemērošanu un lai iegūtu izpratni par iekšējo kontroļu vidi saistībā 
ar ilgtspējas pārskata sagatavošanu; 

 Izvērtējām 2018. gada Ilgtspējas pārskatā iekļautās identificētās ilgtspējas informācijas 
iegūšanas, apkopošanas un uzrādīšanas procesus; 

 Pārbaudījām informāciju, kas ir iekļauta 2018. gada Ilgtspējas pārskatā, intervējot attiecīgos 
Sabiedrības vadības pārstāvjus; 

 Izlases veidā veicām 2018. gada Ilgtspējas pārskatā ietvertās ilgtspējas informācijas pārbaudi; 
 Pārbaudījām dokumentus, lai apstiprinātu vadības un vecāko vadītāju apgalvojumus, kurus 

ieguvām veicot intervijas; 
 Salīdzinājām finanšu informāciju ar VAS Latvijas Dzelzceļš 2018. gada finanšu pārskatu; 
 Izvērtējām 2018. gada Ilgtspējas pārskata vispārējo formātu, ņemot vērā uzrādītās 

informācijas atbilstību piemērojamajiem kritērijiem. 
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Uzskatām, ka mūsu iegūtie pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu secinājuma sniegšanai. 
 
Ierobežotas pārliecības secinājums 
 
Pamatojoties uz mūsu pārbaudi, mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas mums 
liktu uzskatīt, ka identificētā ilgtspējas informācija nav sagatavota, visos būtiskajos aspektos, atbilstoši 
ziņojuma kritērijiem. 
 
Uzdevumam piemītošie ierobežojumi 
 
Nefinanšu dati vairāk tiek pakļauti piemītošiem ierobežojumiem, nekā finanšu dati, ņemot vērā gan to 
būtību, gan lietotās metodes šādu datu noteikšanai, aprēķināšanai, izlasei vai aplēsēm. Kvalitatīva datu 
atbilstības, būtiskuma un precizitātes interpretācija ir pakļauta subjektīviem pieņēmumiem un 
spriedumiem.  
 
Mēs neesam veikuši nekādas procedūras saistībā ar iepriekšējos periodos ziņotajiem datiem vai 
nākotnes plāniem un mērķiem. Mēs neesam veikuši papildus procedūras ārpus sākotnēji noteiktajam 
darba apjomam un tādēļ ierobežojam savu ziņojumu attiecībā uz identificēto ilgtspējas informāciju.   
 
Izmantošanas ierobežojums 
 
Šo ziņojumu ir sagatavojusi PricewaterhouseCoopers SIA (“PwC”) Sabiedrībai atbilstoši 2018. gada  
7. decembrī noslēgtajam līgumam starp VAS Latvijas dzelzceļš un PwC.  
 
Šis apliecinājuma ziņojums ir paredzēts tikai un vienīgi Sabiedrības vadībai saistībā ar 2018. gada 
Ilgtspējas pārskatu. To nevar izmantot nekādiem citiem nolūkiem vai iesniegt jebkādai citai trešajai 
pusei. 
 

PricewaterhouseCoopers SIA 
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 
Licence Nr. 5 

 
 
 
 
 
Ilandra Lejiņa Terēze Labzova-Ceicāne 
Valdes locekle Atbildīgā zvērinātā revidente 
 Sertifikāts Nr. 184 
Rīga, Latvija 
2019. gada 5. aprīlī 
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1. Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” raksturojums
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk tek-
stā – Latvijas dzelzceļš vai Sabiedrība) ir viens no lielākajiem 
uzņēmumiem Latvijā, kas ar savu saimniecisko darbību dod 
nozīmīgu ieguldījumu valsts tautsaimniecībā, nodrošinot 
dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu kravu pārvadājumiem 
un pasažieru pārvadājumiem. 

Latvijas dzelzceļa galvenais saimnieciskās darbības veids ir 
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldība. Sa-
biedrība pārvalda, uztur un attīsta publisko dzelzceļa infra-
struktūru Latvijā. Latvijas dzelzceļa kā publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja īpašumā pašlaik ir sliežu 
ceļu tīkls ar izvērsto garumu 3 161,78 km, ieskaitot ar tiem teh-
noloģiski saistītos staciju ceļus un pievedceļus, kā arī citi infra-
struktūras objekti.

Sabiedrība ir „Latvijas dzelzceļš” koncerna (turpmāk tekstā – 
Koncerns) valdošais uzņēmums. Koncerns sastāv no valdošā 
uzņēmuma un septiņām atkarīgajām sabiedrībām (sešās sa-
biedrībās valdošajam uzņēmumam ir tieša izšķiroša ietekme, 
bet vienā – netieša izšķiroša ietekme), kas visas kopā nodro-
šina klientus ar daudzpusīgiem dzelzceļa nozares pakalpoju-
miem.

Latvijas dzelzceļš sniedz publiskās lietošanas dzelzceļa infra-
struktūras izmantošanas pakalpojumus, kravas vagonu ap-
strādes, vagonu tehniskās apkopes un apskates pakalpoju-
mus, elektroenerģijas sadales un tirdzniecības pakalpojumus, 
nomas pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, 
elektronisko sakaru pakalpojumus, kā arī principāla pakalpo-
jumus. SIA “LDZ CARGO” nodarbojas ar vietējiem un starp-
tautiskajiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem, nodrošina vilces 
pakalpojumus, sniedz kravas vagonu izmantošanas pakalpo-
jumus, kā arī organizē starptautiskos pasažieru pārvadājumus.  

VADĪBAS 
ZIŅOJUMS
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SIA  “LDZ infrastruktūra” sniedz sliežu ceļu tehnikas remonta 
un nomas pakalpojumus, kā arī sliežu metināšanas pakalpo-
jumus. SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” veic lokomotīvju un 
vagonu remontu, lokomotīvju ekipēšanu un modernizāciju. 
SIA “LDZ apsardze” sniedz fiziskās un tehniskās apsardzes pa-
kalpojumus Koncerna sabiedrībām un citiem uzņēmumiem, 
kā arī privātpersonām. SIA “LDZ Loģistika” sniedz kravu ekspe-
dīcijas un loģistikas pakalpojumus, kā arī nodarbojas ar jaunu 
kravas plūsmu piesaisti un organizē dzelzceļa kravu pārvadā-
jumus starp Eiropas un Āzijas valstīm. AS “LatRailNet” ir dzelz-
ceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja. Šī 
sabiedrība apstiprina maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras pakalpojumiem, sadala dzelzceļa infrastruktū-
ras jaudu, kā arī pieņem lēmumus par konkrēta pārvadātāja 
vilcienu norīkošanu. SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” meitas sa-
biedrība SIA “Rīgas Vagonbūves uzņēmums “Baltija”” dibināta 
ar mērķi attīstīt vagonbūvi Latvijā.

Sabiedrības galvenais uzdevums ir nodrošināt valsts publiskās 
lietošanas dzelzceļa   infrastruktūras pārvaldīšanu un drošus, 
augstas kvalitātes un efektīvus dzelzceļa un loģistikas pakalpo-
jumus Koncerna, Latvijas valsts un  tautsaimniecības interesēs.

Latvijas dzelzceļa galvenais uzdevums Koncerna pārvaldī-
bas jomā ir nodrošināt Koncerna biznesa virzienu attīstību un 
konkurētspēju, sasniedzot labākus rezultātus, nekā tas būtu 
iespējams, katram biznesa virzienam darbojoties atsevišķi. 

Lai pilnveidotu labas korporatīvās pārvaldības praksi un at-
tīstītu izpratni par sociālo atbildību gan Sabiedrībā, gan visā 
Koncernā, kā arī nostiprinātu ilgtspējīgu un vienlaikus ino-
vatīvu domāšanu tradīcijām bagātajā dzelzceļa nozarē, kopš 
2016.gada Latvijas dzelzceļš gatavo ilgtspējas pārskatu pēc 
starptautiski atzītajām Global Reporting Initiative (GRI) G4 
vadlīnijām (tagad – GRI standarta). Tāpat Latvijas dzelzceļš, 
novērtējot Sabiedrības sniegumu ilgtspējas jomā, ik gadu 
piedalās Ilgtspējas indeksā, kur 2018.gadā saņemts augstā-
kais – Platīna kategorijas – novērtējums. Indeksā piedalās arī 
vairākas atkarīgās sabiedrības, tostarp SIA  “LDZ CARGO” 
2018.gadā saņēmis Zelta kategorijas, bet SIA “LDZ ritošā sa-
stāva serviss” – Sudraba kategorijas novērtējumu. 

Kopš 2012.gada Sabiedrība ir iekļauta Finanšu ministrijas Pa-
dziļinātās sadarbības programmā, kuras mērķis ir veicināt no-
dokļu maksātāju un nodokļu administrācijas ciešāku un efek-
tīvāku sadarbību un mazināt administratīvo slogu. Latvijas 

dzelzceļš kā Padziļinātās sadarbības programmas zelta līme-
ņa dalībnieks saņem tiesību aktos noteiktos atvieglojumus un 
priekšrocības. Sabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta „Nodokļu 
risku vadība”, kas balstās uz starptautiski atzītu praksi un stan-
dartiem risku vadībā.

2018.gadā vidējais darbinieku skaits ir 6 439 darbinieki, un sa-
līdzinājumā ar 2017.gadu tas ir samazinājies par 55 darbinie-
kiem.

2. Saimnieciskās darbības rezultāti
2018.gadā Latvijas dzelzceļa publiskās lietošanas infrastruk-
tūra tika izmantota, lai pārvadātu 49 260 tūkst. tonnu kravas, 
veicot 9  989 tūkst. vilcienu-km, un 18 242  tūkst. pasažieru, 
veicot 6 116 tūkst. vilcienu-km (t.sk. SIA “Gulbenes-Alūksnes 
bānītis” – 49  tūkst. vilcienu-km, Lietuvos geležinkeliai AB – 10 
tūkst. vilcienu-km). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kravu pār-
vadājumu apjoms tonnās ir palielinājies par 12,5%, pārvadāto 
pasažieru skaits ir palielinājies par 4,3%. Latvijas dzelzceļa ie-
ņēmumus būtiski ietekmēja arī veiktie tonnkilometri – 17 508 
milj. tkm. neto. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, to apjoms palie-
linājies par 16,6 %.

Pārskata gadā neto apgrozījums ir 209 431 tūkst. EUR, kas ir 
par 29 269 tūkst. EUR vairāk nekā 2017.gadā. Neto apgrozīju-
ma palielinājums vērojams ieņēmumiem, kas saistīti ar infra-
struktūras jaudas pārdošanu un infrastruktūras pārvaldītāja 
papildpakalpojumiem. Latvijas  dzelzceļa kā publiskās lieto-
šanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja galvenais ieņē-
mumu avots ir pārvadātāju samaksātā maksa par publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (69,5% no 
neto apgrozījuma 2018.gadā).

Peļņa pēc nodokļiem 2018.gadā ir 4  178 tūkst. EUR, tā ir sa-
mazinājusies par  19 007 tūkst. EUR, salīdzinot ar 2017. gadu, 
bet jāņem vērā, ka 2017.gada peļņu veidoja arī  atliktā nodokļa 
saistību atzīšanas pārtraukšana, kas 2017.gadā palielināja peļ-
ņu par 22 416 tūkst. EUR.

Izvērtējot finanšu rādītājus, jāņem vērā, ka no Eiropas Kopie-
nas fondiem un valsts saņemto līdzfinansējumu investīciju 
projektiem norāda bilances pasīva postenī „Nākamo periodu 
ieņēmumi” un noraksta atbilstoši izveidoto objektu kārtējā 
gada nolietojuma norakstījumu summu daļām, kuras attie-
cas uz saņemto finansiālo atbalstu un tiek atspoguļotas peļ-
ņas vai zaudējumu pārskata postenī “Pārējās saimnieciskās 
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darbības ieņēmumi”, bet objektu nolietojumu (2018.gadā 
– 19 867 tūkst. EUR) iekļauj postenī „Pārdotās produkcijas ra-
žošanas izmaksas”. Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditā-
tes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītre-
sursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. 2018.gadā 
Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza tās apgrozāmos 
līdzekļus par 40 359 tūkst. EUR. Īstermiņa saistībās ir iekļauti 
nākamo periodu ieņēmumi 19 394 tūkst. EUR, kas saistīti ar 
ES projektu un valsts budžeta līdzekļu ieguldījumiem dzelz-
ceļa publiskajā infrastruktūrā un pakāpeniski tiek norakstīti 
ieņēmumos, tāpēc ir zema riska iespēja, ka šo saistību seg-
šanai būs nepieciešami finanšu līdzekļi. Kopējās likviditātes 
rādītājs, īstermiņa saistībās neiekļaujot nākamo periodu ie-
ņēmumus, ir 0,7. Savukārt izslēdzot arī īstermiņa uzkrājumus, 
kuri nav saistīti ar naudas plūsmu, likviditātes rādītājs ir 0,8. 
Likviditātes rādītāju pazemina arī uzkrājumu un uzkrāto sais-
tību atvaļinājumiem iekļaušana īstermiņa saistībās.

Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, uzskatām, ka Sabiedrība 
ir finansiāli stabila un spēj segt savus kārtējos maksājumus.

Latvijas dzelzceļa pašu kapitāla apjoms 2018.gada 31.de-
cembrī ir 318  807 tūkst. EUR. Salīdzinot ar iepriekšējā gada 
beigām, tas ir palielinājies par 3 563 tūkst. EUR. Sabiedrības 
pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem ir 36,3%.

Kopējais Sabiedrības izpildīto kapitālieguldījumu apjoms 
2018.gadā sasniedza 25 153  tūkst. EUR. No tiem nozīmīgākie 
projekti:

• Atjaunošanā ieguldīti 21 186 tūkst. EUR, t.sk., 
• ar mērķi palielināt vilcienu kustības drošību 16 925 tūkst. 
EUR ieguldīti infrastruktūras atjaunošanā (tostarp tādos 
projektos kā Sliežu ceļu atjaunošana – “A” un “B” tipa kapitā-
lais remonts, Pārmiju pārvedu nomaiņa, Garsliežu nomaiņa 
pret jaunām sliedēm, Enerģētikas atjaunošana, Automāti-
kas ierīču (SCB) atjaunošana u.c.), kā arī sliežu ceļu remon-
tam un uzturēšanai nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu ie-
gādē;
• 3 180 tūkst. EUR apmērā iegādātas iekārtas remontdarbu 
veikšanai, informācijas sistēmu un sakaru līdzekļu attīstībai, 
kā arī nemateriālie aktīvi projektiem; 
• 1 081 tūkst. EUR pārskata periodā ieguldīts jaunu produk-
tu ieviešanas projektos: Kravu pārvadājumu informācijas 
aprites elektronizācija un optimizācija, Drošības risinājumu 
moduļu iegāde, Kustības kontroles un centralizācijas piln-

veidošana, Dokumentu pārvaldības sistēma u.c. 
• Infrastruktūras attīstībā (optisko tīklu izbūve, informācijas 
sistēmu nomaiņa, tehnoloģisko un lokālo tīklu attīstība u.c.) 
ieguldīti 3 967 tūkst. EUR.

3. Mērķi un turpmākā attīstība
Saistībā ar izmaiņām dzelzceļa nozares regulējumā Eiropas 
Savienībā (ES) un tieši Direktīvu par vienotu Eiropas dzelzceļa 
telpu (2012/34/ES) 2016. gada 25. februārī tika veikti grozī-
jumi Dzelzceļa likumā un uz to pamata izdoti Ministru kabi-
neta noteikumi. Tie paredz izmaiņas saistībā ar pakalpojumu 
sniegšanu un pakalpojumu cenas aprēķināšanas metodolo-
ģiju. Ir pieņemta Direktīvas īstenošanas regula (ES) 2015/909 
par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot 
vilcienu satiksmes pakalpojumus, – šāda pieeja mainīs cenas 
aprēķināšanas metodoloģiju dzelzceļa jaudas pārdošanas 
pakalpojumam.  Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktū-
ras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs 2017.gada 30.jūnijā 
apstiprināja noteikumus “Maksas aprēķināšanas shēma” un 
“Maksas iekasēšanas shēma”, kas cita starpā definē jaunās 
dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas noteikšanas 
prasības pārvadājumos un tās plānots piemērot, sākot no 
2019.gada 1.jūlija.

Ar 2018.gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.588 
tika apstiprināts “Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstī-
bas plāns 2018.-2022.gadam”, un 2018.gada 9.novembrī starp 
Satiksmes ministriju un Latvijas dzelzceļu kā infrastruktūras 
pārvaldītāju tika noslēgts Daudzgadu līgums par Sabiedrības 
pārvaldīšanā esošās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruk-
tūras uzturēšanas un attīstības plānošanu, finanšu līdzsva-
ra nodrošināšanu periodam no 2018.gada 9.novembra līdz 
2022.gada 31.decembrim. Ievērojot Dzelzceļa likuma 9 panta 
3.daļu, kas paredz, ka infrastruktūras pārvaldītājs nodrošina 
Daudzgadu līguma noteikumu un saimnieciskās darbības plā-
na konsekvenci, Latvijas dzelzceļš ir izstrādājis Saimnieciskās 
darbības plānu darbības periodam līdz 2022.gadam, kas tika 
apstiprināts Latvijas dzelzceļa Valdē 2019.gada 7.martā.

Latvijas dzelzceļš un valsts transporta un loģistikas nozare 
tieši konkurē ar tuvākajām kaimiņvalstīm – Lietuvu un Igau-
niju – par pārvadājumu piesaisti Latvijas tranzīta koridoram. 
Infrastruktūras pakalpojumu efektivitāte būs viens no izšķiro-
šajiem faktoriem konkurences cīņā par kravu pārvadājumiem 
pa dzelzceļu. Latvijas dzelzceļam minēto dokumentu darbī-
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bas periodā prioritāri būs projekti, kas tieši paaugstinās pa-
kalpojumu efektivitāti un drošību, paaugstinās Latvijas trans-
porta un loģistikas nozares konkurētspēju un veicinās kravu 
pārvadājumu apjoma pieaugumu. 

Neraugoties uz ģeopolitisko notikumu procesiem un apzi-
noties turpmākās tirgus attīstības tendences, Latvijas dzelz-
ceļš saglabā nemainīgu stratēģisko virzību – attīsta modernu, 
efektīvu un videi draudzīgu infrastruktūras un loģistikas uz-
ņēmumu grupu, nodrošinot dzelzceļa infrastruktūras pārval-
dīšanu un loģistikas pakalpojumus visas Latvijas sabiedrības 
un tautsaimniecības interesēs. Vienlaikus Latvijas dzelzceļš 
saskata plašākas iespējas jaunu tehnoloģiju, tostarp video IT 
risinājumu attīstībā, kas ļaus sekmīgi īstenot iepriekš minēto 
stratēģisko mērķi, paaugstinot Koncerna konkurētspēju. 

Lai palielinātu efektivitāti, veicinātu videi draudzīgu tehnolo-
ģiju izmantošanu un paaugstinātu Latvijas dzelzceļa tranzī-
ta koridora starptautisko konkurētspēju, Sabiedrība paredz 
veikt pakāpenisku dzelzceļa galvenā tīkla (maģistrālo ceļu) 
elektrifikāciju ar 25kV maiņstrāvu. Latvijā patlaban elektrifi-
cēts ir tikai ap 14% dzelzceļa tīkla – pretstatā Eiropas valstīm, 
kur vidēji šis rādītājs pārsniedz 55%. Elektrovilces izmantoša-
na pārvadājumu veikšanā ir videi draudzīgāks un ekonomiski 
izdevīgāks risinājums nekā dīzeļvilces izmantošana, tādējādi, 
īstenojot elektrifikāciju, Latvijas dzelzceļš radīs ilglaicīgu pa-
matu Latvijas transporta un loģistikas nozares konkurētspējai 
attiecībā pret tuvākajām kaimiņvalstīm. 

ES fondu un Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020.gada plā-
nošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 
6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 6.2.1.1. pasākuma “Latvijas 
dzelzceļa tīkla elektrifikācija” ietvaros līdz 2023.gada beigām 
paredzēts īstenot lielo projektu (pasākumam pieejamais 
Kohēzijas fonda (KF) finansējums ir 346 639 tūkst. EUR), pa-
redzot elektrificēt dzelzceļa posmus Daugavpils-Krustpils, 
Rēzekne-Krustpils un Krustpils-Rīga. Projekta kopējās iz-
maksas aplēstas 441 milj. EUR, un projekta ietvaros paredzēts 
elektrificēt dzelzceļa līniju 314  km garumā. 

2018.gadā ir pabeigts darbs pie projekta iesnieguma doku-
mentācijas izstrādes. 2018.gada martā saņemts pozitīvs Cen-
trālās finanšu un līgumu aģentūras atzinums, bet 2018.gada 
28.decembrī saņemts pozitīvs atzinums no EK tehniskās pa-
līdzības neatkarīgajiem ekspertiem  JASPERS Independent 

Quality Review. Projekta dokumentācija tiks tālāk iesniegta 
izvērtēšanai gala lēmuma pieņemšanai Eiropas Komisijā par 
projekta apstiprināšanu. Pēc pozitīva EK lēmuma saņemšanas 
tiks parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta īstenošanu. Vienlaikus 2018.gada augustā tika 
uzsākta iepirkuma procedūra projekta īstenošanai, tādējādi 
ļaujot pēc pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas un 
līguma parakstīšanas nekavējoties uzsākt projekta īstenoša-
nu. 

ES fondu un Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020.gada plā-
nošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 
6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu 
un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, 
kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2.pasākuma “Dzelzceļa infrastruk-
tūras modernizācija un izbūve” ietvaros plānots īstenot vairā-
kus būtiskus projektus.  Investīciju apjomi noteikti Indikatīvajā 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā 2018.-2022.gadam 
un Latvijas dzelzceļa vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017.-
2022.gadam.

Sabiedrība turpinās paaugstināt dzelzceļa personāla darba 
ražīgumu un atbildību par veicamajiem pienākumiem, or-
ganizēs nepieciešamās mācības, kā arī nodrošinās vides aiz-
sardzības politikas īstenošanu un satiksmes drošību. Būtiska 
loma tiek piešķirta Koncerna Vides un energopārvaldības 
programmas īstenošanai, nodrošinot gan energoefektivitātes 
pasākumu ieviešanu, gan personāla izglītošanu. 

2019.gadā tiks uzsākts darbs pie Koncerna ilgtermiņa attīstī-
bas stratēģijas izstrādes, kā arī tiks veikti turpmākie soļi 2018.
gadā apstiprinātās Koncerna Sabiedrību jaunās vizuālās 
identitātes ieviešanā Latvijā un starptautiskās sadarbības for-
mātos, kur Latvijas dzelzceļš pārstāv Latvijas transporta un 
loģistikas nozares intereses. 

Nozīmīgs risks, kas var ietekmēt Latvijas dzelzceļa un ko-
pumā visa Koncerna darbības rezultātus, ir turpmākās ES un 
Krievijas savstarpējās sankcijas, kā arī Krievijas ostu attīstība, 
kā rezultātā kravas var tikt novirzītas no Latvijas ostām un līdz 
ar to samazināt arī pārvadājumu plūsmu pa dzelzceļu.

Lai samazinātu risku, kas saistīts ar atkarību no tranzītkravu 
pārvadājumiem Austrumu-Rietumu virzienā, Latvijas dzelz-
ceļš paredz stiprināt sadarbību ar kaimiņvalstu partneriem, 
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tostarp gan Krieviju, gan Baltkrieviju. 2017.gadā Baltkrievijā 
izveidotā Sabiedrības pārstāvniecība jau ļāvusi palielināt kai-
miņvalsts izcelsmes kravu apjomus Latvijas dzelzceļa tīklā, kā 
arī attīstīt alternatīvus darbības virzienus, tajā skaitā kombinē-
tos un konteinervilcienu pārvadājumus Eirāzijas kravu pār-
vadājumu maršrutu ietvaros. Sabiedrība saskata potenciālu 
jaunu pārvadājumu piedāvājumu attīstīšanā kravu īpašnieku 
ērtībai, tādēļ sadarbībā ar Baltkrievijas dzelzceļu ir izveidots 
un 2018.gadā sekmīgi darbojies kravas ekspresvilciens Min-
ska-Rīga, kas, pateicoties efektīvai dzelzceļu sadarbībai, kā arī 
sadarbībai ar muitas un robežsardzes institūcijām, kravu no 
vienas galvaspilsētas otrā nogādā mazāk nekā diennakts laikā. 

Jaunu pakalpojumu attīstības nolūkā 2018.gada novem-
brī-decembrī pa Latvijas dzelzceļa infrastruktūru pārvadāti 
arī vairāki rekordgari un rekordsmagi kravas vilcienu sastāvi 
(virs 7000 tonnām; vidējais kravas vilciens ir ap 3000 tonnu 
smags, līdz šim maksimālais svars bijis ap 6000 tonnu). Kon-
cerna speciālistiem sadarbībā ar citām institūcijām sekmīgi 
izdevies šādu pakalpojumu nodrošināt, radot pamatu līdzīgu 
pārvadājumu attīstībai nākotnē. 

Tāpat Sabiedrība saskata potenciālu iekšzemes kravu pārva-
dājumu attīstībā, taču tam nepieciešama sadarbība gan noza-
res ietvaros, gan stimulējoši mehānismi kravu īpašniekiem iz-
vēlēties nevis autopārvadājumus, bet dzelzceļa pārvadājumu 
iespējas. 

Apzinoties, ka dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana jāveic ne-
atkarīgi no pārvadājumu apjoma, taču Sabiedrības ieņēmu-
mi, no kuriem nodrošināt infrastruktūras uzturēšanas izmaksu 
segšanu, savukārt ir tieši atkarīgi no pārvadājumu apjomiem 
un to svārstībām, Latvijas dzelzceļš turpinās piedalīties trans-
porta jomas likumdošanas iniciatīvās, par prioritāti izvirzot 
ilgtspējīga dzelzceļa infrastruktūras finansēšanas modeļa iz-
veidi. 2018.gadā, apstiprinot Indikatīvo dzelzceļa infrastruk-
tūras attīstības plānu un noslēdzot Daudzgadu līgumu ar Sa-
tiksmes ministriju, jau ir īstenoti soļi, kas nodrošina virzību uz 
šāda modeļa izveidi.

Galvenie riski, ar kuriem Latvijas dzelzceļš varētu saskarties 
nākamajā darbības periodā, ir dzelzceļa infrastruktūras iz-
mantošanas intensitātes samazināšanās risks, naftas, metāla 
un elektroenerģijas cenu svārstību risks. 2018.gada rezultāti 
liecina, ka Latvijas dzelzceļš ir pārsniedzis vidēja termiņa stra-
tēģijā 2017.-2022.gadam prognozētos pārvadājumu apjomus 

un ar tiem saistītos finanšu rādītājus (tika prognozēti 47 miljoni 
tonnu kravu, bet faktiski pārvadāti 49,3 miljoni tonnu; progno-
zētā peļņa – ap 3,3 miljoniem euro, faktiskā – 4,2 miljoni euro). 

4. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi
Latvijas dzelzceļš turpinās veidot un uzturēt Latvijas dzelz-
ceļa tēlu un nozīmi, ieņemot aktīvu pozīciju aktuālos trans-
porta sistēmas un tautsaimniecības attīstības jautājumos.

Latvijas dzelzceļš 2018.gadā ir uzsācis darbu pie Rīcības plā-
na projekta trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijās ar satiksmes 
intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā. Plānā ir iden-
tificētas akustiskā diskomforta zonas un identificēti primāri 
veicamie prettrokšņu pasākumi. Rīcības plāna projekta sa-
biedriskā apspriešana notika laika posmā no 2018.gada 21.de-
cembra līdz 2019.gada 21.janvārim. 

Latvijas dzelzceļa vides pārvaldības speciālisti turpināja dar-
bu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un 
Rīgas domes darba grupās, kurās tiek meklēti risinājumi, kā 
mazināt transporta radīto troksni un uzlabot akustisko trokš-
ņu situāciju pilsētvidē un ārpus pilsētām.

2018. gada rudenī tika veikta centralizēta gruntsūdens mo-
nitoringa tīkla apsekošana un paraugu ņemšana stacijās Jel-
gavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Krustpilī, Ventspilī un Rīgā. Apko-
potie rezultāti norāda par gruntsūdens stāvokļa uzlabošanos, 
un neatliekamas darbības šajā sakarā nav nepieciešams veikt. 
2019. gadā gruntsūdens monitoringa aku tīklu plānots ieviest 
arī Torņakalna, Gulbenes un Pļaviņu staciju teritorijā. 

Saistībā ar pētniecībā un attīstībā balstītu risinājumu (R&D) 
ieviešanu 2018.gada nogalē Latvijas dzelzceļš iesaistījās 
Latvijas Universitātes starptautiskās inovāciju platformas 
“Demola” studentu pētniecības un inovāciju projektos ar 
industrijām. Studenti Latvijas dzelzceļa vajadzībām mek-
lēja risinājumus ķīmiskās vielas glifosāta aizstāšanai ar ci-
tiem, videi draudzīgākiem, bet vienlīdz efektīviem nezāļu 
apkarošanas veidiem dzelzceļa nodalījuma joslās. Nezāļu 
iznīcināšana ir dzelzceļa satiksmes drošībai būtisks faktors, 
tomēr pagaidām nav rastas glifosātu efektīvi aizvietojošas 
metodes. Turklāt šī problēma ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet 
visā Eiropā, kur tuvākajos gados glifosāta lietošanu plānots 
aizliegt, bet visu valstu dzelzceļu uzņēmumi sadarbībā ar 
augstskolām un pētniecības institūtiem meklē risinājumus 
tā aizvietošanai, vienlaikus nesamazinot satiksmes drošības 
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līmeni un būtiski nepaaugstinot ar nezāļu iznīcināšanu sais-
tītās izmaksas. Grupas ietvaros izstrādāta ideja par elektro-
du izmantošanu nezāļu iznīcināšanā, ko izvērtē Sabiedrības 
vides un tehnisko jomu eksperti. 

2018.gadā turpinājās Latvijas dzelzceļa ekspertu darbs 
pie inovāciju pilotprojekta īstenošanas, kas tika identificēts 
Latvijas informāciju tehnoloģiju klastera organizētajā X-In-
dustriju hakatona ietvaros. Projekta ietvaros tiek izstrādāts 
iespējamais risinājums drošības tehnoloģiju izmantošanai, 
lai dzelzceļa pārbrauktuves padarītu drošākas to lietotājiem 
un infrastruktūras pārvaldītājam pēkšņu un neparedzētu 
šķēršļu rašanās gadījumos uz pārbrauktuvēm un/vai kritiskā 
to tuvumā. Pilotprojekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA “Da-
takom”.

Apzinoties turpmāko gadu izaicinājumus kvalificēta darba-
spēka piesaistes jomā, Latvijas dzelzceļš ne tikai attīsta Sa-
biedrības  Mācību centra piedāvātās tālākizglītības iespējas, 
bet sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti pēdējos gados 
ir ieviesis vairākas jaunas specializācijas dzelzceļa elektrosis-
tēmu un dzelzceļa telekomunikāciju mācību programmās. 
Šo programmu apguve ļaus ne tikai attīstīt tehnoloģisko 
kapacitāti Sabiedrībā un Koncernā, bet arī nodrošināt nā-
kotnes elektrificētās dzelzceļa infrastruktūras apkalpošanai 
nepieciešamos speciālistus. 

5. Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs
2012.gadā tika izveidota Sabiedrības pārstāvniecība Krievi-
jas galvaspilsētā Maskavā. Pārstāvniecība veic pārdošanas 
veicināšanas un mārketinga aktivitātes. 

2017.gada 24.janvārī tika atvērta Latvijas dzelzceļa pārstāv-
niecība Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā.
Sabiedrībai nav ārvalstu filiāļu.

6. Notikumi pēc 2018.gada pārskata sastādīšanas datuma
Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas bū-
tiski ietekmētu Latvijas dzelzceļa 2018.gada pārskata no-
vērtējumu.
7. Priekšlikumi par Sabiedrības peļņas izlietošanu
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitāl-
sabiedrību pārvaldības likuma 28.panta pirmo un otro daļu, 
prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs, un 
dividendēs izmaksājamo peļņas daļu nosaka, pamatojoties uz 
kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju, tajā no-

teiktajiem kapitālsabiedrības mērķiem un to īstenošanu. Kapi-
tālsabiedrības valde, pamatojoties uz vidēja termiņa darbības 
stratēģiju, sagatavo priekšlikumu par prognozējamo peļņas 
daļu, kas izmaksājama dividendēs un iesniedz priekšlikumu 
kapitāla daļu turētājam.

VAS “Latvijas dzelzceļš” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 
2017.-2022.gadam, kas apstiprināta ar Latvijas dzelzceļa Pa-
domes 2018.gada 8.novembra lēmumu Nr. PA 1.2./11-1, 17.sa-
daļā norādīts, ka stratēģijas darbības periodam būtiski noteikt 
atšķirīgu valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļas apmēru 
no uzņēmuma tīrās peļņas, peļņu atstājot Sabiedrības rīcībā 
un novirzot to publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
attīstībai un atjaunošanai, tajā skaitā, rezerves veidošanai, kas 
var tikt izmantota Sabiedrības darbības ilgtspējas saglabāša-
nai un plānoto publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
projektu īstenošanai.

Pārresoru koordinācijas centra 30.11.2017. vēstulē Nr.1.2-
5.1/159-IP sniegtajā atzinumā par VAS “Latvijas dzelzceļš” 
vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2022.gadam sniegts 
atbalsts atšķirīgas dividendēs izmaksājamās peļņas daļas no-
teikšanai.

Ar 2018.gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.588 
tika apstiprināts “Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīs-
tības plāns 2018.-2022.gadam” (turpmāk arī Plāns), un 2018.
gada 9.novembrī starp Satiksmes ministriju un Latvijas dzelz-
ceļu kā infrastruktūras pārvaldītāju tika noslēgts Daudzgadu 
līgums par Latvijas dzelzceļa pārvaldīšanā esošās publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības 
plānošanu un finansēšanu periodam no 2018.gada 9.novem-
bra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Plānā noteiktais publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanas mehānisms var 
darboties un var tikt realizēti investīciju projekti, ja konceptuāli 
pieņemtais Ministru kabineta lēmums par Latvijas dzelzceļa 
valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no uz-
ņēmuma tīrās peļņas 2018.- 2021. gadam (Ministru kabineta 
2018.gada 15.maija rīkojums Nr.212 “Par atšķirīgu dividendēs 
izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” peļ-
ņas daļu par 2018.–2021. pārskata gadu”), tiek iestrādāts ikga-
dējā likumprojektā par valsts budžetu un likumprojektā par 
vidēja termiņa budžeta ietvaru attiecīgajos periodos.
2019.gada 7.februārī tika izdarīti grozījumi Likumā par bu-
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džetu un finanšu vadību, kuru Pārejas noteikumu 82.punkts 
nosaka, ka 2019.gadā vidēja termiņa budžeta ietvara likuma 
projekts tiek sagatavots tikai 2020., 2021. un 2022. gadam un 
Ministru kabinets to iesniedz Saeimai vienlaikus ar likumpro-
jektu par valsts budžetu 2020.gadam. Tādējādi lēmums par 
atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības 
“Latvijas dzelzceļš” peļņas daļu par 2018.gadu tiks pieņemts, 
lemjot par 2019.gada budžetu.

Rīgā, 2019. gada 21. martā 

Valdes priekšsēdētājs  E. Bērziņš 

Valdes loceklis   A. Strakšas

Valdes loceklis   Ē. Šmuksts

Valdes loceklis    A. Stūrmanis
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PAZIŅOJUMS 
PAR VALDES 
ATBILDĪBU

02

Sabiedrības Valde (turpmāk tekstā – Vadība) ir atbildīga par 
Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanu.

VAS “Latvijas dzelzceļš” finanšu pārskats no 15. līdz 68. lappu-
sei ir sagatavots, pamatojoties uz grāmatvedības ierakstiem 
un attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšsta-
tu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī, 
tās 2018.gada darbības rezultātiem un naudas plūsmām.

Iepriekš minētais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar 
ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu stan-
dartiem (SFPS), balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas 
principu. Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanas gaitā 
Vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši 
piesardzīgi un pamatoti.

Sabiedrības Vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sis-
tēmas nodrošināšanu, Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī 
par krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu atklāša-
nu un novēršanu. Vadība ir atbildīga par Latvijas Republikas 
likumdošanas prasību izpildi.

Rīgā, 2019. gada 21. martā 

Valdes priekšsēdētājs  E. Bērziņš 

Valdes loceklis   A. Strakšas

Valdes loceklis   Ē. Šmuksts

Valdes loceklis    A. Stūrmanis



20

VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ

NEATKARĪGA 
REVIDENTA 
ZIŅOJUMS 

03

 

PricewaterhouseCoopers SIA, Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija, LV40003142793 
T: +371 6709 4400, F: +371 6783 0055, www.pwc.lv 
 

 
 

 
NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS 

 
 
 
VAS “Latvijas dzelzceļš” akcionāram 
 
Mūsu atzinums  

Mūsuprāt, pievienotajā gada pārskatā ietvertais finanšu pārskats, kas atspoguļots no 117. līdz 146. 
lappusei, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VAS “Latvijas dzelzceļš” (Sabiedrība) finanšu 
stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas 
noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem 
finanšu pārskatu standartiem.  

Ko mēs esam revidējuši 

Finanšu pārskats ietver:  

• pārskatu par finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī, 
• apvienoto ienākumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī,  
• pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, 
• naudas plūsmu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, kā arī 
• finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu 

kopsavilkumu. 

Atzinuma pamatojums 

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem 
(SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā 
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam. 

Neatkarība 

Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes 
izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas 
pakalpojumu likumā iekļautajām ētikas prasībām, kas ir spēkā attiecībā uz mūsu veikto finanšu 
pārskata revīziju Latvijas Republikā. Mēs esam izpildījuši mūsu citus SGĒSP kodeksā noteiktos ētikas 
pienākumus un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautās ētikas prasības. 

Ziņošana par citu informāciju, tai skaitā Vadības ziņojumu 

Vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver 

• Vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 107. līdz 113. lappusei,  
• Paziņojumu par Valdes atbildību, kas sniegts pievienotā gada pārskata 114. lappusē, 

bet tā neietver finanšu pārskatu un mūsu revidenta ziņojumu par to. 
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Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, tai skaitā 
Vadības ziņojumu un Paziņojumu par Valdes atbildību.  

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar augstāk norādīto citu informāciju 
un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no 
mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Attiecībā uz Vadības ziņojumu mēs arī veicām procedūras atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 
prasībām. Šīs procedūras ietver izvērtējumu par to, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām. 

Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt, visos būtiskajos aspektos: 

 Vadības ziņojumā sniegtā informācija par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu 
pārskats, atbilst finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 
likuma prasībām. 

Papildus tam, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības vidi, 
mums ir pienākums ziņot, ja mēs esam konstatējuši  būtiskas neatbilstības Vadības ziņojumā un 
Paziņojumā par Valdes atbildību. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šai sakarā būtu 
jāziņo. 

 
Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārvaldība, atbildība par  
finanšu pārskatu 
 
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar 
Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, sagatavošanu un 
par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas 
nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.   

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc 
nepieciešamības atbilstoši skaidrot apstākļus saistībā ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un 
piemērot darbības turpināšanas principu, ja vien vadība neplāno likvidēt Sabiedrību vai pārtraukt tās 
darbību, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas Sabiedrības likvidēšanai vai darbības pārtraukšanai. 
Personas, kurām uzticēta Sabiedrības  pārvaldība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata 
sagatavošanas pārraudzību.  

 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai 
krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un izsniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. 
Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka, revīzijā, kas veikta saskaņā ar 
SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai 
kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti paredzēt, ka tās katra atsevišķi vai 
visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu 
pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un 
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī: 
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• Identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ 
radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī 
iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 
Risks, ka netiks atklātas krāpšanas rezultātā radušās būtiskas neatbilstības, ir augstāks, nekā kļūdu 
izraisītām būtiskām neatbilstībām, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar 
nodomu neuzrādītu informāciju, nepatiesi uzrādītu informāciju vai iekšējās kontroles pārkāpumus. 

• Iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 
Sabiedrības iekšējās kontroles efektivitāti. 

• Izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un 
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību.  

• Izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz 
notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja 
mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidenta ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu 
pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam 
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidenta 
ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu darbību var 
pārtraukt. 

• Izvērtējam vispārēju finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, ieskaitot pielikumā atklāto 
informāciju, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un 
notikumus. 

Mēs ziņojam personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārvaldība, tostarp par plānoto revīzijas apjomu 
un laiku un par svarīgiem revīzijas novērojumiem, ieskaitot būtiskus iekšējās kontroles trūkumus, 
kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 

 
 
 PricewaterhouseCoopers SIA 
 Zvērinātu revidentu komercsabiedrība  
 Licence Nr. 5 
 
 

 

                                                                        
Ilandra Lejiņa Terēze Labzova-Ceicāne 
Valdes locekle Atbildīgā zvērinātā revidente 
 Sertifikāts Nr. 184 
  
 
Rīga, Latvija 
2019. gada 21. martā 
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APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS PAR 2018.GADU
(EUR)

Pielikums 2018 2017

Ieņēmumi 4 209 430 996 180 161 702

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa 5 (200 150 681) (191 174 607)

Bruto peļņa vai zaudējumi 9 280 315 (11 012 905)

Administrācijas izmaksas 6 (15 929 280) (15 136 835)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 7 27 838 899 30 051 607

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 8 (4 515 762) (4 058 146)

Ieņēmumi no līdzdalības: 1 342 994 2 517 608

     - meitas sabiedrību kapitālā 9 567 354 2 207 058

     - citu sabiedrību kapitālā 10 775 640 310 550

Finanšu ieņēmumi 11 653 213 578 638

Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtī-
bas samazinājuma korekcijas

15; 17 (12 328 137) -

Finanšu izmaksas 11 (2 164 478) (2 171 373)

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 4 177 764 768 594

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 12 - 22 415 773

Pārskata gada peļņa 4 177 764 23 184 367

Pārskata gada peļņa un apvienotie ienākumi, kas 
attiecināmi uz akcionāriem

4 177 764 23 184 367

Pielikumi no 122. līdz 147.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

FINANŠU 
PĀRSKATS

04
Rīgā, 2019. gada 21. martā 

Valdes priekšsēdētājs  E. Bērziņš 

Valdes loceklis   A. Strakšas

Valdes loceklis   Ē. Šmuksts

Valdes loceklis    A. Stūrmanis

Gada pārskatu sagatavoja VAS “Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcija:
Finanšu direktora vietniece, Finanšu daļas vadītāja S. Gasjūna
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI
2018. GADA 31. DECEMBRĪ

(EUR)

AKTĪVI Pielikums 31.12.2018. 31.12.2017.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Pamatlīdzekļi 13 653 885 752 689 561 879

Nemateriālie ieguldījumi 14 1 423 784 1 282 412

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 4 108 745 231

Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā 15 114 421 718 126 339 736

Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām 16 47 961 358 44 510 858

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 17 84 108 494 227

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ 817 780 828 862 934 343

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 18 7 096 358 6 699 158

Pircēju, pasūtītāju parādi un citi debitori 19 7 259 110 6 282 560

Radniecīgo sabiedrību parādi 37 10 625 710 9 545 760

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 12 974 -

Nauda un naudas ekvivalenti 20 34 797 659 19 701 435

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 59 779 811 42 228 913

AKTĪVI KOPĀ 877 560 639 905 163 256

(turpinājums nākošajā lapā)

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 2018. GADA 31. DECEMBRĪ
(EUR)

PASĪVI Pielikums 31.12.2018. 31.12.2017.
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS

PAŠU KAPITĀLS

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 21 256 720 375 256 720 375

Rezerves 22 34 294 995 11 725 503

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 23 613 416 23 613 416

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 4 177 764 23 184 367

PAŠU KAPITĀLS KOPĀ 318 806 550 315 243 661

SAISTĪBAS

ILGTERMIŅA SAISTĪBAS 

Uzkrājumi 23 162 078 177 426

Aizņēmumi no kredītiestādēm 24 165 409 358 175 139 053

Citi aizņēmumi 25 2 203 567 2 320 571

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 486 263 486 263

Nākamo periodu ieņēmumi 26 290 353 805 307 638 803

ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ   458 615 071 485 762 116

ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS

Aizņēmumi no kredītiestādēm 24 34 695 612 33 109 177

Citi aizņēmumi 25 117 004 117 004

Uzkrājumi 23 3 460 852 6 921 703

Parādi piegādātājiem, darbuzņēmējiem un  
pārējie kreditori

28 654 400 29 833 978

Parādi radniecīgām sabiedrībām 37 3 687 637 4 393 161

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas

27 10 017 857 9 394 029

Nākamo periodu ieņēmumi 26 19 505 656 20 388 427

ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ   100 139 018 104 157 479

SAISTĪBAS KOPĀ   558 754 089 589 919 595

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ   877 560 639 905 163 256

Rīgā, 2019. gada 21. martā 

Valdes priekšsēdētājs  E. Bērziņš 

Valdes loceklis   A. Strakšas

Valdes loceklis   Ē. Šmuksts

Valdes loceklis    A. Stūrmanis

Gada pārskatu sagatavoja VAS “Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcija:
Finanšu direktora vietniece, Finanšu daļas vadītāja S. Gasjūna
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
(EUR)

Pamatkapitāls Rezerves Iepriekšējo 
gadu 

nesadalītā 
peļņa

Pārskata 
gada 

nesadalītā 
peļņa/

zaudējumi

Pašu kapitāls 
kopā

par 2017. gadu

Uz 01.01.2017. 256 720 375 10 844 505 23 613 416 880 998 292 059 294

2016.gada zaudējumi pārvietoti 
uz iepriekšējo gadu nesadalīto 
peļņu

- - 880 998 (880 998) -

Peļņa ieskaitīta rezervēs - 880 998 (880 998) - -

Pārskata gada peļņa - - - 23 184 367 23 184 367

Uz 31.12.2017. 256 720 375 11 725 503 23 613 416 23 184 367 315 243 661

par 2018.gadu

Uz 01.01.2018. 256 720 375 11 725 503 23 613 416 23 184 367 315 243 661

2017.gada peļņa pārvietota uz 
iepriekšējo gadu nesadalīto 
peļņu

- - 23 184 367 (23 184 367) -

Peļņa ieskaitīta rezervēs - 22 569 492 (22 569 492) - -

Maksājumi par valsts kapitāla 
izmantošanu no 2017.gada 
peļņas

- - (614 875) - (614 875)

Pārskata gada peļņa - - - 4 177 764 4 177 764

Uz 31.12.2018. 256 720 375 34 294 995 23 613 416 4 177 764 318 806 550

NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATS PAR 2018. GADU
(PĒC NETIEŠĀS METODES)

(EUR)

Pielikums 2018 2017

PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 4 177 764 768 594

Korekcijas:

Pamatlīdzekļu nolietojums un citas vērtības samazinājuma 
korekcijas

27 207 694 29 575 257

Nemateriālo ieguldījumu amortizācija un citas vērtības 
samazinājuma korekcijas

14 553 045 562 451

Uzkrājumu veidošana 23 (3 476 199) (6 923 339)

Zaudējumi / (peļņa) no ārvalstu valūtas kursu svārstībām 7; 8 24 246 (321 866)

Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību un citu 
sabiedrību pamatkapitālā

9; 10 (1 342 994) (2 517 608)

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma 
korekcijas

12 328 137 -

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 11 (653 213) (578 638)

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 11 2 164 478 2 171 373

Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru 
atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām

40 982 958 22 736 224

Nākamo periodu izdevumu un debitoru parādu atlikumu  
(pieaugums)/samazinājums

(2 826 596) 4 681 460

Krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums (410 794) 2 508 271

Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kredito-
riem maksājamo parādu  atlikumu pieaugums 

3 078 779 13 052 363

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 40 824 347 42 978 318

Izdevumi procentu maksājumiem (2 183 542) (2 176 118)

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (71 411) -

Pamatdarbības neto naudas plūsma 38 569 394 40 802 200

IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (29 541 403) (23 490 712)

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
pārdošanas

12 925 382 72 210

Izsniegtie aizdevumi (7 774 245) (18 100 000)

Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas 5 941 807 5 124 286

Saņemtie procenti 683 397 546 833

Saņemtās dividendes 1 051 117 3 582 896

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (16 713 945) (32 264 487)

(turpinājums nākošajā lapā)

Rīgā, 2019. gada 21. martā 
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NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATS
PAR 2018. GADU (TURPINĀJUMS)

(EUR)

Pielikums 2018 2017

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Saņemtie aizņēmumi 24 965 917 34 657 780

Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 2 000 000 590 003

Izdevumi  aizņēmumu atmaksāšanai (33 109 177) (31 187 796)

Izmaksātās dividendes (614 875) -

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (6 758 135) 4 059 987

Valūtas kursu svārstību rezultāts (1 090) 142

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pārskata gadā 15 096 224 12 597 842

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 19 701 435 7 103 593

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 20 34 797 659 19 701 435

Rīgā, 2019. gada 21. martā 

Valdes priekšsēdētājs  E. Bērziņš 
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1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums LATVIJAS DZELZCEĻŠ

Sabiedrības juridiskais statuss Valsts akciju sabiedrība

Adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050

Vienotais reģistrācijas numurs 40003032065

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā 01.10.1991.

Reģistrācijas datums Komercreģistrā 10.09.2004.

Reģistrācijas vieta Rīga

Komersanta reģistrācijas apliecības 
izdošanas datums

10.09.2004.

Akcionārs Latvijas Republika (100%)

Kapitāla daļu turētājs Latvijas Republikas Satiksmes ministrija
Gogoļa ielā 3
Rīgā, LV-1743

Pamatdarbības veids (NACE 2. red.) 42.12 Dzelzceļu un metro būvniecība
52.21 Sauszemes transporta palīgdarbības

Akcionārs Latvijas Republika (100%)

Kapitāla daļu turētājs Latvijas Republikas Satiksmes ministrija
Gogoļa ielā 3
Rīga, LV-1743

Pārraudzības institūcija Sabiedrības padome

Padome

Valde

Jānis LANGE – padomes priekšsēdētājs no 02.02.2018.

Aigars LAIZĀNS – padomes priekšsēdētājs no 29.08.2017. līdz 
01.02.2018., padomes loceklis no 02.02.2018.

Andris MALDUPS – padomes loceklis no 06.11.2017. līdz 
01.02.2018., padomes loceklis no 02.02.2018.

Edvīns BĒRZIŅŠ – valdes priekšsēdētājs no 25.02.2016.

Aivars STRAKŠAS  – valdes loceklis (uz jaunu pilnvaru termiņu 
iecelts 28.08.2017.)

Ēriks ŠMUKSTS  – valdes loceklis (uz jaunu pilnvaru termiņu 
iecelts 02.12.2017.)

Ainis Stūrmanis – valdes loceklis no 18.07.2016.

Revidenta nosaukums,
adrese un atbildīgais
zvērinātais revidents

SIA „PricewaterhouseCoopers”
vienotais reģ. Nr. 40003142793
LZRA komercsabiedrības licence Nr.5 
Kr.Valdemāra iela 21-21
Rīga, LV-1010 
Latvija
Atbildīgā zvērinātā revidente 
Terēze Labzova-Ceicāne
Sertifikāts Nr.184

Pārskata gads 2018.gada 1.janvāris – 2018.gada 31.decembris

FINANŠU 
PĀRSKATA 
PIELIKUMS

04
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2. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI
Finanšu pārskats atspoguļo Latvijas dzelzceļa kā atsevišķa uzņēmuma finanšu stāvokli. Kon-
cerna (valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” un tās meitas sabiedrību) finanšu stāvoklis 
ir atspoguļots konsolidētajā finanšu pārskatā.
Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Šo finanšu 
pārskatu publicēšanai ir apstiprinājusi Sabiedrības valde 2019.gada 21. martā. Finanšu pārska-
tu apstiprina akcionāru sapulce, kuru sasauc Latvijas dzelzceļa valde pēc revidenta atzinuma 
un padomes ziņojuma saņemšanas. 

2.1 Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi
Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pār-
skatu standartiem (SFPS). Ņemot vērā ES apstiprināšanas procedūru, šajā pielikumā ir atspo-
guļoti arī standarti un interpretācijas, kas nav apstiprināti piemērošanai ES, jo šiem standartiem 
un interpretācijām var būt ietekme uz Sabiedrības finanšu pārskatiem nākamajos periodos, ja 
tie tiek apstiprināti.

Finanšu pārskats ir sagatavots, balstoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi.

Finanšu pārskats ir sagatavots, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu.

2018.gadā Sabiedrības darbības rezultātā ir iegūta peļņa, kuras lielums pēc nodokļiem ir 4 178 
tūkst. EUR. 2018.gada 31.decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza tās apgrozā-
mos līdzekļus par 40 359 tūkst. EUR. Īstermiņa saistībās ir iekļauti nākamo periodu ieņēmumi 
19 394 tūkst. EUR, kas saistīti ar ES projektu un valsts budžeta līdzekļu ieguldījumiem dzelzceļa 
publiskajā infrastruktūrā, un pakāpeniski tiek norakstīti ieņēmumos, tāpēc ir zema riska iespē-
ja, ka šo saistību segšanai būs nepieciešami finanšu līdzekļi. Kopējās likviditātes rādītājs ir 0,6, 
bet īstermiņa saistībās neiekļaujot nākamo periodu ieņēmumus, tas ir 0,7. Savukārt izslēdzot 
arī īstermiņa uzkrājumus, kuri nav saistīti ar naudas plūsmu, likviditātes rādītājs ir 0,8. Sabiedrī-
bas operatīvās darbības naudas plūsmas ir pozitīvas. Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, uz-
skatām, ka Sabiedrība ir finansiāli stabila un spēj segt savus kārtējos maksājumus.

Lai sagatavotu finanšu pārskatu saskaņā ar SFPS, Vadība pamatojas uz zināmām aplēsēm 
un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos atspoguļotos posteņu atlikumus, kā arī 
iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz 
kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu 
pārskatos to noteikšanas brīdī. Lai gan šīs aplēses ir sagatavotas, balstoties uz visaptverošu Va-
dības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti 
var atšķirties no tām. Būtiski pieņēmumi un spriedumi aprakstīti 3.pielikumā.

Vairāki jauni standarti un interpretācijas ir publicēti, un tie stājas spēkā finanšu periodos, kas 
sākas 2018.gada 1.janvārī vai vēlāk, un attiecas uz Sabiedrības darbību:
• 9.SFPS “Finanšu instrumenti” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018.gada 1.janvārī vai 
vēlāk). 
– Sabiedrība ir izvēlējusies piemērot standartā paredzētos praktiskos atvieglojumus, neveicot 
salīdzinošo rādītāju maiņu un uzrādot visu standarta ieviešanas ietekmi kā nesadalītās peļņas 
korekciju 2018. gada 1. janvārī.

Klasifikācija un novērtēšana:
–Sabiedrības vadība izvērtēja finanšu aktīviem piemērojamo klasifikāciju pēc stāvokļa uz 2018. 
gada 1. janvāri. 
–Visi Sabiedrības parāda instrumenti, kas iepriekš veidoja aizdevumus un debitoru parādus, 
tika klasificēti kā finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā, jo Sabiedrības biznesa modelis 
neparedz to tirdzniecību, turklāt to līgumiskās naudas plūsmas sastāv tikai no pamatsummas 
un procentu maksājumiem. 
–Tos pašu kapitāla instrumentus, kurus Sabiedrība iepriekš klasificēja kā Pārdošanai pieeja-
mos, sākot ar 2018.gadu novērtēs patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu pār-
skatā (PVPZA), nepiemērojot izvēles iespējas novērtēt pašu kapitāla instrumentus patiesajā 
vērtībā ar pārvērtēšanu pārējos apvienotajos ienākumos (PVPI).
–Visas Sabiedrības finanšu saistības, kas iepriekš tika klasificētas kā Pārējās finanšu saistības, 
klasificējamas kā finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā.
–Klasifikācijas maiņa neizraisīja būtisku novērtēšanas maiņu nedz finanšu aktīviem, nedz fi-
nanšu saistībām.

Finanšu aktīvu vērtības samazinājums
–9.SFPS ievieš jaunu modeli vērtības samazinājuma atzīšanai – sagaidāmo kredītzaudējumu 
(SKZ, expected credit loss) modelis. Modelim ir trīs pakāpju pieeja, kas balstās uz izmaiņām 
finanšu aktīva kredītkvalitātē, salīdzinot ar sākotnējo atzīšanu. 
–Sabiedrības finanšu aktīvi, kas pakļauti vērtības samazinājuma aprēķinam ir visi finanšu aktīvi 
amortizētajā iegādes vērtībā. Sabiedrības Vadībai, veicot SKZ aplēsi, secināts, ka uzkrājumi, 
kas būtu papildus nepieciešami 2018.gada 1.janvārī, nav būtiski Sabiedrības finanšu pārskatu 
kontekstā, līdz ar to 9.SFPS ietekme uz sākuma atlikumiem ir nulle. 

• 15.SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar pircējiem” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018.
gada 1.janvārī vai vēlāk). 
–Jaunā standarta galvenais princips ir ieņēmumu atzīšana vienlaikus ar preču vai pakalpojumu 
nodošanu pircējam, atbilstoši darījuma cenai. Ja atsevišķās preces un pakalpojumi tiek apvie-
noti piedāvājumu pakās, katras atsevišķās preces vai pakalpojuma pārdošana ir atzīstama kā 
atsevišķs darījums un jebkādas līguma atlaides parasti ir jāattiecina uz katru darījuma elemen-
tu. Darījumiem ar mainīgu atlīdzību, neatkarīgi no to mainības apstākļiem, ir jāatzīst minimālā 
vērtība, kas nav pakļauta būtiskam atcelšanas riskam. Izmaksas, kas saistītas ar klientu līgumu 
noslēgšanu, ir kapitalizējamas un amortizējamas līguma darbības laikā. 
–Saskaņā ar 15.SFPS pārejas noteikumiem Sabiedrība ir izvēlējusies piemērot vienkāršotu 
pārejas metodi, uzrādot pārejas ietekmi kā nesadalītās peļņas korekciju 2018.gada 1.janvārī.
–Sabiedrības Vadība ir veikusi 15.SFPS ieviešanas izvērtējumu, kura rezultātā secināts, ka 
standarta ieviešanai 2018.gadā nav būtiskas ietekmes uz Sabiedrības finanšu pārskatiem, jo 
Sabiedrībai nav saliktu pakalpojumu, tā nepiešķir nozīmīgas papildus atlaides vai cita veida 
kompensācijas, turklāt nav arī ar klientu iegūšanu saistīto izmaksu un līgumi nesatur finansē-
šanas komponentes.

• Grozījumi 15.SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar pircējiem” (spēkā pārskata periodiem, kas 
sākas 2018.gada 1.janvārī vai vēlāk). Grozījumi neievieš izmaiņas standarta pamatprincipos, bet 
gan skaidro šo principu piemērošanu. Sabiedrības Vadība ir veikusi 15.SFPS grozījumu ievie-
šanas izvērtējumu, kura rezultātā secināts, ka to ieviešanai 2018.gadā nebūs būtiskas ietekmes 
uz Sabiedrības finanšu pārskatiem.
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• Grozījumi 2.SFPS “Uz akcijām balstītu maksājumu klasifikācija un novērtēšana” (spēkā pār-
skata periodiem, kas sākas 2018.gada 1.janvārī vai vēlāk).

• Grozījumi 4.SFPS – 9.SFPS “Finanšu instrumenti”, piemērošana kopā ar 4.SFPS “Apdro-
šināšanas līgumi” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018.gada 1.janvārī vai vēlāk uzņēmu-
miem, kas izvēlējušies piemērot pagaidu atvieglojumu, vai arī sākot ar brīdi, kad tiek piemērots 
9.SFPS, piemērojot pārklāšanās pieeju).

• Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2014-2016 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018.gada 1.jan-
vārī vai vēlāk (izmaiņas 1.SFPS un 28.SGS)). Šie grozījumi ietver izmaiņas šādos standartos:
-1.SFPS “SFPS pirmreizējā piemērošana”;
-28.SGS “Asociētie uzņēmumi un kopuzņēmumi”.

• Grozījumi 40.SGS “Ieguldījuma īpašumi” – Ieguldījuma īpašumu pārklasificēšana (spēkā 
pārskata periodiem, kas sākas 2018.gada 1.janvārī vai vēlāk). 

• 22.SFPIK “Ārvalstu valūtu pārrēķināšana un avansa maksājumi” (spēkā pārskata periodiem, 
kas sākas 2018.gada 1.janvārī vai vēlāk). 

• 16.SFPS “Noma” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019.gada 1.janvārī vai vēlāk). 
–Jaunais standarts nosaka nomas līgumu atzīšanas, novērtēšanas un informācijas atklāšanas 

principus. Visi nomas līgumi nodrošina līzinga ņēmējam tiesības izmantot aktīvu un, ja nomas 
maksājumi tiek veikti noteiktā laika periodā, iekļauj arī finansēšanas komponenti. Atbilstoši, 
16.SFPS izslēdz iespēju klasificēt nomas līgumus kā operatīvo vai finanšu nomu, kā to noteica 
17.SGS. Tā vietā 16.SFPS ievieš vienotu nomnieka uzskaites modeli. Nomnieks savā uzskaitē 
atzīst: (a) aktīvus un saistības no visiem nomas līgumiem ar nomas termiņu vairāk nekā 12 
mēneši, izņemot zemas vērtības aktīvu nomas līgumus; un (b) nomāto aktīvu nolietojuma 
izmaksas atsevišķi no nomas saistību  procentu izmaksām. Līzinga devēju uzskaite saskaņā ar 
16.SFPS ir lielā mērā līdzīga 17.SGS prasībām. Atbilstoši, līzinga devēji turpina klasificēt nomas 
līgumus kā operatīvās vai finanšu nomas, kā arī tiek saglabāta atšķirīga uzskaite atkarībā no 
klasifikācijas. 

–Sabiedrība plāno piemērot standartu sākot ar 2019. gada 1. janvāri, piemērojot atviegloto 
pieeju, kas paredzēta 16. SFPS pārejas noteikumos. Līdz ar to netiks laboti salīdzinošie rādī-
tāji, savukārt tiesību lietot aktīvu vērtība atbildīs nomas saistības vērtībai (koriģējot par priek-
šapmaksām vai citām uzkrātajām izmaksām, kur nepieciešams).

–Sabiedrības Vadība ir veikusi jaunā standarta ieviešanas ietekmes aplēsi un konstatējusi, ka 
16.SFPS ietekmē uz 2019.gada 1.janvāri ir pieaugusi kopējā aktīvu vērtība un saistības palie-
linājušās par  9 272 tūkst. EUR. Ietekmes izvērtējuma rezultāti vēl var tikt precizēti, jo notiek 
nomas darījumu uzskaites aprēķinu automatizācijas ieviešana SAP sistēmā, kā arī turpinās 
darbs pie nomas līgumu izvērtēšanas.

• 23.SFPIK “Nenoteiktība Ienākuma nodokļa uzskaitē” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2019.gada 1.janvārī vai vēlāk). 

• Grozījumi 9.SFPS “Finanšu instrumenti” – Priekšapmaksas instrumenti ar negatīvo  kom-
pensāciju (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019.gada 1.janvārī vai vēlāk). 

• Grozījumi 28.SGS “Ilgtermiņa ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos” 
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019.gada 1.janvārī vai vēlāk, nav vēl apstiprināti lietoša-
nai ES).

• Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2015 - 2017 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019.gada 
1.janvārī vai vēlāk; nav vēl apstiprināti lietošanai ES). Šie grozījumi ietver izmaiņas četros stan-
dartos:
–3.SFPS - “Biznesa apvienošana”;
–11.SFPS - “Vienošanās par sadarbību”;
–12.SGS - “Ienākuma nodokļi”;
–23.SGS - “Aizņēmumu izmaksas”. Labojumi 23.SGS veikti, lai iekļautu vadlīnijas par to, ka spe-

cifiski aizņēmumi, kuru mērķis bija kāda konkrēta aktīva izveides finansēšana, var tikt izslēgti 
no kopējo saistību apmēra aizņēmumu izmaksu kapitalizācijas mērķiem tikai tik ilgi, līdz šis 
konkrētais aktīvs ir pabeigts.

• Izmaiņas 19.SGS “Plānu izmaiņas, izbeigšanas vai norēķinu nosacījumi” (spēkā pārskata pe-
riodiem, kas sākas 2019.gada 1.janvārī vai vēlāk, nav vēl apstiprināti lietošanai ES).

• Izmaiņas Finanšu ziņošanas Konceptuālajā ietvarā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2020.gada 1.janvārī vai vēlāk, nav vēl apstiprināti lietošanai ES).

• Izmaiņas 3.SFPS “Uzņēmējdarbības definīcija” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2020.
gada 1.janvārī vai vēlāk, nav vēl apstiprināti lietošanai ES).

• Izmaiņas 1.SGS un 8.SGS “Būtiskuma definīcija” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2020.
gada 1.janvārī vai vēlāk, nav vēl apstiprināti lietošanai ES). Grozījumi skaidro būtiskuma defi-
nīciju un tās pielietošanu, iekļaujot iepriekš dažādos standartos izkaisītās vadlīnijas pašā defi-
nīcijā. Papildus ir papildināti skaidrojumi, kas iepriekš bija pieejami kopā ar definīciju. Turklāt, 
grozījumi nodrošina vienotu būtiskuma definīciju visā SFPS ietvarā. Informācija ir būtiska, ja 
tās neuzrādīšana, kļūdaina vai nepatiesa uzrādīšana var ticami ietekmēt lēmumus, kurus, bals-
toties uz šiem finanšu pārskatiem, kas sniedz informāciju par noteiktu ziņojošo vienību, pie-
ņem vispārējā mērķa finanšu pārskatu pamata lietotāji.

• 17.SFPS “Apdrošināšanas līgumi” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2021.gada 1.janvārī 
vai vēlāk, nav vēl apstiprināti lietošanai ES).

• Grozījumi 10.SFPS un 28.SGS “Pārdošanas vai aktīvu nodošanas darījumi starp investoru 
un tā asociēto uzņēmumu vai kopuzņēmumu” (spēkā stāšanās datums šobrīd nav noteikts, 
pagaidām nav pieņemti ES).

Sabiedrības Vadība ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot jaunus standartus un interpretācijas 
pirms to spēkā stāšanās datuma. Sabiedrības vadība uzskata, ka jaunu standartu, grozījumu 
un interpretāciju ievešanai, izņemot 16.SFPS, nav būtiskas ietekmes uz Sabiedrības finanšu 
pārskatiem.
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2.2 Ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Uzskaites un pārskatu valūta
Finanšu pārskatu posteņi tiek uzskaitīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā Sabiedrība darbo-
jas (uzskaites valūta). Finanšu pārskatu posteņi ir uzrādīti Latvijas Republikas oficiālajā valūtā 
euro (EUR), kas ir Sabiedrības pārskatu valūta. 

Darījumi un atlikumi ārvalstu valūtās
Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti euro pēc darījuma dienas sākumā spēkā esošā Ei-
ropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu 
valūtā pārskata gada pēdējā dienā gada pārskatā tiek norādīti, tos pārrēķinot euro saskaņā ar 
grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā va-
lūtas kursa, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.  

Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu pār-
skatā.

Ārvalstu valūtas kursi 

Ārvalstu valūta EUR 31.12.2018. EUR 31.12.2017.

USD 1,14500 1,1993

CHF 1,12690 1,17020

RUB 79,71530 69,39200

Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi galvenokārt sastāv no programmatūras licencēm. Sākotnēji tos atzīst 
iegādes izmaksās. Nemateriālajiem ieguldījumiem ir noteikts un ierobežots lietošanas laiks. 
Turpmāk nemateriālie ieguldījumi tiek uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu 
un zaudējumus no vērtības samazināšanās. 

Turpmākās izmaksas tiek kapitalizētas, palielinot esošā nemateriālā ieguldījuma vērtību, vai at-
zītas kā atsevišķs nemateriāls ieguldījums tikai tad, ja no tām Sabiedrībai ir sagaidāmi nākotnes 
ekonomiskie labumi un šīs izmaksas ir iespējams ticami noteikt. Pārējās izmaksas tiek norakstī-
tas peļņas vai zaudējumu pārskatā to rašanās brīdī.

Nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes, lai norakstītu to 
iegādes vērtību lietderīgās izmantošanas perioda laikā un to iekļauj attiecīgā perioda peļņas 
vai zaudējumu pārskatā. Pamatā nemateriālie ieguldījumi tiek nolietoti 5 gadu laikā.

2.4 Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi tiek atzīti saskaņā ar iegādes izmaksu metodi, kā aprakstīts zemāk, atskaitot uz-
krāto nolietojumu un jebkuru uzkrāto vērtību samazinājumu, ja tāds ir nepieciešams. 
Iegādes izmaksās iekļauj uz pamatlīdzekļa iegādi tieši attiecināmās izmaksas. Pašu izveidoto 
pamatlīdzekļu vērtība sastāv no materiālu cenas un tiešajām darba izmaksām, kā arī jebku-
rām citām izmaksām, kas tieši saistāmas ar pamatlīdzekļa nodrošināšanu darba stāvoklī tam 
paredzētajam mērķim, un pamatlīdzekļu nojaukšanas un aizvešanas izmaksām un vietas, kur 
pamatlīdzeklim jāatrodas, atjaunošanu. Tādu datorprogrammu iegādes izmaksas, kas ir cieši 

saistītas ar iekārtas funkcionalitāti un nevar tikt no tās atdalītas, tiek kapitalizētas kā šo iekārtu 
sastāvdaļa.

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz 300 euro un lietderīgās kalpo-
šanas laiks pārsniedz vienu gadu. Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos tiek kapitalizēti un at-
spoguļoti kā pamatlīdzekļi.

Ja atsevišķu pamatlīdzekļu sastāvdaļu lietderīgās kalpošanas laiki atšķiras, tie tiek uzskaitīti kā 
atsevišķas pamatlīdzekļu sastāvdaļas. Pamatlīdzekļu aplēstās atlikušās vērtības un lietderīgās 
kalpošanas laiki tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā koriģēti katrā pārskata gada da-
tumā.

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai tad, 
kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Sa-
biedrībā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Pārējās pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uz-
turēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu pārskatā, kurā tās ir radušās.

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlī-
dzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un iekļauti attiecīgā 
perioda peļņas vai zaudējumu pārskatā.

Gadījumos, kad kāda pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, at-
tiecīgā pamatlīdzekļa vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai (skat. 3.pielikumu).

Nolietojums
Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, nolietojums tiek iekļauts peļ-
ņas vai zaudējumu pārskatā.

Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos tiek nolietoti īsākajā no nomas perioda vai līdzīga pa-
matlīdzekļa lietderīgās kalpošanas laika pēc likmēm, kas pielietotas kategorijai, kurā ietilpst ie-
guldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. Zemei nolietojums netiek aprēķināts.

Sabiedrības pamatlīdzekļiem pārskata perioda nolietojuma summa aprēķināta no katra pamat-
līdzekļa atlikušās vērtības, piemērojot attiecīgajam pamatlīdzeklim noteikto kalpošanas laiku. 

Pamatlīdzekļi Kalpošanas laiks

Ēkas un būves 10-130 gadi

Ilggadīgie stādījumi 40 gadi

Dzelzceļa ritošais sastāvs – vagoni tehnoloģiskām vajadzībām 22-40 gadi

Dzelzceļa ritošais sastāvs – lokomotīves, dīzeļvilcieni un tehnoloģiskās iekārtas 5-40 gadi

Sliežu ceļu mašīnas 30 gadi

Skaitļošanas iekārtas, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums 3-10 gadi

Pārējie pamatlīdzekļi 5-28 gadi
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Nepabeigtā celtniecība
Aktīvi, kuri iegādes brīdī nav gatavi paredzētajam pielietojumam vai ir uzstādīšanas procesā, ir 
klasificēti kā “Nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas”. Nepabeigtās celtniecības objek-
tu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par aizņēmumu izmaksām un citām tiešajām 
izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo objektu līdz tā nodošanai ekspluatācijā. Attiecīgā pamat-
līdzekļa sākotnējā vērtība netiek palielināta par aizņēmumu izmaksām periodos, kad netiek 
veikti aktīvi nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi.

Brīdī, kad nepabeigtās celtniecības objekti ir gatavi savam paredzētajam pielietojumam, tie 
tiek pārklasificēti atbilstošā pamatlīdzekļu kategorijā un tiek uzsākta nolietojuma aprēķināša-
na. Nepabeigtās celtniecības objekti tiek regulāri novērtēti ar mērķi noteikt, vai tiem nav vērtī-
bas samazināšanās pazīmes.

2.5 Mantisko un nemateriālo aktīvu vērtības samazinājums
Visiem Sabiedrības mantiskajiem un nemateriālajiem aktīviem ir noteikts lietderīgās izman-
tošanas periods (izņemot zemi un muzeja krājumus). Aktīvu, kas tiek pakļauti nolietojumam, 
vērtība tiek pārskatīta ikreiz, kad notikumi un apstākļi liecina par iespējamu to bilances vērtības 
neatgūstamību.

Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek atzīti vērtībā, kas ir starpība starp aktīva bilances 
vērtību un tā atgūstamo vērtību. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā aktīva patiesās 
vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, un tā lietošanas vērtības. Lai noteiktu vērtības samazi-
nājumu, aktīvi tiek sagrupēti, balstoties uz zemāko līmeni, kuram var identificēt naudas plūsmu 
(naudu ienesošās vienības). Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek atzīti peļņas vai zaudē-
jumu pārskatā. 

Zaudējumi no aktīvu vērtības samazināšanās, kas atzīti iepriekšējos periodos, tiek pārskatīti 
katrā bilances datumā, lai noteiktu, vai nepastāv pierādījumi tam, ka zaudējumi ir samazinā-
jušies vai vairs nepastāv. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atceļ, ja ir veiktas izmaiņas 
aplēsēs, kas izmantotas atgūstamās summas noteikšanai. Zaudējumus no vērtības samazinā-
šanās atceļ vienīgi tādā apmērā, par cik attiecīgā aktīva bilances vērtība nepārsniedz to bilan-
ces vērtību, atskaitot nolietojumu, kura tiktu noteikta, ja zaudējumi no vērtības samazināšanās 
netiktu atzīti.

2.6 Finanšu instrumenti
Uzskaites politika, kas stājas spēkā sākot ar 2018.gada 1.janvāri

Finanšu instrumentu klasifikācija
Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, Sabiedrības finanšu instrumenti sastāv no finanšu aktīviem (finanšu 
aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā un finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai 
zaudējumu pārskatā) un finanšu saistībām (finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā).

Parāda instrumentu klasifikācija ir atkarīga no Sabiedrības finanšu aktīvu vadības ieviestā biz-
nesa modeļa, kā arī no tā, vai līgumiskās naudas plūsmas sastāv tikai no pamatsummas un pro-
centu maksājumiem (TPPM). Ja parāda instrumentu tur, lai iekasētu naudas plūsmas, to var 
uzskaitīt amortizētajā iegādes vērtībā, ja tas atbilst TPPM prasībām. Tādi parāda instrumen-

ti, kas izpilda TPPM prasības un kurus tomēr tur portfelī ar mērķi gan iekasēt aktīvu naudas 
plūsmas, gan pārdot, var tikt klasificēti kā PVPI. Finanšu aktīvi, kuru naudas plūsmas neatbilst 
TPPM prasībām, jāvērtē PVPZA (piemēram, atvasinātie finanšu instrumenti). Iegultie atvasi-
nātie instrumenti netiek atdalīti no finanšu aktīviem, bet tos iekļaujot finanšu aktīvu sastāvā, 
tiek izvērtētas TPPM prasības.

Pašu kapitāla instrumentus vienmēr vērtē patiesajā vērtībā. Tomēr vadībai ir iespēja izdarīt ne-
atsaucamu izvēli uzrādīt patiesās vērtības izmaiņu pārējos ienākumos, ja instrumentu netur 
tirdzniecības nolūkā. Ja pašu kapitāla instrumentu tur tirdzniecībai, izmaiņas patiesajā vērtībā 
jāuzrāda peļņas vai zaudējumu pārskatā.

Atzīšana un atzīšanas pārtraukšana
Finanšu aktīvus atzīst brīdī, kad Sabiedrība ir kļuvusi par līgumslēdzēju pusi un izpildījusi darī-
juma nosacījumus, t.i. tirdzniecības datumā. 

Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad Sabiedrības līgumsaistības uz finanšu aktīvu radīto 
naudas plūsmu izbeidzas vai, ja Sabiedrība nodod finanšu aktīvu citai pusei, vai arī nododot 
būtiskākos aktīva riskus un no aktīva saņemamo atlīdzību. Finanšu aktīvu iegādi un pārdošanu 
pamatdarbības ietvaros uzskaita tirdzniecības dienā, t.i., datumā, kad Sabiedrība nolemj aktīvu 
nopirkt vai pārdot. 

Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta, kad saistības pamatā esošs pienākums tiek atsaukts, 
atcelts vai arī tam beidzas termiņš.

Novērtēšana
Sākotnējā atzīšanas brīdī finanšu instrumentus vērtē to patiesajā vērtībā. Finanšu aktīviem un 
finanšu saistībām amortizētajā iegādes vērtībā sākotnējās atzīšanas brīdī patieso vērtību kori-
ģē par darījuma izmaksām, kas ir tieši attiecināmas uz šo finanšu instrumentu.

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu pārskatā
Šajā kategorijā ietilpst Sabiedrības īpašumā esošie pašu kapitāla instrumenti, kas veido Pārē-
jos vērtspapīrus un ieguldījumus. Šie ieguldījumi tiek uzrādīti ilgtermiņa aktīvu sastāvā, ja vien 
Vadība neplāno to pārdot 12 mēnešu laikā no pārskata gada dienas. Šo finanšu aktīvu patieso 
vērtību nosaka, balstoties uz Sabiedrības Vadības izdarītajām aplēsēm, kuru pamatā ir šo ie-
guldījumu finanšu informācija. Izmaiņas patiesajā vērtībā tiek atspoguļotas peļņas vai zaudē-
jumu pārskatā.
Dividendes no ieguldījumiem tiek atzītas peļņas vai zaudējumu pārskatā brīdī, kad Sabiedrībai 
rodas likumīgas tiesības uz tām.

Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā
Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā ir parāda instrumenti ar fiksētu vai nosakāmu mak-
sājumu grafiku, kuri netiek turēti tirdzniecībai un kuru nākotnes naudas plūsmas sastāv tikai no 
pamatsummas un procentu maksājumiem. Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā ietver 
Pircēju, pasūtītāju parādus un citus debitorus, kā arī Radniecīgo sabiedrību parādus un Naudu 
un naudas ekvivalentus. Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā tiek klasificēti kā īstermiņa 
aktīvi, ja maksājuma termiņš ir viens gads vai mazāk. Ja maksājuma termiņš ir garāks par vienu 
gadu, tad tie tiek uzrādīti kā ilgtermiņa aktīvi. Īstermiņa debitoru parādi netiek diskontēti.



VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ VAS “Latvijas dzelzceļš” Ilgtspējas un gada pārskats 2018

126

Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā un turpmāk 
uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi, atskaitot 
uzkrājumus vērtības samazinājumam. 

Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, norēķinu kontu atlikumiem un īstermi-
ņa depozītiem ar sākotnējo termiņu, kas mazāks par 90 dienām, un īstermiņa augsti likvīdiem 
ieguldījumiem, kurus nepieciešamības gadījumā var viegli pārvērst naudā un kas nav pakļauti 
būtiskam vērtību izmaiņu riskam.

Vērtības samazinājums finanšu aktīviem amortizētajā iegādes vērtībā
9.SFPS ievieš jaunu modeli vērtības samazinājuma atzīšanai – sagaidāmo kredītzaudējumu 
(SKZ, expected credit loss) modelis. Modelim ir trīs pakāpju pieeja, kas balstās uz izmaiņām 
finanšu aktīva kredītkvalitātē, salīdzinot ar sākotnējo atzīšanu. Praksē jaunās prasības nozīmēs 
to, ka Sabiedrībai finanšu aktīva sākotnējās atzīšanas brīdī būs jāatzīst tūlītējie zaudējumi, kas 
būs vienādi ar 12 mēnešu SKZ, arī tad, ja finanšu aktīvi būs bez vērtības samazināšanās pazī-
mēm (pircēju un pasūtītāju parādiem būs jāatzīst to mūža SKZ). Notiekot būtiskam kredītris-
ka pieaugumam, vērtības samazinājumu mērīs, izmantojot aktīva mūža SKZ, nevis 12 mēnešu 
SKZ. Modelis iekļauj operacionālus atvieglojumus pircēju un pasūtītāju parādiem. 

Sabiedrība ir piemērojusi 9.SFPS pieļautos operacionālos atvieglojumus attiecībā uz pircēju 
un pasūtītāju parādu vērtēšanu – pircēju un pasūtītāju parādus grupē pēc to kredītkvalitātes 
un kavējuma dienām, piemērojot sagaidāmo kredītzaudējumu procentu katrai attiecīgajai 
grupai. SKZ likmes ir aplēstas, ņemot vērā pēdējo trīs gadu maksājumu vēsturi, koriģējot šo 
rādītāju ar mērķi ņemt vērā informāciju par tagadni un nākotnes prognozēm.

Saistīto pušu parādi, kā arī saistītajām pusēm izsniegtie aizdevumi, tiek izdalīti atsevišķā grupā, 
kuras SKZ rēķina, ņemot vērā ne tikai pagātnes pieredzi, bet arī to galējā īpašnieka – Latvijas 
Republikas – kredītreitingu un nākotnes attīstības prognozes. Aizdevumi, kas izsniegti meitas 
sabiedrībām, tiek uzskatīti par aktīviem ar tādu kredītrisku, kas nav būtiski palielinājies kopš 
sākotnējās atzīšanas brīža, līdz ar to SKZ aprēķinā iekļauj nākamo 12 mēnešu laikā sagaidāmos 
kredītzaudējumus.

Uzkrājums vērtības samazinājumam tiek iekļauts atsevišķā uzkrājumu kontā un zaudējumi tiek 
atzīti peļņas vai zaudējumu pārskatā. Ja nākamajā periodā pēc vērtības samazināšanās atzīšanas 
zaudējumu summa samazinās un šis samazinājums var būt objektīvi saistīts ar notikumu pēc vēr-
tības samazināšanās atzīšanas (piemēram, uzlabojas debitora kredītreitings), tad iepriekš atzīto 
zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse tiek atzīta peļņas vai zaudējumu pārskatā.

Finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā
Finanšu saistību amortizētajā iegādes vērtībā sastāvā tiek uzrādīti “Aizņēmumi no kredītiestā-
dēm”, “Citi aizņēmumi”, “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori”, kā arī 
“Parādi radniecīgajām sabiedrībām”. 

Finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā sākotnēji atzīst to patiesajā vērtībā. Turpmā-
kajos periodos finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā tiek atspoguļotas amortizētajā 

iegādes vērtībā, pielietojot efektīvo procentu likmi. Finanšu saistības amortizētajā iegādes 
vērtībā tiek klasificētas kā īstermiņa saistības, ja maksājums termiņš ir viens gads vai mazāk. Ja 
maksājuma termiņš ir garāks par vienu gadu, tad tās tiek uzrādītas kā ilgtermiņa saistības. 

Aizņēmumi
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti patiesajā vērtībā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās 
izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, pie-
lietojot efektīvo procentu likmi. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar 
aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpenis-
ki ietverta peļņas vai zaudējumu pārskatā, izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Šī 
starpība tiek atzīta finanšu izmaksu sastāvā.

Aizņēmumi tiek klasificēti kā īstermiņa saistības, izņemot gadījumus, kad Sabiedrībai ir neat-
saucamas tiesības atlikt saistību nokārtošanu uz vismaz 12 mēnešiem pēc bilances datuma.

Finanšu aktīvu un saistību savstarpējais ieskaits
Finanšu aktīvi un saistības tiek savstarpēji ieskaitīti un uzrādīti bilancē neto vērtībās, ja pastāv 
juridiskas tiesības šādu ieskaitu veikt, kā arī plānots veikt norēķinu pēc neto vērtībām vai arī 
nodot aktīvu un norēķināties par saistību vienlaicīgi.

Uzskaites politikas, kas bija spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim

Sabiedrības finanšu instrumenti sastāv no finanšu aktīviem (pārdošanai pieejamiem iegul-
dījumiem, aizdevumiem, debitoru parādiem un naudas un naudas ekvivalentiem) un finanšu 
saistībām (aizņēmumiem, parādiem piegādātājiem un pārējiem kreditoriem).

Finanšu aktīvi
Finanšu aktīvu sastāvā tiek uzrādīti ieguldījumi citu sabiedrību kapitālos, debitoru parādi, 
nauda un naudas ekvivalenti un izsniegtie aizdevumi. Klasifikācija ir atkarīga no finanšu aktīva 
iegādes nolūka. Sabiedrība nosaka finanšu aktīvu klasifikāciju to sākotnējā atzīšanas brīdī un 
pārskata to klasifikāciju katrā pārskata datumā. 

Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad Sabiedrības līgumsaistības uz finanšu aktīvu radīto 
naudas plūsmu izbeidzas vai, ja Sabiedrība nodod finanšu aktīvu citai pusei, vai arī nododot 
būtiskākos aktīva riskus un no aktīva saņemamo atlīdzību. Finanšu aktīvu iegādi un pārdošanu 
pamatdarbības ietvaros uzskaita tirdzniecības dienā, t.i., datumā, kad Sabiedrība nolemj aktīvu 
nopirkt vai pārdot. 

Visi Sabiedrības finanšu aktīvi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kas nekotējas aktīvā tirgū. Tie ir ie-
kļauti apgrozāmajos līdzekļos, izņemot aktīvus ar atmaksas termiņu, kas garāks par 12  mēne-
šiem, skaitot no pārskata perioda beigām. Tie savukārt ir klasificēti kā ilgtermiņa ieguldījumi.

Pārdošanai pieejamie ieguldījumi 
Pārdošanai pieejamie ieguldījumi ir neatvasināti finanšu instrumenti, kurus nevar klasificēt 
nevienā citā kategorijā. Šie ieguldījumi tiek uzrādīti ilgtermiņa aktīvu sastāvā, ja vien ieguldī-
jumam neiestājas termiņš vai arī Vadība plāno to pārdot 12 mēnešu laikā no pārskata gada 



VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ VAS “Latvijas dzelzceļš” Ilgtspējas un gada pārskats 2018

127

dienas. Biržā nekotēti pašu kapitāla instrumenti, kuriem patieso vērtību nav iespējams precīzi 
noteikt, tiek novērtēti pēc to sākotnējās iegādes izmaksām, atskaitot vērtības samazinājumu. 
Dividendes no ieguldījumiem tiek atzītas peļņas vai zaudējumu pārskatā brīdī, kad Sabiedrībai 
rodas likumīgas tiesības uz tām.

Aizdevumi un debitoru parādi
Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasinātie finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksā-
jumu grafiku, kuri aktīvajā tirgū netiek kotēti un kuri netiek turēti tirdzniecībai. Aizdevumi un 
debitoru parādi ietver pircēju parādus un citus debitorus. Īstermiņa debitoru parādi netiek dis-
kontēti.

Debitoru parādi un aizdevumi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā un turpmāk uzrādīti amorti-
zētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi, atskaitot uzkrājumus vērtības 
samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi 
pierādījumi, ka Sabiedrība nevarēs saņemt parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem 
atmaksas termiņiem. Būtiskas debitora finanšu grūtības, varbūtība, ka tiks sākta bankrota proce-
dūra vai reorganizācija, kā arī maksājumu saistību nepildīšana vai pārkāpumi ir pazīmes, ka debi-
toru parādu vērtība ir samazinājusies. Uzkrājums vērtības samazinājumam ir starpība starp aktīva 
bilances vērtību un aplēstās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo vērtību, kas noteikta, diskon-
tējot ar sākotnējo spēkā esošo procentu likmi. Uzkrājums vērtības samazinājumam tiek iekļauts 
atsevišķā uzkrājumu kontā un zaudējumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu pārskatā.

Ja nākamajā periodā pēc vērtības samazināšanās atzīšanas zaudējumu summa samazinās un 
šis samazinājums var būt objektīvi saistīts ar notikumu pēc vērtības samazināšanās atzīšanas 
(piemēram, uzlabojas debitora kredītreitings), tad iepriekš atzīto zaudējumu no vērtības sa-
mazināšanās apvērse tiek atzīta peļņas vai zaudējumu pārskatā.

Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, norēķinu kontu atlikumiem un īstermi-
ņa depozītiem ar sākotnējo termiņu, kas mazāks par 90 dienām, un īstermiņa augsti likvīdiem 
ieguldījumiem, kurus nepieciešamības gadījumā var viegli pārvērst naudā un kas nav pakļauti 
būtiskam vērtību izmaiņu riskam.

Finanšu saistības
Finanšu saistību sastāvā tiek uzrādīti aizņēmumi, parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem. 

Kreditori
Kreditoru parādus sākotnēji atzīst to patiesajā vērtībā. Turpmākajos periodos kreditoru parādi 
tiek atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot efektīvo procentu likmi. Kreditori tiek 
klasificēti kā īstermiņa saistības, ja maksājums termiņš ir viens gads vai mazāk. Ja maksājuma 
termiņš ir garāks par vienu gadu, tad kreditori tiek uzrādīti kā ilgtermiņa saistības. 

Aizņēmumi
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti patiesajā vērtībā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās 
izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, pielie-
tojot efektīvo procentu likmi. 

Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās 
izmaksas un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu pār-
skatā, izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Šī starpība tiek atzīta finanšu izmaksu 
sastāvā.

Aizņēmumi tiek klasificēti kā īstermiņa saistības, izņemot gadījumus, kad Sabiedrībai ir neat-
saucamas tiesības atlikt saistību nokārtošanu uz vismaz 12 mēnešiem pēc bilances datuma.

Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta, kad saistības pamatā esošs pienākums tiek atsaukts, 
atcelts vai arī tam beidzas termiņš.

2.7 Krājumi
Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Neto pārdoša-
nas vērtību veido normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, 
atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Iegādes vērtība tiek noteikta, izman-
tojot vidējo svērto krājumu novērtēšanas metodi kurināmajam un degvielai un FIFO (pirmais 
iekšā, pirmais ārā) metodi pārējām krājumu sastāvdaļām. 

Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazi-
nājumam tiek izveidoti uzkrājumi vērtības samazinājumam. Krājumiem, kas nav izmantoti ilgāk 
par gadu, tiek veidoti uzkrājumi 100% apjomā. Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai zau-
dējumu pārskatā. 

2.8 Akciju kapitāls un maksājumi par valsts kapitāla daļu izmantošanu (divi-
dendes)
Sabiedrības akciju kapitālu veido parastās vārda akcijas. Visas Sabiedrības akcijas ir demate-
rializētas akcijas. Katras akcijas nominālvērtība ir viens euro. 

Sabiedrības akcionāram izmaksājamās dividendes jeb maksājumi par valsts kapitāla daļu iz-
mantošanu tiek atspoguļotas kā saistības finanšu pārskatos periodā, kurā Sabiedrības akcio-
nārs apstiprina dividenžu apmēru.

2.9 Pārējās rezerves
Pēc katra gada pārskata apstiprināšanas akcionāru sapulce lemj par pārskata gada peļņas 
sadali. Daļu no Sabiedrības peļņas pēc nodokļu nomaksas, pamatojoties uz Sabiedrības ak-
cionāru sapulces lēmumu, var ieskaitīt rezerves kapitālā. Šim nolūkam pašu kapitāla sastāvā ir 
izveidotas „Pārējās rezerves”. Pārējo rezervju izmantošana un sadalīšana ir akcionāru sapulces 
kompetencē.

2.10 Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aprēķinātas katram darbiniekam, reizinot 
neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu uz pārskata gada beigām ar dienas vidējo darba sa-
maksu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos un pieskaitot darba devēja daļu par sociālās ap-
drošināšanas iemaksām.
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2.11 Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai pagātnes notikumu rezultātā ir radušās juridiskas vai 
prakses radītas saistības, un ir paredzams, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomis-
kos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pie-
tiekami ticami novērtēt.

Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā 
atmaksāti, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir prak-
tiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas 
peļņas vai zaudējumu pārskatā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas. 

2.12 Pārskata gada un atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Līdz 2018.gadam ienākuma nodoklis sastāvēja no pārskata gada aprēķinātā un atliktā nodokļa. 
Ienākuma nodoklis tika uzrādīts peļņas vai zaudējumu pārskatā. 

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā 28.07.2017. pieņemtais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, 
kas apliekamajā nodokļa bāzē neparedz iekļaut finanšu un nodokļa nolietojuma atšķirības, kā 
arī uzkrājumu izmaiņas. Tādējādi 2017.gadā tika pārtraukta atliktā nodokļa atzīšana, un tas ie-
kļauts kārtējā uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumos peļņas vai zaudējumu pārskatā.

Par 2018.gadu uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar nodokļu likumdoša-
nu, kas ir spēkā pārskata perioda beigās. Spēkā esošā likumdošana nosaka 20  procentu no-
dokļa likmi no aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes, kura pirms nodokļa likmes piemēroša-
nas dalīta ar koeficientu 0,8. Uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas aprēķināts no peļņas sadales 
dividendēs, tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bet pārējos gadījumos - pie pārējās 
saimnieciskās darbības izmaksām.

2.13 Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi ir atlīdzība, kuru saņem pamatdarbības veikšanas rezultātā. Ieņēmumus mēra lī-
gumā noteiktās darījuma cenas apmērā. Darījuma cena ir summa, kuru Sabiedrība sagaida 
saņemt pēc kontroles nodošanas par precēm vai pakalpojumiem, izņemot trešo pušu vārdā 
iekasētās summas (piem., pievienotās vērtības nodokli). Darījuma cena tiek samazināta par 
piešķirtajām atlaidēm vai cita veida labumiem, kuri tiek piešķirti pircējam. Specifiski kritēriji Sa-
biedrības ieņēmumu atzīšanai katram no ieņēmumu veidiem minēti zemāk.

Sabiedrībai nav tādu līgumu ar klientu, kuru ietvaros būtu paredzēts norēķinu periods vairāk 
kā viens gads, līdz ar to Sabiedrība neveic korekcijas, lai atspoguļotu naudas vērtības izmaiņas 
laika gaitā. Turklāt, norēķinos nav paredzēta mainīgā atlīdzība.

Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti kontroles nodošanas brīdī, t.i., brīdī, kad Sabiedrība 
attiecīgo preci ir piegādājusi klientam un tas ir preci akceptējis, kā arī ir ticams, ka debitora pa-
rāds ir atgūstams.

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti tajā finanšu periodā, kad pakalpojumi tika 
sniegti, ņemot vērā kopējo sniegtā pakalpojuma attiecību pret kopējo līgumā noteikto pakal-
pojumu, ja piemērojams. 

Sabiedrība sniedz šādus pakalpojumus:
Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumi - nodroši-
na piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai un to infrastruktūras pārvaldītājs bez diskriminācijas 
sniedz visiem pārvadātājiem. Ieņēmumi 2018.gadā par dzelzceļa infrastruktūras izman-
tošanas pakalpojumiem tika aprēķināti atbilstoši faktiski nobraukto vilcienu kilometru 
skaitam un atzīti pārskata periodā, kad tika veikta vilciena kustība, piemērojot publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja AS  „LatRailNet” 
apstiprināto maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārva-
dājumu vilcienu kilometru. 

Infrastruktūras pārvaldītāja papildpakalpojumi - kravas vagonu apstrāde, veicot vai neveicot 
vilcienu formēšanu, vagonu tehniskā apkope un apskate. Ieņēmumi tiek atzīti periodā, kad pa-
kalpojumi tiek sniegti.

Nomas pakalpojumi - Sabiedrība ēkas, būves, zemi un pārējos pamatlīdzekļus, kuri nav nepie-
ciešami savas darbības veikšanai, pirmkārt, iznomā pārvadātājiem un citām ar dzelzceļa sistē-
mas darbību saistītajām uzņēmējsabiedrībām un iestādēm. Neizmantoto platību, kas atrodas 
dzelzceļa infrastruktūras objektos, iznomāšana ārējiem klientiem samazina pamatpakalpo-
juma pašizmaksu. Rezultātā palielinās pamatpakalpojuma konkurētspēja, kā arī paaugstinās 
objektu izmantošanas efektivitāte. Ieņēmumi tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti.

Elektroenerģijas realizācijas pakalpojumi - elektroenerģijas sadales un tirdzniecības pakal-
pojumu sniegšana fiziskajām, juridiskajām personām, atkarīgajām meitas sabiedrībām un elek-
troenerģijas iepirkums pasažieru vilcienu elektrovilcei. Elektroenerģijas sadales (vilces apakš-
staciju un kontakttīklu) izmaksas pasažieru vilcienu vilces vajadzībām ir iekļautas maksā par 
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumu izmantošanu un šajā 
pakalpojumā neietilpst. Elektroenerģijas patērētājiem Latvijas dzelzceļš sniedz elektroener-
ģijas realizācijas pakalpojumus, pildot saistības, ko nosaka “Elektroenerģijas tirgus likums”, 
likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Ministru kabineta noteikumi Nr.  50 
“Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. Latvijas dzelzceļš darbojas kā pri-
mārais pakalpojumu sniedzējs, tādējādi ieņēmumi un izmaksas tiek atzīti bruto vērtībā. Ieņē-
mumi tiek aprēķināti, reizinot tarifu ar patērēto kilovatstundu skaitu, un tiek atzīti periodā, kad 
patēriņš veikts. 

Principāla pakalpojumi ietver ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanu, muitas pro-
cedūras – tranzīts - noformēšanu, pagaidu uzglabāšanu. Ieņēmumi tiek atzīti periodā, kad pa-
kalpojumi tiek sniegti. 

Elektronisko sakaru pakalpojumi – datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumi, no-
māto līniju pakalpojumi, piekļuves elektronisko sakaru tīkla infrastruktūrai pakalpojumi . Ieņē-
mumi tiek atzīti pēc faktiskās tīkla izmantošanas attiecīgajā pārskata periodā.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi - ietver pakalpojumus, kas saistīti ar kravu un pasa-
žieru pārvadājumu informācijas sistēmām, vilcienu kustību, kā arī biznesa atbalsta, kontro-
les un vadības informācijas sistēmām. Ieņēmumi tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi tiek 
sniegti. 
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Citi pakalpojumi – šajos pakalpojumos ietilpst vadības pakalpojumi atkarīgajām sabiedrībām, 
pašu ražotās siltumenerģijas pārdošana, apsaimniekošanas pakalpojumi un dažādi citi neliela 
apjoma pakalpojumi juridiskām un fiziskām personām. Ieņēmumi tiek atzīti periodā, kad pakal-
pojumi tiek sniegti.

Procentu ienākumi
Procentu ienākumi tiek atzīti pēc uzkrājumu metodes, pielietojot efektīvo procentu likmi. Pro-
centu ieņēmumi no naudas un naudas ekvivalentiem tiek klasificēti kā finanšu ienākumi. 

Ienākumi no soda naudām
Ievērojot piesardzības principu, līgumsodus, t.sk. nokavējuma naudu par kavētiem norēķi-
niem, ieņēmumos atzīst tikai pēc to saņemšanas.

Ienākumi no dividendēm
Ienākumi no dividendēm tiek atzīti, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.

2.14 Nomas līgumi
Operatīvā noma
Nomas darījumi, kurā iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgā riska un 
atlīdzības, tiek klasificēti kā operatīvā noma. 

Sabiedrība ir iznomātājs
Aktīvi, kas tiek iznomāti operatīvajā nomā, tiek uzrādīti pamatlīdzekļu sastāvā iegādes vērtībā, 
atskaitot nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes. Nomas ieņēmumi no 
operatīvās nomas un no klientiem saņemtās priekšapmaksas tiek iekļauti peļņas vai zaudēju-
mu pārskatā atbilstošā nomas periodā pēc lineārās metodes.

Sabiedrība iznomā pamatdarbībā neizmantotās ēkas, būves, zemi un pārējos pamatlīdzekļus. 
Iznomāta tiek nebūtiska ēku un zemes daļa, līdz ar to šie pamatlīdzekļi netiek pārklasificēti par 
ieguldījuma īpašumiem.

Nav būtisku neatceļamu operatīvās nomas maksājumu vai ienākumu, kas rodas no darīju-
miem, kur Sabiedrība ir iznomātājs.

Sabiedrība ir nomnieks
Maksājumi, kas veikti saskaņā ar operatīvās nomas līgumu, tiek uzrādīti  peļņas vai zaudējumu 
pārskatā atbilstošā nomas līguma periodā pēc lineārās metodes.

Finanšu noma – Sabiedrība ir nomnieks
Finanšu nomas darījumi, kuru ietvaros Sabiedrībai tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no 
īpašumtiesībām uz nomas objektu, tiek atzīti bilancē kā pamatlīdzekļi par summu, kas, nomu 
uzsākot, atbilst nomas ietvaros nomātā īpašuma patiesajai vērtībai, vai, ja tā ir mazāka, minimā-
lo nomas maksājumu pašreizējai vērtībai ar attiecīgu atspoguļojumu īstermiņa un ilgtermiņa 
saistībās. Finanšu nomas maksājumi tiek sadalīti starp finanšu izmaksām un saistību samazi-
nājumu, lai katrā periodā nodrošinātu pastāvīgu procentu likmi par saistību atlikumu. Finanšu 
izmaksas tiek iekļautas  peļņas vai zaudējumu pārskatā.

Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries 
nomnieka īpašumā, par paredzamo izmantošanas laiku tiek pieņemts šī aktīva lietderīgās iz-
mantošanas laiks. Visos citos gadījumos kapitalizēto nomāto aktīvu nolietojums tiek aprēķi-
nāts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās lietošanas laikā vai nomas periodā 
atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem īsāks. 

2.15 Valsts līdzfinansējums un ES līdzekļi
Valsts līdzfinansējums un ES līdzekļi tiek atzīti to patiesajā vērtībā brīdī, kad ir pietiekama pār-
liecība par to saņemšanu un var ticami apgalvot, ka Sabiedrība būs spējīga pildīt visus ar šo 
līdzekļu saņemšanu saistītos noteikumus. 

Uz aktīviem (pamatlīdzekļiem) attiecināmais valsts līdzfinansējums un ES līdzekļi tiek uzrādīti 
bilances postenī „Nākamo periodu ieņēmumi” un periodiski atzīti peļņas vai zaudējumu pār-
skatā proporcionāli attiecīgo aktīvu (pamatlīdzekļu) nolietojumam to lietderīgās izmantoša-
nas laikā. 

2.16 Saistītās puses
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti valsts, Sabiedrības Padomes un Valdes locekļi, viņu tuvi 
ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.

2.17 Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papil-
du informāciju par Sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie 
notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu 
pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.

2.18 Darbinieku labumi
Sociālās apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas
Sabiedrība veic sociālās apdrošināšanas maksājumus valsts pensiju apdrošināšanai valsts fon-
dēto pensiju shēmā saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Valsts fondēto pensiju shēma ir fiksētu 
iemaksu pensiju plāns, saskaņā ar kuru Sabiedrībai jāveic likumā noteikta apjoma maksājumi. 
Sabiedrībai nerodas papildu juridiskas vai prakses radītas saistības veikt papildu maksājumus, 
ja valsts fondēto pensiju shēma nevar nokārtot savas saistības pret darbiniekiem. Sociālās ap-
drošināšanas iemaksas tiek atzītas kā izmaksas, izmantojot uzkrājumu principu, un ir iekļautas 
darbinieku izmaksās. Saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2017. noteikumiem Nr.786 „Noteikumi 
par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošinā-
šanas veidiem” 2018.gadā 71,87% (2017.gadā 71,99%) no valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām tiek iemaksātas, lai finansētu valsts noteikto iemaksu pensiju sistēmu.

2.19 Ieguldījumi meitas un asociēto sabiedrību kapitālos
Ieguldījumi meitas un asociēto sabiedrību kapitālos tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, no kuras 
atskaitīti zaudējumi no vērtības samazināšanās. 

Sabiedrība atzīst ienākumus tikai tad, ja tā no savas meitas vai asociētās sabiedrības saņem 
pēc iegādes datuma radušās peļņas daļu. Saņemtās summas, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata 
par ieguldījuma atgūšanu un grāmato kā ieguldījuma iegādes vērtības samazinājumu.
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Ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka ieguldījuma meitas vai asociētās sabiedrībās bilances 
vērtība ir samazinājusies, tad zaudējumus no vērtības samazināšanās aprēķina kā starpību starp 
ieguldījuma bilances vērtību un tā atgūstamo vērtību. Zaudējumi no ieguldījuma vērtības sama-
zināšanās var tikt apvērsti, ja pēc tam, kad pēdējo reizi tika atzīti zaudējumi no vērtības samazinā-
šanās, ir mainījušās aplēses, kas tika izmantotas vērtības samazinājuma noteikšanai.

3. BŪTISKI PIEŅĒMUMI UN SPRIEDUMI

Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, nepieciešams izdarīt būtiskus pieņēmu-
mus. Tāpat, sagatavojot pārskatus, Vadībai ir nepieciešams izdarīt pieņēmumus un spriedu-
mus, piemērojot Sabiedrības izvēlēto uzskaites politiku.

Finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa izmantot aplēses un pieņēmumus, 
kas ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un saistību vērtības un pielikumos sniegto in-
formāciju finanšu pārskatu datumā, kā arī pārskata periodā atzītos ieņēmumus un izdevumus. 
Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras vairāk var ietekmēt pieņēmumi, 
ir Vadības pieņēmumi un aprēķini, nosakot aktīvu atgūstamo vērtību un uzkrājumu lielumu, kā 
aprakstīts zemāk. 

Pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas periods
Katrā pārskata perioda beigu datumā Sabiedrība izvērtē tās pamatlīdzekļu atlikušo lietderīgās 
kalpošanas periodu. Balstoties uz pēdējiem Sabiedrības Finanšu direkcijas veiktiem novērtē-
jumiem, esošais lietderīgās kalpošanas laiks ir atbilstošs Sabiedrības pamatlīdzekļu faktiskās 
izmantošanas laikam.

Uzkrājumi
Novērtējot uzkrājumu apjomu, Vadība balstās uz aplēsēm par iespējamo saistību apjomu, kā 
arī termiņu, kurā saistības varētu realizēties. Gadījumā, ja šie notikumi nerealizējas vai realizējas 
citādāk, faktisko izmaksu apjoms var atšķirties no aplēstā. Detalizētāka informācija par pieņē-
mumiem attiecībā uz uzkrājumiem sniegta 23.pielikumā.
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4. IEŅĒMUMI
(EUR)

Darbības veidi 2018 2017

Maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu 145 525 701 124 602 446

Infrastruktūras pārvaldītāja papildpakalpojumi 40 004 195 29 558 602

Nomas pakalpojumi 5 302 279 6 574 923

Elektroenerģijas realizācijas pakalpojumi 6 648 198 6 754 454

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 4 392 726 4 547 896

Principāla pakalpojumi 1 746 631 1 835 387

Specifiskie pakalpojumi, kas saistīti ar infrastruktūras apkalpošanu un 
remontu

648 347 604 291

Elektronisko sakaru pakalpojumi 601 558 647 168

Citi pakalpojumi 4 561 361 5 036 535

Kopā 209 430 996 180 161  702 

5. PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS
(EUR)

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu elementi 2018 2017

Darba samaksa 74 261 615 69 159 212

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 17 811 324 16 217 830 

Materiāli, kurināmais un degviela 10 123 670 10 053 691

Elektroenerģija 9 542 722 9 833 482

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 48 070 211*1) 48 423 370

Maksa par manevru darbu 9 148 150 5 058 307

Apsardzes pakalpojumi 4 568 282 4 372 783

Informācijas sistēmu uzturēšanas izmaksas 3 157 973 3 197 358

Nomas maksa 2 597 171 2 466 178

Pamatlīdzekļu un iekārtu kārtējā remonta izmaksas 2 264 183 1 952 249

Maksa par komunāliem pakalpojumiem 1 762 926 1 734 620

Maksa par lokomotīvju un brigāžu darbu 1 180 373 883 614

Nekustamā īpašuma nodoklis 593 928 590 535

Pārējās izmaksas 15 068 153*2) 17 231 378

Kopā 200 150 681 191 174 607

*1) Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumā iekļautas par ES fondiem un valsts saņemto 
līdzfinansējumu izveidoto objektu kārtējā gada nolietojuma norakstījumu summu daļas (19 866 639 EUR), kuras 
attiecas uz saņemto finansiālo atbalstu, skatīt 26.piezīmi.
*2) Pārējo izmaksu sastāvā ir samaksa par zvērinātu revidentu komercsabiedrības  SIA „PricewaterhouseCoopers” 
sniegtiem pakalpojumiem:

(EUR)

2018 2017

Par finanšu pārskatu revīziju 54 000 54 000

Par citu lietpratēja uzdevumu veikšanu 12 643 25 625

6. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS
(EUR)

2018 2017

Darba samaksa 11 062 979 10 180 373

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 644 199 2 379 393

Materiāli, kurināmais un degviela, elektroenerģija 200 930 180 169

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 557 317 470 286

Pārējās izmaksas 1 463 855 1 926 614

Kopā 15 929 280 15 136 835

no tiem atlīdzība Sabiedrības valdes un padomes locekļiem 604 702 567 146

t.sk. darba samaksa 487 310 458 893

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja 
iemaksas)

117 392 108 253

7. PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI
(EUR)

2018 2017

Peļņa no krājumu pārdošanas 1 905 936 1 506 683

Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas 1 541 134 63 085

Valūtas kursu svārstības - 321 866

Soda un kavējuma nauda 151 196 151 676

Sociālās infrastruktūras ieņēmumi 363 285

Nākamo periodu ieņēmumu pakāpeniska atzīšana 19 866 639 20 377 184

Uzkrājumu nedrošiem parādiem korekcija  - 1 338

Pārējo uzkrājumu korekcija (skat. 23.pielikumu) 3 476 199 6 923 339

Valsts budžeta dotācija zaudējumu atlīdzināšanai 285 795 229 682

Finansējums darba vidē balstītu mācību īstenošanai projektā 15 848 -

Citi ieņēmumi 595 789 476 469

Kopā 27 838 899 30 051 607
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8. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS
(EUR)

2018 2017

Zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas un nepabeigtās celtniecības 
izslēgšanas

770 256 1 825 742

Valūtas kursu svārstības 24 246 -

Valūtas konvertācija 19 969 3 262

Soda un kavējuma nauda 4 168 12 508

Sociālās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas 6 291 6 424

Izmaksas, kas paredzētas “Latvijas dzelzceļš” koncerna koplīgumā 
u.c.*1)

824 672 682 235

Uzkrājumu nedrošiem parādiem korekcija 554 269 -

Uzkrājumu materiāliem, kas nav izmantoti ilgāk par gadu, korek-
cija (skat. 18.pielikumu)

550 651 910 149

Uzkrātās saistības atvaļinājumiem 1 218 629 53 633

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 70 437 -

Citas izmaksas 472 174 564 193

Kopā 4 515 762 4 058 146
*1) no tām: 

(EUR)

Izmaksu veids 2018 2017

Ziedojumi 38 960 7 700

9. IEŅĒMUMI NO LĪDZDALĪBAS MEITAS UN ASOCIĒTO 
SABIEDRĪBU KAPITĀLOS

(EUR)

2018 2017

Saņemtās dividendes no Latvijas dzelzceļa meitas sabiedrībām 567 354*1 2 207 058

*1) 2018.gadā saņemtas dividendes par iepriekšējo pārskata gadu no:

(EUR)

SIA “LDZ CARGO” 415 974

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” 34 173

SIA “LDZ Loģistika” 81 413

SIA “LDZ infrastruktūra” 25 892

SIA “LDZ apsardze” 8 619

AS “LatRailNet” 1 283

10. IEŅĒMUMI NO LĪDZDALĪBAS CITU SABIEDRĪBU 
PAMATKAPITĀLĀ

(EUR)

Ieņēmumi no dividendēm 2018 2017

SIA „STREK” 775 580 310 550

Baltkrievijas-Latvijas kopuzņēmums ’’MIRIGO’’ 60 -

Kopā 775 640 310 550

11. FINANŠU IZMAKSAS, NETO
(EUR)

2018 2017

Finanšu ieņēmumi 653 213 578 638

Bankas procenti 379 846

Citi procentu ieņēmumi 652 834 577 792

Finanšu izmaksas (2 164 478) (2 171 373)

Bankas procenti (2 164 478) (2 171 373)

Finanšu izmaksas, neto (1 511 265) (1 592 735)

12. UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS

Sabiedrība aprēķina uzņēmumu ienākuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa
(EUR)

2018 2017

Pārmaksa 1.janvārī - -

Aprēķināts par pārskata gadu (70 437) -

Samaksāts pārskata gadā 71 411 -

Pārmaksa 31. decembrī 974 -

Kārtējā uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 
(EUR)

2018 2017

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistību samazinājums - (22 415 773)

Kopā - (22 415 773)
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Zemes 
gabali

Ēkas, būves un 
ilggadīgie stādījumi

Sliežu ceļi

Ilgtermiņa 
ieguldījumi 
nomātajos 

pamatlīdzekļos

Tehnoloģiskās 
iekārtas un ierīces

Skaitļošanas iekārtas 
un to aprīkojums, 

sakaru līdzekļi, kopētāji 
un to aprīkojums

Pārējie pamatlīdzekļi
Nepabeigtās 
celtniecības  

objektu izmaksas
Kopā (EUR)

Sākotnējā vērtība 01.01.2018. 830 252 197 710 956 826 059 672 2 538 544 347 897 854 38 358 350 30 219 917 2 415 614 1 446 031 159

Pamatlīdzekļu iegāde un 
pabeigšana 

- 3 625 910 14 534 427 9 577 1 485 946 2 420 448 1 362 035 1 030 649 24 468 992

Pārklasificēts - (604) - - (10 530) - 11 134 - -

Pamatlīdzekļu norakstīšana - (243 137) (3 679 419) - (38 812 315) (831 774) (245 447) - (43 812 092)

Sākotnējā vērtība 
31.12.2018.

830 252 201 093 125 836 914 680 2 548 121 310 560 955 39 947 024 31 347 639 3 446 263 1 426 688 059

Uzkrātais nolietojums 
01.01.2018.

- 110 304 479 427 779 481 656 256 166 672 205 28 565 793 22 491 066 - 756 469 280

Aprēķinātais nolietojums - 3 497 099 29 593 972 75 913 10 962 650 2 790 774 1 209 284 - 48 129 692

Pārklasificēts - (573) - - (10 534) - 11 107 - -

Nolietojuma norakstīšana - (197 132) (3 104 664) - (27 425 582) (828 871) (240 416) - (31 796 665)

Uzkrātais nolietojums 
31.12.2018.

- 113 603 873 454 268 789 732 169 150 198 739 30 527 696 23 471 041 - 772 802 307

Atlikusī vērtība 01.01.2018. 830 252 87 406 477 398 280 191 1 882 288 181 225 649 9 792 557 7 728 851 2 415 614 689 561 879

Atlikusī vērtība 31.12.2018. 830 252 87 489 252 382 645 891 1 815 952 160 362 216 9 419 328 7 876 598 3 446 263 653 885 752

Zemes 
gabali

Ēkas, būves un 
ilggadīgie stādījumi

Sliežu ceļi

Ilgtermiņa 
ieguldījumi 
nomātajos 

pamatlīdzekļos

Tehnoloģiskās 
iekārtas un ierīces

Skaitļošanas iekārtas 
un to aprīkojums, 

sakaru līdzekļi, kopētāji 
un to aprīkojums

Pārējie pamatlīdzekļi
Nepabeigtās 
celtniecības  

objektu izmaksas
Kopā (EUR)

Sākotnējā vērtība 01.01.2017. 830 252 197 486 453 811 083 367 2 538 544 346 072 023 36 233 618 29 569 021 4 274 590 1 428 087 868

Pamatlīdzekļu iegāde un 
pabeigšana 

- 623 474 18 699 074 - 2 883 676 2 541 973 1 119 663 57 396 25 925 256

Pārklasificēts - (234 191) - - 234 191 - - - -

Pamatlīdzekļu norakstīšana - (164 780) (3 722 769) - (1 292 036) (417 241) (468 767) (1 916 372) (7 981 965)

Sākotnējā vērtība 
31.12.2017.

830 252 197 710 956 826 059 672 2 538 544 347 897 854 38 358 350 30 219 917 2 415 614 1 446 031 159

Uzkrātais nolietojums 
01.01.2017.

- 106 802 894 401 792 464 580 343 155 953 106 26 346 562 21 829 921 - 713 305 290

Aprēķinātais nolietojums - 3 656 198 29 091 593 75 913 11 777 041 2 620 218 1 116 223 - 48 337 186

Pārklasificēts - (11 013) -  - 11 013 - - - -

Nolietojuma norakstīšana - (143 600) (3 104 576) - (1 068 955) (400 987) (455 078) - (5 173 196)

Uzkrātais nolietojums 
31.12.2017.

- 110 304 479 427 779 481 656 256 166 672 205 28 565 793 22 491 066 - 756 469 280

Atlikusī vērtība 01.01.2017. 830 252 90 683 559 409 290 903 1 958 201 190 118 917 9 887 056 7 739 100 4 274 590 714 782 578

Atlikusī vērtība 31.12.2017. 830 252 87 406 477 398 280 191 1 882 288 181 225 649 9 792 557 7 728 851 2 415 614 689 561 879

13. PAMATLĪDZEKĻI
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Visā pārskata periodā un salīdzinošajos periodos Sabiedrībai lietošanā bija nodota uz Satik-
smes ministrijas vārda reģistrēta zeme 15 144 hektāru platībā (pārsvarā tā ir dzelzceļa zemes 
nodalījuma josla, kas ir dzelzceļa publiskās lietošanas infrastruktūras sastāvdaļa un paredzēta 
dzelzceļa infrastruktūras objektu izvietošanai, lai nodrošinātu dzelzceļa infrastruktūras attīstī-
bu un drošu ekspluatāciju).

2018.gadā Sabiedrība nav izmantojusi finanšu līzingu, lai iegādātos pamatlīdzekļus. Skatīt arī 
25.pielikumu.

Kapitalizētā darba samaksas daļa iekļauta pamatlīdzekļu iegādes izmaksās  
1  741  446 EUR apmērā 2018.gadā (2017.g. –    67  067 EUR). Pamatlīdzekļu atjaunošanā, mo-
dernizācijā un iegādē, nemateriālajos ieguldījumos, kā arī jaunu objektu būvniecībā 2018.gadā 
izlietoti naudas līdzekļi  29 541 403 EUR (2017.g. – 23 490 712 EUR).

14. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
(EUR)

Licences un tiesības 2018 2017

Sākotnējā vērtība uz gada sākumu 8 402 110 8 045 819

Iegādāts 693 060 356 291

Pārklasificēts 2 091 -

Izslēgts (61 087) -

Sākotnējā vērtība uz gada beigām 9 036 174 8 402 110

Uzkrātais nolietojums uz gada sākumu 7 119 698 6 557 247

Aprēķinātais nolietojums 553 045 562 451

Pārklasificēts 734 -

Izslēgts (61 087) -

Uzkrātais nolietojums uz gada beigām 7 612 390 7 119 698

Atlikusī vērtība uz gada sākumu 1 282 412 1 488 572

Atlikusī vērtība uz gada beigām 1 423 784 1 282 412

15. LĪDZDALĪBA MEITAS SABIEDRĪBU KAPITĀLĀ
SIA “LDZ CARGO”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003788421

Adrese Dzirnavu iela 147, k-1, Rīga, LV-1050

Daļu īpatsvars, % 100% kapitāla daļu īpašnieks - VAS “Latvijas dzelzceļš”

Pārskata gads 01.01.2018. – 31.12.2018.

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003788351

Adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050

Daļu īpatsvars, % 100% kapitāla daļu īpašnieks - VAS “Latvijas dzelzceļš”

Pārskata gads 01.01.2018. – 31.12.2018.

SIA “LDZ infrastruktūra”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003788258

Adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050

Daļu īpatsvars, % 100% kapitāla daļu īpašnieks - VAS “Latvijas dzelzceļš”

Pārskata gads 01.01.2018. – 31.12.2018.

SIA “LDZ apsardze”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003620112

Adrese Zasas iela 5-3, Rīga, LV-1057

Daļu īpatsvars, % 100% kapitāla daļu īpašnieks - VAS “Latvijas dzelzceļš”

Pārskata gads 01.01.2018. – 31.12.2018.

AS “LatRailNet”

Vienotais reģistrācijas numurs 40103361063

Adrese Dzirnavu iela 16, Rīga, LV-1010

Daļu īpatsvars, % 100% kapitāla daļu īpašnieks - VAS “Latvijas dzelzceļš”

Pārskata gads 01.01.2018. – 31.12.2018.

SIA “LDZ Loģistika”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003988480

Adrese Dzirnavu iela 147, k-2, Rīga, LV-1050

Daļu īpatsvars, % 100% kapitāla daļu īpašnieks - VAS “Latvijas dzelzceļš”

Pārskata periods 01.01.2018. – 31.12.2018.

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” meitas sabiedrība
SIA “Rīgas Vagonbūves uzņēmums “Baltija””

Vienotais reģistrācijas numurs 40103419565

Adrese Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050 

Daļu īpatsvars, %  100% kapitāla daļu īpašnieks - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” 

Pārskata periods 01.01.2018. – 31.12.2018.
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Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 
(EUR)

Meitas sabiedrība LDz daļas, % 31.12.2018. 31.12.2017.

SIA “LDZ CARGO” 100 80 492 369 80 492 369

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” *1)  100 29 351 905 29 351 905

SIA “LDZ infrastruktūra” *2) 100 3 605 070 15 523 088

SIA “LDZ apsardze” 100 298 803 298 803

AS “LatRailNet” 100 35 571 35 571

SIA “LDZ Loģistika” 100 638 000 638 000

Kopā x 114 421 718 126 339 736

*1) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” ir 100% daļu turētājs SIA “Rīgas Vagonbūves Uzņēmums “Baltija””.

*2) Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi meitas sabiedrību kapitālos Latvijas dzelzceļa grāmatvedības uzskaitē ir 

novērtēti pēc to sākotnējām iegādes izmaksām, atskaitot uzkrāto vērtības samazinājumu, ja tāds tiek identificēts. 

Vērtības samazinājums tiek noteikts kā starpība starp uzskaites vērtību ar atgūstamo vērtību. Lai optimizētu 

“Latvijas dzelzceļš” koncerna resursus un samazinātu darbu veikšanas izmaksas, Latvijas dzelzceļš no 01.01.2018. 

pārņēma būtiskas SIA “LDZ infrastruktūra” funkcijas un no šī brīža veic plānotos sliežu ceļu atjaunošanas darbus, 

kurus līdz šim veica SIA “LDZ infrastruktūra”. Tā kā 2018.gadā notika izmaiņas SIA “LDZ infrastruktūra” darbībā, 

ilgtermiņa finanšu ieguldījumu iegādes vērtība, kas bija arī to uzskaites vērtība 15 523 088 EUR, Latvijas dzelzceļa 

grāmatvedības uzskaitē būtiski pārsniedza SIA   “LDZ  infrastruktūra” atgūstamo vērtību. Atgūstamā vērtība 

saskaņā ar 36. Starptautisko grāmatvedības standartu “Ilgtermiņa aktīvu vērtības samazinājums” ir augstākais no 

patiesās vērtības mīnus pārdošanas izmaksas un lietošanas vērtības. Vērtējums tika veikts, pieņemot, ka SIA “LDZ 

infrastruktūra” turpmāk darbosies atbilstoši Vadības redzējumam par tuvākajos gados sagaidāmajām naudas 

plūsmām. Šo ieguldījumu atgūstamā vērtība tika noteikta 3  605  070 EUR, kā rezultātā tika atzīts ilgtermiņa 

finanšu ieguldījumu vērtības samazinājums par 11 918 018 EUR.

Meitas sabiedrību 2018.gada rādītāji
(EUR)

Meitas sabiedrība LDz daļas, % 2018.g. 
peļņa

2017.g. 
peļņa

Pašu kapitāls

31.12.2018. 31.12.2017.

SIA “LDZ CARGO” 100 1 957 344 12 585 475 138 109 553 136 568 183

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” 100 3 128 120 1 529 946 45 558 174 42 464 227

SIA “LDZ infrastruktūra” 100 156 821 775 238 18 357 514 18 226 585

SIA “LDZ apsardze” 100 59 390 31 710 666 797 616 027

AS “LatRailNet” 100 7 051 4 659 87 646 81 878

SIA “LDZ Loģistika” 100 652 724 163 795 1 438 170 866 859

Kopā x 5 961 450 15 090 823 204 217 854 198 823 759

“Latvijas dzelzceļš” koncerns pārvalda publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, sniedz 
dzelzceļa transporta pakalpojumus un ar tiem saistītus pakalpojumus. 
Koncernā ietilpst: Koncerna valdošais uzņēmums – valsts akciju sabiedrība “Latvijas  dzelz-
ceļš”, SIA “LDZ CARGO”, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, SIA “LDZ infrastruktūra”, SIA “LDZ 
apsardze”, SIA “LDZ Loģistika”, AS “LatRailNet”, kā arī SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” meitas 
sabiedrība SIA “Rīgas Vagonbūves Uzņēmums “Baltija””.
Latvijas dzelzceļa galvenais uzdevums Koncerna pārvaldības jomā ir nodrošināt Koncerna 
biznesa virzienu attīstību un konkurētspēju, sasniedzot labākus rezultātus, nekā tas būtu ie-
spējams, katram biznesa virzienam darbojoties atsevišķi. Lai to īstenotu, ir izstrādāta vienota 
Koncerna stratēģija un mērķi, nodrošinot optimālu ražošanas un investīciju resursu sadalīju-
mu starp biznesa virzieniem un Koncerna sabiedrībām, lēmumu pieņemšanas koordināciju un 
efektīvu to īstenošanas kontroli. Latvijas dzelzceļš pārstāv Koncerna intereses starptautiskā 
līmenī.
Latvijas dzelzceļš sniedz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakal-
pojumus, kravas vagonu apstrādes, vagonu tehniskās apkopes un apskates pakalpojumus, 
nomas un informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, elektronisko sakaru pakalpojumus, elektro-
enerģijas sadales un tirdzniecības pakalpojumus, kā arī principāla pakalpojumus.
SIA “LDZ CARGO” nodarbojas ar vietējiem un starptautiskajiem dzelzceļa kravu pārvadāju-
miem, vilces nodrošināšanas pakalpojumiem un vagonu nomu, kā arī organizē starptautiskos 
pasažieru pārvadājumus.
SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” veic lokomotīvju un vagonu remontu, modernizāciju, tehnis-
kās apkopes un uzturēšanas darbus, kā arī degvielas realizācijas un ekipēšanas pakalpojumus. 
SIA “LDZ infrastruktūra” sniedz sliežu ceļu tehnikas remonta un nomas pakalpojumus, kā arī 
sliežu metināšanas pakalpojumus.
SIA “LDZ apsardze” sniedz fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumus Koncerna sabiedrī-
bām un citiem uzņēmumiem, kā arī privātpersonām.
AS “LatRailNet” nosaka publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu un 
sadala dzelzceļa infrastruktūras jaudu, kā arī pieņem lēmumus par konkrēta pārvadātāja vilcie-
nu norīkošanu. 
SIA “LDZ Loģistika” sniedz kravu ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumus, nodarbojas ar jaunu 
kravu plūsmu piesaisti un veicina dzelzceļa kravu pārvadājumus starp Eiropas un Āzijas val-
stīm.
SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” meitas sabiedrība SIA „Rīgas Vagonbūves Uzņēmums „Baltija”” 
dibināta ar mērķi attīstīt vagonbūvi Latvijā. 
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16. AIZDEVUMI RADNIECĪGAJĀM SABIEDRĪBĀM

2018.gadā Latvijas dzelzceļš ir izsniedzis SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” ilgtermiņa aizdevu-
mu 7 774 245 EUR apmērā dīzeļlokomotīvju modernizācijas finansēšanai.

17. PĀRĒJIE ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI
(EUR)

Sabiedrības nosaukums Daļas % Uzskaites vērtība

31.12.2018. 31.12.2017.

Baltkrievijas - Latvijas kopuzņēmums “MIRIGO” 3,0 10 126*1) 420 245

SIA “STREK” 5,84 73 982 73 982

Kopā x 84 108 494 227

*1)Ievērojot to, ka uzņēmuma darbības rādītāji pēdējo gadu laikā pasliktinās un nav sagaidāmas pozitīvas attīstības 

tendences, tika noteikta ilgtermiņa finanšu ieguldījumu patiesā vērtība un attiecīgi samazināta ieguldījumu 

vērtība Baltkrievijas - Latvijas kopuzņēmumā “MIRIGO” par 410 119  EUR. Citas izmaiņas ieguldījumos gada laikā 

nav notikušas.

Pārējo ilgtermiņa finanšu ieguldījumu patiesā vērtība noteikta, izmantojot naudas plūsmu analīzes un finanšu 

rādītājus par 2017.gadu, t.i. izmantojot tirgū nenovērojamos datus (3.līmeņa patiesās vērtības mērījumi).

18. KRĀJUMI
(EUR)

31.12.2018. 31.12.2017.

Ceļa virsbūves materiāli 7 161 864 6 212 534

Rezerves daļas 351 431 299 274

Citi materiāli 1 848 850 1 838 944

Kurināmais un degviela 238 748 146 620

Pārējie krājumi un nepabeigtie ražojumi 79 856 235 526

Bruto uzskaites vērtība 9 680 749 8 732 898

Uzkrājumi materiāliem, kas nav izmantoti ilgāk par gadu (2 584 391) (2 033 740)

Bilances vērtība 7 096 358 6 699 158

19. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI UN CITI DEBITORI
(EUR)

31.12.2018. 31.12.2017.

Pircēju un pasūtītāju parādi 5 582 073 4 841 989

Nedrošie debitoru parādi 802 962 473 698

Pārējie debitori 1 677 037 1 440 571

Bruto uzskaites vērtība 8 062 072 6 756 258

Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem (802 962) (473 698)

Bilances vērtība 7 259 110 6 282 560

Uzkrājumu nedrošiem debitoru parādiem kustība
(EUR)

2018 2017

Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem uz gada sākumu 473 698 489 812

Uzkrājumu samazinājums sakarā ar parādu atgūšanu (47 004) (47 999)

Uzkrājumu samazinājums sakarā ar parādu norakstīšanu (225 005) (14 776)

Izveidoti papildu uzkrājumi 601 273 46 661

Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem uz gada beigām 802 962 473 698

Lai veiktu sagaidāmo vērtības samazinājuma aplēsi, debitoru parādus grupēja pēc to ris-
ka pazīmēm un kavējuma dienām (detalizēta informācija sniegta arī 28.pielikumā). Sagaidā-
mo zaudējumu likmes balstās uz vēsturiskajiem atmaksas rādītājiem, kas noteikti kā zaudēto  
parādu attiecība pret atbilstošajiem ieņēmumiem pēdējo 36 mēnešu laikā (skaitot attiecīgi no  
2018.gada 31.decembra vai 2018.gada 1.janvāra). Vēsturiskos zaudējumu rādītājus koriģēja, 
lai atspoguļotu tekošo un prognozēto informāciju par makroekonomiskajiem faktoriem, kas 
ietekmē pircēju spēju norēķināties ar Sabiedrību. Par nozīmīgāko faktoru tiek uzskatītas IKP 
prognozes, jo tās vistiešākā veidā ietekmē slikto debitoru parādu izmaiņas.

Veicot šos aprēķinus 2018.gada 31.decembrī un 2018.gada 1.janvārī uzkrājumi tādiem pircēju un 
pasūtītāju parādiem, kas nav kavējuši apmaksas termiņus vai arī kavējuši mazāk kā 6 mēnešus ir 
bijuši nebūtiski, līdz ar to finanšu pārskatos atzīta nulle.

Līdzīgi aprēķini veikti arī saistīto pušu parādiem, saistītajām pusēm izsniegtajiem kredītiem, 
citiem debitoriem, kā arī naudai un naudas ekvivalentiem, tikai šo aprēķinu pamatā bija nevis 
vēsturiskā pieredze, bet gan ārējo kredītreitingu aģentūru defolta likmes līdzīgiem aizņēmē-
jiem vai aizņēmēju grupām. Šāda pieeja izvēlēta, jo Sabiedrībai nav vēsturisko datu attiecībā 
uz zaudējumiem šīm finanšu aktīvu grupām. Aprēķinu rezultātā tika secināts, ka minēto aktīvu 
kredītkvalitāte ir laba, līdz ar to sagaidāmie kredītzaudējumi 2018.gada 31.decembrī un 2018.
gada 1.janvārī nav būtiski, līdz ar to atzīti nulles apmērā.

Saskaņā ar Sabiedrības grāmatvedības politiku, pircēju un pasūtītāju parādiem, kas kavē vai-
rāk par 6 mēnešiem parasti tiek izveidoti uzkrājumi sagaidāmajiem kredītzaudējumiem 100% 
apmērā, veicot korekcijas tikai, lai atspoguļotu iespējamo šādu parādu atgūstamību.
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20. NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI 
(EUR)

31.12.2018. 31.12.2017.

Nauda bankā 34 794 404 19 700 264

Nauda kasē 2 050 781

Nauda ceļā 1 205 390

Kopā 34 797 659 19 701 435

21. PAMATKAPITĀLS

Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais akciju kapitāls

Latvijas dzelzceļa pamatkapitāls ir 256 720 375 EUR, ko veido divi simti piecdesmit seši miljo-
ni septiņi simti divdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit piecas akcijas, ar vienas akcijas nomi-
nālvērtību 1,00 EUR (viens euro). 

Visu akciju īpašnieks ir Latvijas Republika, un tās ir pilnībā apmaksātas. Valsts kapitāla daļas tu-
rētājs akciju sabiedrībā ir Satiksmes ministrija. Visām Sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz 
dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu (dividendes)
Dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par pārskata gadu Sabiedrībai jāaprēķina un jānosa-
ka noteikta procenta apmērā no tīrās peļņas saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 2.punktu, 56.panta pirmo daļu, 
28.panta pirmo un otro daļu un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.806 “Kārtība, 
kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalīb-
nieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic mak-
sājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” 5.punktu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.08.2018. rīkojumu Nr.376 “Par valstij dividendēs izmaksā-
jamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” peļņas daļu par 2017.gadu” tika noteikts 
izmaksāt dividendēs 614 875 euro (ap 2,65%) no tīrās peļņas par 2017.gadu, un tīrās peļņas daļa 
par 2017.gadu 22 569 492 euro apmērā tika novirzīta valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelz-
ceļš” plānoto publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras projektu īstenošanai atbilstoši ka-
pitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2017.-2022. gadam.

22. PĀRĒJĀS REZERVES UN NESADALĪTĀ PEĻŅA

Rezerves veido iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa, kura ar īpašnieka lēmumu novirzīta pā-
rējās rezervēs Sabiedrības attīstības nodrošināšanai. Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa ir 
koriģēta, veicot pamatlīdzekļu patiesās vērtības korekciju atbilstoši SFPS prasībām. Sabied-
rības rezerves un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izmantošanas kārtību nosaka Sabiedrī-
bas akcionāru sapulce.

23. UZKRĀJUMI
(EUR)

31.12.2018. 31.12.2017.

Citi uzkrājumi 162 078 177 426

Kopā ilgtermiņa daļa 162 078 177 426

Uzkrājumi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pakalpojumi-
em 

3 460 852 6 921 703

Kopā īstermiņa daļa 3 460 852 6 921 703

Kopā 3 622 930 7 099 129

Uzkrājumu kustība pa uzkrājumu veidiem 2018.gadā
(EUR)

01.01.2018. Uzkrājumu 
samazinājums

31.12.2018.

Uzkrājumi publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras pakalpojumiem 

6 921 703 (3 460 851) 3 460 852

Citi uzkrājumi 177 426 (15 348) 162 078

Kopā 7 099 129 (3 476 199) 3 622 930

Uzkrājumu kustība pa uzkrājumu veidiem 2017.gadā
(EUR)

01.01.2017. Uzkrājumu 
samazinājums

31.12.2017.

Uzkrājumi publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras pakalpojumiem 

13 843 405 (6 921 702) 6 921 703

Citi uzkrājumi 179 063 (1 637) 177 426

Kopā 14 022 468 (6 923 339) 7 099 129

2018.gadā par 3 460 851 EUR tika samazināti izveidotie uzkrājumi publiskās lietošanas dzelz-
ceļa infrastruktūras finansēšanai, tos saglabājot 3 460 852 EUR apmērā. Uzkrājumu samazinā-
jums tika veikts, ņemot vērā Dzelzceļa likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2016.gada 10.martā 
un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu grozījumus, ar kuriem tiek pārņemtas 21.11.2012. Ei-
ropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES normas nacionālajā likumdošanā.

Uzkrājumi izmaksām par ražošanas traumām veikti saskaņā ar Ministru kabineta 23.08.2001. 
noteikumiem Nr.378 „Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un 
izmaksas kārtība”. Uzkrājumi tiek aprēķināti pēc faktisko kaitējumu atlīdzību izmaksām gadā, 
pieņemot, ka to izmaksas būtu jānodrošina trīs gadus. Aprēķinātie uzkrājumi izmaksām par ra-
žošanas traumām ir samazinājušies par 15 348 EUR.
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24. AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM
(EUR)

31.12.2018. 31.12.2017.

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 165 409 358 175 139 053

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 34 695 612 33 109 177

Kopā aizņēmumi no kredītiestādēm 200 104 970 208 248 230

Aizņēmumi izmantoti no “Swedbank” AS, Nordea Bank AB, Luminor Bank AS Latvijas filiāles, 
“SEB banka” AS, Ziemeļu Investīciju bankas, OP Corporate Bank plc un  OP Corporate Bank 
fililāles Latvijā. Pārskata periodā tika saņemti aizņēmumi par kopējo summu 24 965 917 EUR 
un atmaksāti 33 109 177 EUR apmērā. 

Latvijas dzelzceļam un tā meitas sabiedrībām ar “Luminor Bank” AS Latvijas filiāli bija no-
slēgts Grupas konta līgums un overdrafta līgums ar pieejamo limitu 60 000 tūkst. EUR 
un aktuālo limitu 40 000 tūkst. EUR. 

Latvijas dzelzceļš, saņemot aizņēmumus, nav ieķīlājis savus īpašumus.

Aizņēmumu atmaksājamā summa un procentu likmes 2018.gada 31.decembrī:

Aizņēmuma valūta Aizņēmums, EUR Procentu likme

EUR

22 131 377 1M EURIBOR + 1,33%

124 022 249 3M EURIBOR + 0,69% līdz 1,61%

53 951 344 6M EURIBOR + 1,05% līdz 1,8%

Kopā 200 104 970

Aizņēmumu atmaksājamā summa un procentu likmes 2017.gada 31. decembrī:

Aizņēmuma valūta Aizņēmums, EUR Procentu likme

EUR 30 472 716 1M EURIBOR + 1,089% līdz 1,33%

123 376 998 3M EURIBOR + 0,13% līdz 1,61%

52 890 471 6M EURIBOR + 1,05% līdz 1,8%

USD 914 865 5,55% 

593 180 3M USD LIBOR + 0,13%

Kopā 208 248 230

Aizņēmumu atlikumu kustības tabula
(EUR)

2018 2017

Aizņēmumu atlikums pārskata perioda sākumā 208 248 230 204 940 429

Saņemts pārskata periodā 24 965 917 34 703 328

Samaksāts pārskata periodā (33 109 177) (31 187 796)

Valūtas kursu svārstības - (207 731)

Aizņēmumu atlikums pārskata perioda beigās 200 104 970 208 248 230

25. CITI AIZŅĒMUMI
(EUR)

31.12.2018. 31.12.2017.

Norēķini par īpašuma tiesībām saskaņā ar līgumu par optiskā 
telekomunikāciju tīkla izbūvi (paplašināšanu) Liepāja – Jelgava – Rīga – 
Valka dzelzceļa iecirkņos *1), t.sk:
ilgtermiņa daļa

2 203 567 2 320 571

t.sk.   parādi, kas maksājami vēlāk kā pēc pieciem gadiem pēc pārskata 
perioda beigām

1 735 551 1 852 555

parādi, kuru maksāšanas termiņš ir vēlāk kā pēc gada, bet ne vēlāk kā 
pēc pieciem gadiem pēc pārskata perioda beigām

468 016 468 016

īstermiņa daļa 117 004 117 004

Kopā 2 320 571 2 437 575
*1) Līgums tika noslēgts 2013.gadā par kopējo summu 2 925 089 EUR līdz 2038.gadam.

26. NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI
(EUR)

31.12.2018. 31.12.2017.

Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa 
(ES fondu līdzekļi un valsts budžeta līdzekļi)

290 237 333 307 638 803

Citi nākamo periodu 116 472 -

Kopā ilgtermiņa daļa 290 353 805 307 638 803

Nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa (ES fondu līdzekļi un valsts 
budžeta līdzekļi)

19 394 416 19 859 585

Citi nākamo periodu ieņēmumi 111 240 528 842

Kopā īstermiņa daļa 19 505 656 20 388 427

Kopā nākamo periodu ieņēmumi 309 859 461 328 027 230

Nākamo periodu ieņēmumos lielākā daļa ir ES fondu un valsts budžeta līdzekļi, kas saņemti dzelzceļa 

infrastruktūras attīstībai. 
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ES un valsts budžeta projektu līdzekļu kustība 2018.gadā
(EUR)

Nākamo periodu 
ieņēmumi 

Atlikums uz 
01.01.2018.

Pārklasi-
ficēts (pārvi-

etots)

Saņemti  valsts 
budžeta līdzekļi 

Samazinājums 
pamatlīdzekļu 

nolietojuma 
apmērā

Atlikums uz 
31.12.2018.

Ilgtermiņa daļa 307 638 803 (19 401 470) 2 000 000 - 290 237 333

Īstermiņa daļa 19 859 585 19 401 470 - (19 866 639) 19 394 416

Kopā 327 498 388 - 2 000 000 (19 866 639) 309 631 749

2018.gadā saņemti līdzekļi no valsts budžeta prioritārā pasākuma – valsts publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras objekta – gājēju tuneļa Ogres stacijā būvniecībai ar mērķi uzlabot drošības līmeni dzelzceļa 

tuvumā stacijā ar intensīvu gājēju un vilcienu kustību. 

ES un valsts budžeta projektu līdzekļu kustība 2017.gadā 
(EUR)

Nākamo periodu 
ieņēmumi 

Atlikums uz 
01.01.2017.

Pārklasi-
ficēts  

(pārvietots)

Koriģēšana Samazinājums 
pamatlīdzekļu 

nolietojuma 
apmērā

Atlikums uz 
31.12.2017.

Ilgtermiņa daļa 329 670 887 (21 028 598) (1 003 486) - 307 638 803

Īstermiņa daļa 19 208 171 21 028 598 - (20 377 184) 19 859 585

Kopā 348 879 058 - (1 003 486) (20 377 184) 327 498 388

27. NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS 
OBLIGĀTĀS IEMAKSAS

(EUR)

Nodokļa veids Nodokļu 
pārmaksa(-)
saistības (+)
31.12.2017.

Aprēķināts Samaksāts Nodokļu
pārmaksa(-)
saistības (+)
31.12.2018.

Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis

- 70 437 (71 411) (974)

Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis no nerezidentiem

- 3 220 (3 220) -

Valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas

3 298 868 30 925 243 (30 547 468) 3 676 643

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis

1 856 494 14 451 187 (14 462 408) 1 845 273

t.sk. Baltkrievijā - 7 811 (6 504) 1 307

Nekustamā īpašuma nodoklis (152) 595 345 (595 207) (14)

Dabas resursu nodoklis 3 161 4 751 (4 980) 2 932

Pievienotās vērtības 
nodoklis

4 232 701 32 827 953 (32 576 749) 4 483 905

Ievedmuitas nodoklis - 2 507 (2 507) -

Transportlīdzekļa 
ekspluatācijas nodoklis

375 52 899 (52 305) 969

Uzņēmumu vieglo 
transportlīdzekļu nodoklis

150 31 047 (25 348) 5 849

Uzņēmējdarbības riska 
valsts nodeva

2 280 28 029 (28 023) 2 286

Kopā 9 393 877 78 992 618 (78 369 626) 10 016 869

Nodokļu pārmaksa (152) (988)

Nodokļu saistības 9 394 029 10 017 857

Nodokļu saistības izveidojušās 2018.gada decembrī. Latvijas dzelzceļam uz 31.12.2018. nav kavētu maksājumu 

budžetā.
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28.FINANŠU RISKU VADĪBA

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no bankām, citi aizņēmumi, nauda 
un noguldījumi bankās, kā arī debitoru un kreditoru parādi. Šo finanšu instrumentu galvenais 
uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrībai ir arī 
vairāki citi finanšu aktīvi un saistības, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un parādi piegā-
dātājiem un darbuzņēmējiem, kas izriet tieši no Sabiedrības saimnieciskās darbības.

Sabiedrība ir pakļauta tirgus, kredīta un likviditātes riskiem saistībā ar tās finanšu instrumentiem.

Finanšu risku pārvaldību nodrošina Latvijas dzelzceļa Finanšu direkcija un Finanšu komiteja.

Sabiedrības finanšu instrumenti tiek iedalīti šādās kategorijās:
(EUR)

31.12.2018.

Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā

Pircēju, pasūtītāju parādi un pārējie debitori, izņemot avansus 64 169 141

Nauda un naudas ekvivalenti 34 797 659

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu pārskatā 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 84 108

Kopā finanšu aktīvi 99 050 908

Finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā 

Aizņēmumi no kredītiestādēm 200 104 970

Pārējie aizņēmumi 2 320 571

Parādi piegādātājiem,  darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, izņemot avansus 
(ieskaitot ilgtermiņa daļu) 

22 279 960

Kopā finanšu saistības 224 705 501

(EUR)

31.12.2017.

Aizdevumi un debitoru parādi

Pircēju, pasūtītāju parādi un pārējie debitori, izņemot avansus 58 898 607

Nauda un naudas ekvivalenti 19 701 435

Pārdošanai pieejamie ieguldījumi

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 494 227

Kopā finanšu aktīvi 79 094 269

Pārējās finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā 

Aizņēmumi no kredītiestādēm 208 248 230

Pārējie aizņēmumi 2 437 575

Parādi piegādātājiem,  darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, izņemot avansus 
(ieskaitot ilgtermiņa daļu) 

22 437 905

Kopā finanšu saistības 233 123 710

Tirgus risks
Tirgus risks ir risks, ka tirgus faktoru izmaiņas, piemēram, ārvalstu valūtas kursu, procentu likm-
ju un preču cenu izmaiņas ietekmēs Sabiedrības ieņēmumus vai tam piederošo finanšu instru-
mentu vērtību. Tirgus risks ietver valūtas risku un procentu likmju risku.

Procentu likmju risks
Procentu likmju risks ir risks ciest zaudējumus saistībā ar Sabiedrības aktīvu un saistību pro-
centu likmju izmaiņām. Sabiedrība ir pakļauta tirgus procentu likmju izmaiņu riskam saistībā ar 
tās ilgtermiņa saistībām, kurām piemērota mainīga procentu likme.

Visi Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgām procentu likmēm. Detalizētu aprakstu aizņēmumu 
procentu likmēm skatīt 24.pielikumā. Sabiedrība pārvalda procentu likmju izmaiņu risku, re-
gulāri izvērtējot tirgū pieejamās aizņēmumu procentu likmes. Ja ir pieejamas zemākas pro-
centu likmes par esošajām, Sabiedrība izvērtē pārkreditēšanas finansiālo izdevīgumu.
Sabiedrība neizmanto atvasinātos finanšu instrumentus procentu likmju risku pārvaldībai.

Procentu likmju jutīgums
Nākamajā tabulā atspoguļots Sabiedrības peļņas pirms nodokļiem jutīgums pret pamatoti 
iespējamām procentu likmju izmaiņām katra uzrādītā pārskata perioda beigās, ja visi pārējie 
mainīgie lielumi nemainās. Sabiedrības pašu kapitāls, izņemot pārskata gada rezultātu, netiek 
ietekmēts.

2018 2017

Bāzes likmes 
pieaugums/ sa-

mazinājums (bāzes 
punkti)

Ietekme uz peļņu 
pirms nodokļiem 

(EUR)

Bāzes likmes 
pieaugums/ sa-

mazinājums (bāzes 
punkti)

Ietekme uz peļņu 
pirms nodokļiem

(EUR)

EURIBOR (+100) (2 001 050) (+100) (2 067 402)

(-100) 2 001 050 (-100) 2 067 402

LIBOR (+50) - (+50) (7 540)

(-50) - (-50) 7 540

Valūtas risks
Valūtas risks ir risks ciest zaudējumus nelabvēlīgu valūtas kursu izmaiņas rezultātā saistībā ar 
aktīviem un saistībām ārvalstu valūtās. Valūtas risks, kuram Sabiedrība ir pakļauta, galvenokārt 
izriet no tā saimnieciskās darbības – ieņēmumi un izmaksas ir denominēti atšķirīgās valūtās no 
aizņēmumiem ārvalstu valūtās. Sabiedrības pircēju un pasūtītāju parādi ir galvenokārt euro, 
savukārt aizņēmumi no bankām ir euro un ASV dolāros. Detalizēts finanšu instrumentu sadalī-
jums pa valūtām sniegts 31.pielikumā.

Galvenais valūtas riska pārvaldības instruments, kuru izmanto Sabiedrība, ir valūtas līdzekļu 
apzināšana un izmantošana saistību segšanai ārvalstu valūtās.

Sabiedrības vadība ir nolēmusi neizmantot atvasinātos finanšu instrumentus valūtas risku 
pārvaldībai.
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Valūtas jutīgums
Nākamajā tabulā atspoguļots Sabiedrības ieņēmumu pirms nodokļiem jutīgums pret pa-
matoti iespējamām valūtas kursu izmaiņām attiecībā uz tās monetāro pozīciju, ja visi pārējie 
mainīgie lielumi nemainās. Sabiedrības pašu kapitāls, izņemot pārskata gada rezultātu, netiek 
ietekmēts.

2018 2017

Izmaiņas valūtas 
kursā

Ietekme uz peļņu 
pirms nodokļiem 

(EUR)

Izmaiņas valūtas 
kursā

Ietekme uz peļņu 
pirms nodokļiem 

(EUR)

ASV dolārs (+5%) 158 (+5%) 63 497

(-5%) (158) (-5%) (63 497)

Kredītrisks
Kredītrisks ir risks, ka darījumu partneris varētu nepildīt savas saistības pret Sabiedrību, radot 
tai ievērojamus finansiālus zaudējumus. Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kas izriet tieši no 
tās saimnieciskās darbības – galvenokārt pircēju un pasūtītāju parādiem, un kredītriskam sais-
tībā ar Sabiedrības finansēšanas darbībām – galvenokārt naudas depozītiem bankās.

Pircēju un pasūtītāju parādi
Sabiedrība pārvalda pircēju un pasūtītāju parādu kredītrisku saskaņā ar Koncerna politikām. 
Pirms līgumu slēgšanas tiek izvērtēta pircēju un pasūtītāju maksātspēja. Sabiedrība nodroši-
nās pret kredītrisku, saņemot priekšapmaksu no saviem klientiem.

Sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parā-
du rašanās iespēju. Iespējamais pircēju un pasūtītāju parādu vērtības samazinājums tiek pa-
stāvīgi analizēts.

Sabiedrība nav saņēmusi ķīlas kā nodrošinājumu pircēju un pasūtītāju parādiem. 

2018.gada 31.decembrī Sabiedrībai bija 4 klienti (2017.gadā 3 klienti), kuri katrs bija parādā Sa-
biedrībai vairāk nekā 700 tūkst. EUR un veidoja apmēram 90,8% (2017.gadā 84,0%) no kopējā 
debitoru parāda. Neņemot vērā meitas sabiedrību parādus, kam 2018.gada 31.decembrī vēl 
nav iestājies samaksas termiņš, vairāk par 700 tūkst. EUR parāds bija diviem klientiem, kas vei-
doja 25,9% no kopējā debitoru parāda.

Sabiedrībai nav izstrādāta iekšējā kredītreitingu sistēma pircēju un pasūtītāju parādu izvērtē-
šanai.

2018.gada laikā nav notikušas būtiskas izmaiņas sagaidāmajos kredītzaudējumos attiecībā uz 
pircēju un pasūtītāju parādiem. 

Pircēju un pasūtītāju parādu norakstīšana notiek tikai tad, ja nav sagaidāma to atgūšana. Indi-
katori, kas liecina par neiespējamību atgūt iekļauj, cita starpā, debitora nespēju vienoties par 
atmaksas grafiku, kuru papildina debitora maksātnespēja, bankrots vai likvidācija.

Naudas depozīti
Kredītrisku, kas izriet no Sabiedrības naudas depozītiem bankās, pārvalda Koncerna Finan-
šu komiteja saskaņā ar Koncerna Finanšu vadības politiku. Saskaņā ar šo politiku Sabiedrības 
brīvos resursus pieļaujams ieguldīt tikai depozītos vai naudas tirgus fondos. Pirms naudas lī-
dzekļu izvietošanas bankās (depozītos vai norēķinu kontos) Koncerna Finanšu komiteja izvēr-
tē banku kredītreitingus un piedāvātās procentu likmes.

Sabiedrības naudas līdzekļu atlikumi bankās atbilstoši aģentūras Moody’s piešķirtajiem ban-
ku kredītreitingiem:

(EUR)

Kredītreitings 31.12.2018. 31.12.2017.

Aa2 7 605 319 -

Aa3 184 19 689 193

A1 - 10 723

Baa1 25 188 823 -

Bez reitinga* 2 000 078 348

Kopā 34 794 404 19 700 264

*Reitingi nav piešķirti Valsts kasei un VAS “Latvijas pasts” (valsts īpašumā esoša sabiedrība).

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kā tas atspoguļots nākamajā tabulā:
(EUR)

31.12.2018. 31.12.2017.

Nauda un naudas ekvivalenti 34 797 659 19 701 435

Pircēju, pasūtītāju parādi un pārējie parādi (bruto summa), izņemot 
avansus un priekšapmaksas

64 972 103 59 372 305

Kopā 99 769 762 79 073 740
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Papildus tiek atklāta informācija attiecībā uz kredītrisku:
(EUR)

31.12.2018. 31.12.2017.

Finanšu aktīvi, kuriem nav kavēts maksājuma termiņš un kuriem nav izveidots uzkrājums vērtības sa-
mazinājumam

Nenokavētie parādi, to skaitā 98 801 111 78 462 323

Nauda un naudas ekvivalenti 34 797 659 19 701 435

Pircēju un pasūtītāju parādi 64 003 452 58 760 888

Vecuma struktūras analīze finanšu aktīviem, kuriem nokavēts maksājuma termiņš, bet nav izveidots 
uzkrājums vērtības samazinājumam

Līdz 3 mēnešiem 139 599 118 525

No 3 līdz 12 mēnešiem 26 090 19 194

Kopā finanšu aktīvi, kuriem nav izveidots uzkrājums vērtības samazinā-
jumam 

98 966 800 78 600 042

Finanšu aktīvi, kuriem izveidots uzkrājums vērtības samazinājumam 
(pilnā apjomā) 

802 962 473 698

Kopā 99 769 762 79 073 740

Likviditātes risks
Likviditātes risks ir risks, ka Sabiedrība nespēs pildīt savas finanšu saistības noteiktajā termiņā.
Koncerna Finanšu komiteja pārvalda likviditātes risku, uzturot atbilstošas naudas rezerves un 
nodrošinot pietiekamu finansējumu, izmantojot piešķirtos kredītus, kredītlīnijas, finanšu nomu 
utt., kā arī pastāvīgi uzraugot prognozētās un faktiskās naudas plūsmas un saskaņojot finanšu 
aktīvu un saistību termiņstruktūru.

Sabiedrība sagatavo ilgtermiņa naudas plūsmas prognozi gadam un operatīvo naudas plūs-
mas prognozi vienai nedēļai, lai nodrošinātu, ka Sabiedrības rīcībā ir pietiekami daudz naudas 
līdzekļu, lai finansētu gaidāmās saimnieciskās darbības izmaksas, nokārtotu finanšu saistības 
un veiktu nepieciešamās investīcijas.

2018.gadā Sabiedrības darbības rezultātā ir iegūta peļņa, kuras lielums pēc nodokļiem ir 4 178 
tūkst. EUR. 2018.gada 31.decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza tās apgrozā-
mos līdzekļus par 40 359 tūkst. EUR. Īstermiņa saistībās ir iekļauti nākamo periodu ieņēmumi 
19 394 tūkst. EUR, kas saistīti ar ES projektu un valsts budžeta līdzekļu ieguldījumiem dzelzceļa 
publiskajā infrastruktūrā, un pakāpeniski tiek norakstīti ieņēmumos, tāpēc ir zema riska iespē-
ja, ka šo saistību segšanai būs nepieciešami finanšu līdzekļi. Kopējās likviditātes rādītājs ir 0,6, 
bet īstermiņa saistībās neiekļaujot nākamo periodu ieņēmumus, tas ir 0,7. Savukārt izslēdzot 
arī īstermiņa uzkrājumus, kuri nav saistīti ar naudas plūsmu, likviditātes rādītājs ir 0,8. Sabiedrī-
bas operatīvās darbības naudas plūsmas ir pozitīvas. Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, uz-
skatām, ka Sabiedrība ir finansiāli stabila un spēj segt savus kārtējos maksājumus.
Nākamajās tabulās analizētas Sabiedrības finanšu saistības pēc to atmaksas termiņiem, pa-
matojoties uz līgumos noteiktajām nediskontētajām finanšu saistību summām, ieskaitot pro-

centu maksājumus:
(EUR)

2018. gada  
31. decembrī

Līdz  
3 mēnešiem

3 līdz  
12 mēneši

1 līdz 5 gadi Vairāk  
kā 5 gadi

Kopā

Aizņēmumi no 
kredītiestādēm

8 710 352 28 311 995 112 945 715 57 716 561 207 684 623

Pārējās saistības (iekļau-
jot pārējos aizņēmumus, 
parādus piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem un citus 
kreditorus) 

15 464 204 6 446 497 954 279 1 735 551 24 600 531

Kopā 24 174 556 34 758 492 113 899 994 59 452 112 232 285 154

(EUR)

2017.gada 31.decembrī Līdz 3 
mēnešiem 

3 līdz 12 
mēneši

1 līdz 5 gadi Vairāk kā 5 
gadi

Kopā

Aizņēmumi no 
kredītiestādēm

8 520 828 26 767 997 127 573 203 54 996 445 217 858 473

Pārējās saistības (iekļau-
jot pārējos aizņēmumus, 
parādus piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem un citus 
kreditorus) 

16 840 778 5 227 868 954 279 1 852 555 24 875 480

Kopā 25 361 606 31 995 865 128 527 482 56 849 000 242 733 953

29. PATIESĀS VĒRTĪBAS APSVĒRUMI

13.SFPS nosaka vērtēšanas tehniku hierarhiju, pamatojoties uz to, vai vērtēšanas tehnikā tiek 
izmantoti novērojami tirgus dati, vai arī tirgus dati nav novērojami. Novērojami tirgus dati ir 
iegūti no neatkarīgiem avotiem. Ja tirgus dati nav novērojami, vērtēšanas tehnika atspoguļo 
Sabiedrības pieņēmumus par tirgus situāciju.

Šī hierarhija nosaka, ka ir jālieto novērojami tirgus dati, ja vien tie ir pieejami. Veicot pārvērtēša-
nu, Sabiedrība ņem vērā atbilstošas novērojamas tirgus cenas, ja tas ir iespējams.

Patiesā vērtība - summa, kādu saņemtu, pārdodot aktīvu, vai maksātu, izpildot saistības paras-
tā darījumā starp tirgus dalībniekiem minētā aktīva vai saistību novērtēšanas datumā.
Patiesās vērtības noteikšanas mērķis, pat ja tirgus nav aktīvs, ir noteikt darījuma cenu, pie kuras 
tirgus dalībnieki būtu ar mieru pārdot aktīvu vai uzņemties saistības konkrētā vērtēšanas datu-
mā pašreizējos tirgus apstākļos.

Lai noteiktu finanšu instrumenta patieso vērtību, izmanto vairākas metodes: kotētās cenas vai vēr-
tēšanas tehniku, kas iekļauj novērojamus tirgus datus un ir balstīta uz iekšējiem modeļiem. Balsto-
ties uz patiesās vērtības hierarhiju, visas vērtēšanas tehnikas ir sadalītas 1.līmenī, 2.līmenī un 3.līmenī. 
Finanšu instrumenta patiesās vērtības hierarhijas līmenim ir jābūt noteiktam kā zemākajam lī-
menim, ja to vērtības būtisko daļu sastāda zemāka līmeņa dati. 
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Finanšu instrumenta klasificēšana patiesās vērtības hierarhijā notiek divos posmos:
1. Klasificēt katra līmeņa datus, lai noteiktu patiesās vērtības hierarhiju;
2. Klasificēt pašu finanšu instrumentu, balstoties uz zemāko līmeni, ja to vērtības būtisko daļu 
sastāda zemāka līmeņa dati. 

Kotētas tirgus cenas – 1. līmenis
Vērtēšanas tehnikā 1.līmenī tiek izmantotas aktīvā tirgū nekoriģētas kotācijas cenas identis-
kiem aktīviem vai saistībām, kad kotācijas cenas ir viegli pieejamas un cena reprezentē faktisko 
tirgus situāciju darījumiem godīgas konkurences apstākļos. Sabiedrībai nav 1.līmenī vērtētu 
finanšu instrumentu.

Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati – 2. līmenis
Vērtēšanas tehnikā 2.līmenī izmantotajos modeļos visi būtiskākie dati, tieši vai netieši, ir novē-
rojami no aktīvu vai saistību puses. Modelī izmantoti tirgus dati, kas nav 1.līmenī iekļautās kotē-
tās cenas, bet kas ir novērojami tieši (t.i., cena), vai netieši (t.i., tiek iegūti no cenas). Sabiedrībai 
nav 2. līmenī vērtētu finanšu instrumentu. 

Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus 
datiem – 3. līmenis
Vērtēšanas tehnikā, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus da-
tiem (nenovērojamie tirgus dati) ir klasificēti 3.līmenī. Par nenovērojamiem tirgus datiem tiek 
uzskatīti tādi dati, kas nav viegli pieejami aktīvā tirgū, nelikvīda tirgus vai finanšu instrumenta 
sarežģītības dēļ. 3.līmeņa datus pārsvarā nosaka, balstoties uz līdzīga rakstura novērojamiem 
tirgus datiem, vēsturiskiem novērojumiem vai izmantojot analītiskas pieejas. 

Šādi finanšu aktīvi un saistības ir iekļauti 3. līmenī:
(EUR)

31.12.2018. 31.12.2017.

Aktīvi:

Nauda un naudas ekvivalenti 34 797 659 19 701 435

Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām 52 285 103 47 258 575

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 84 108 494 227

Pircēju un pasūtītāju parādi neto 5 582 073 4 841 989

Radniecīgo sabiedrību parādi neto 6 301 965 6 798 043

Kopā 99 050 908 79 094 269

Saistības:

Aizņēmumi no kredītiestādēm 200 104 970 208 248 230

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 18 592 323 18 044 744

Parādi radniecīgajām sabiedrībām 3 687 637 4 393 161

Pārējās saistības 2 320 571 2 437 575

Kopā 224 705 501 233 123 710

Aktīvi un saistības, kuriem patiesā vērtība tiek uzrādīta
Likvīdu un īstermiņa (atmaksas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus) finanšu instrumentu, pie-
mēram, naudas un naudas ekvivalentu, īstermiņa depozītu, īstermiņa pircēju un pasūtītāju un 
parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem, uzskaites vērtība aptuveni atbilst to patiesajai vēr-
tībai. 

Aizņēmumu no kredītiestādēm, finanšu nomas saistību un citu ilgtermiņa saistību patiesā vēr-
tība tiek novērtēta, diskontējot nākotnes naudas plūsmas, piemērojot tirgus procentu likmes. 
Tā kā procentu likmes, kuras tiek piemērotas aizņēmumiem no kredītiestādēm, finanšu nomas 
saistībām un citām ilgtermiņa saistībām, pārsvarā ir mainīgas un būtiski neatšķiras no tirgus 
procentu likmēm, kā arī Sabiedrībai piemērojamais riska uzcenojums nav būtiski mainījies, ilg-
termiņa saistību patiesā vērtība aptuveni atbilst to uzskaites vērtībai. 

30. KAPITĀLA PĀRVALDĪBA

Latvijas Republikai pieder 100% VAS “Latvijas dzelzceļš” akciju. 

Sabiedrības mērķi attiecībā uz kapitāla pārvaldīšanu ir nodrošināt Sabiedrības spēju turpināt 
tās darbību un dot akcionāru sapulces noteikto kapitāla atdevi. Latvijas valstij kā vienīgajam 
Sabiedrības kapitāla īpašniekam ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar Sabiedrības ka-
pitāla palielināšanu, samazināšanu, dividenžu izmaksu vai novirzīšanu Sabiedrības attīstībai.

Kapitāla pārvaldības kontekstā Sabiedrība izvērtē aizņemtā kapitāla attiecību pret kopējo ka-
pitālu. Sabiedrības finanšu risku pārvaldības politika nenosaka minimālo vai maksimālo apmē-
ru šim rādītājam. Noslēgtajos kredītlīgumos ar bankām ir noteikti finanšu rādītāji, kurus Sa-
biedrībai jāievēro līguma darbības laikā, ja rādītāji netiek izpildīti, tad, gatavojot gada pārskatu, 
tiek saņemtas vēstules no bankām, ka aizdevējs neprasīs atmaksāt naudas līdzekļus ātrākā pe-
riodā. Sastādot īstermiņa un ilgtermiņa finanšu plānu un budžetu, Sabiedrība ņem vērā banku 
izvirzītos finanšu nosacījumus attiecībā uz aizņemtā kapitāla attiecību pret kopējo kapitālu.

(EUR)

31.12.2018. 31.12.2017.

Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi 202 425 541 210 685 805

Kreditoru parādi (ieskaitot nodokļus) 42 846 157 44 107 431

Pārējās saistības 313 482 391 335 126 359

Kopējās saistības 558 754 089 589 919 595

Pašu kapitāls 318 806 550 315 243 661

Kopā saistības un pašu kapitāls 877 560 639 905 163 256

Aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo kapitālu 64% 65%

Pašu kapitāla attiecība pret kopējām saistībām 57% 53%
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31. FINANŠU AKTĪVU UN SAISTĪBU ANALĪZE SADALĪJUMĀ  
PA VALŪTĀM

Nākamā tabula atspoguļo Sabiedrības finanšu instrumentus pa valūtām 2018.gada 31.decembrī:

EUR USD Citas valūtas Kopā

EUR EUR EUR

Pircēju, pasūtītāju parādi un pārējie 
debitori, izņemot avansus

64 169 141 - - 64 169 141

Nauda un naudas ekvivalenti 34 791 649 5 951 59 34 797 659

Kopā finanšu aktīvi 98 960 790 5 951 59 98 966 800

Aizņēmumi no kredītiestādēm 200 104 970 - - 200 104 970

Citi aizņēmumi 2 320 571 - - 2 320 571

Parādi piegādātājiem, darbuzņēmējiem un 
pārējie kreditori, izņemot avansus

22 259 099 3 618 17 243 22 279 960

Kopā finanšu saistības 224 684 640 3 618 17 243 224 705 501

Nākamā tabula atspoguļo Sabiedrības finanšu instrumentus pa valūtām 2017.gada 31.decembrī:

EUR USD Citas valūtas Kopā

EUR EUR EUR

Pircēju, pasūtītāju parādi un pārējie debito-
ri, izņemot avansus 

58 898 604 3 - 58 898 607

Nauda un naudas ekvivalenti 19 698 374 3 040 21 19 701 435

Kopā finanšu aktīvi 78 596 978 3 043 21 78 600 042

Aizņēmumi no kredītiestādēm 206 740 185 1 508 045 - 208 248 230

Citi aizņēmumi 2 437 575 - - 2 437 575

Parādi piegādātājiem, darbuzņēmējiem un 
pārējie kreditori, izņemot avansus

22 412 147 14 999 10 759 22 437 905

Kopā finanšu saistības 231 589 907 1 523 044 10 759 233 123 710

32. KAPITĀLIEGULDĪJUMU SAISTĪBAS

Sabiedrība plāno arī nākošajā pārskata gadā veikt kapitālieguldījumus pamatlīdzekļos un ne-
materiālajos ieguldījumos, no tiem: 

• būtiskākie noslēgtie, bet vēl nepabeigtie līgumi:

Darījumu partnera nosaukums,
līguma priekšmets

Līguma datums Līguma izpildes 
termiņš

Līguma summa 
EUR

SIA “LDZ infrastruktūra”
Skrīveru stacijas paaugstinātā salu 
perona izbūve

18.08.2017. 28.02.2019. 450 495

SIA “KATISS” Kontakttīkla rekonstrukcija 
Ogres stacijā un Šķirotavas stacijā

31.10.2017. 30.06.2019. 274 644

SIA “Belam – Rīga”
Par optisko tīklu projektēšanu dzelzceļa 
iecirknī “Glūda-Reņģe-valsts robeža”

18.12.2018. 18.08.2019. 134 535

• būtiskākie apstiprinātie darījumi, bet pārskata gadā vēl nenoslēgtie līgumi:

Darījumu partnera nosaukums, 
līguma priekšmets

Iepirkuma 
procedūras veids, 

datums

Līguma izpildes 
termiņš

Piedāvājuma 
summa EUR

Pilnsabiedrība “BMGS – Viadukts”
Gājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā

Atklāts konkurss 
19.09.2018.

20.11.2020. 1 489 999
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Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas 
(EUR)

Nepabeigtās celtniecības objektu nosaukums Nepabeigtās 
celtniecības 

objektu atlikums 
uz 31.12.2018.

Plānotās 
izmaksas 2019.

gadā

Plānotais 
datums 

nodošanai 
ekspluatācijā

Kustības kontroles un centralizācijas 
pilnveidošana (papildus KIGAS) projektam

877 805 196 321 2019.gads

Kravu pārvadājumu informācijas aprites 
elektronizācija un optimizācija - Kravu kustības 
pārvaldības IS

674 328 198 758 2019.gads

Optisko tīklu izbūve 416 063 303 245 2020.gads

Skrīveru stacijas paaugstinātā salu perona izbūve 354 078 96 422 2019.gads

Staciju ēku kapitālais remonts 219 688 155 191 2019.gads

Vienotas  Latvijas dzelzceļa Datu noliktavas 
izveide

211 384 152 678 2019.gads

Informācijas sistēmas APIKS nomaiņa uz C-KNIS 201 397 479 145 2019.gads

Apkures veida maiņa un sanitāro mezglu izbūve 
nekustamā īpašuma objektos

170 211 24 305 2019.gads

Sliežu ceļu atjaunošana - “B” tipa kapitālais 
remonts

90 225 74 938 2019.gads

Enerģētikas atjaunošana 70 705 143 684 2019.gads

IT&T tīklu atjaunošana 47 892 113 401 2019.gads

Latvijas dzelzceļa Muzeja attīstība 45 701 936 374 2020.gads

Ārējo inženiertīklu kapitālais remonts 33 965 - 2019.gads

Pārējie nepabeigtās celtniecības objekti 32 821 417 003 2019.gads

Kopā 3 446 263 3 291 465 x

33. NODOKĻU IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS

Nodokļu institūcijas var jebkurā brīdī veikt grāmatvedības uzskaites revīziju trīs gadu laikā pēc 
taksācijas gada un papildus aprēķināt nodokļu saistības un soda naudas. Sabiedrības vadībai 
nav zināmi apstākļi, kas varētu radīt iespējamas būtiskas saistības nākotnē.

34. NĀKOTNES NOMAS MAKSĀJUMI

2018.gadā Sabiedrības izmaksas saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem ir  
4 090 585 EUR, attiecīgi 2017.gadā – 3 511 484 EUR. (Plānots, ka 2019.gadā izmaksas saglabā-
sies  2018.gada apmērā.)
Operatīvās nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšana nevar būtiski ietekmēt Sabiedrības finan-
šu stāvokli un tās darbības rezultātus.

35. NĀKOTNES NOMAS IEŅĒMUMI

Operatīvās nomas ieņēmumi 2018.gadā ir 4 153 264 EUR. Operatīvās nomas ieņēmumus laika 
periodā no 1-5 gadiem plānots saņemt 2018.gada apjomā.

36. SABIEDRĪBĀ NODARBINĀTO PERSONU SKAITS

Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits 2018.gadā ir 6 439 (2017.gadā – 6 494).

37. DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PERSONĀM

Sabiedrībai ir darījumi ar Satiksmes ministriju (Sabiedrības 100% akciju turē-
tājs) un citām komercsabiedrībām, kuru akcijas pieder valstij. Lielākie darījumi ir ar  
AS “Pasažieru vilciens” (maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantoša-
nu iekšzemes pasažieru pārvadājumiem, elektroenerģijas sadale un tirdzniecība, telpu noma, 
abonentu biļešu iegāde) par 50 952 tūkst. EUR (2017g. – 48 492 tūkst. EUR) un VAS „Latve-
nergo” (elektroenerģijas iegāde) par 8 536 tūkst. EUR (2017.g. – 11 885  tūkst. EUR). Savstarpē-
jie darījumi ir saistīti ar attiecīgo pušu pamatdarbībām. 

Darījumi ar meitas sabiedrībām:
(EUR)

Darījuma partneris
2018 2017

Preces/pakalpojumi Preces/pakalpojumi

Pārdotas/
sniegti

Pirktas/
saņemti

Pārdotas/
sniegti

Pirktas/
saņemti

SIA „LDZ CARGO” 132 764 577 12 090 739 94 606 923 7 024 609

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” 3 162 228 3 744 732 3 209 387 2 738 891

SIA „LDZ infrastruktūra” 729 780 4 167 880 1 429 064 12 660 363

SIA „LDZ apsardze” 388 489 5 061 848 404 452 4 747 407

AS „LatRailNet” 63 153 1 240 877 74 375 1 198 524

SIA „LDZ Loģistika” 278 172 - 137 781 -

SIA „Rīgas Vagonbūves uzņēmums “Baltija”” 3 197 - 1 750 -
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Radniecīgo sabiedrību parādi:
(EUR)

Meitas sabiedrība 31.12.2018. 31.12.2017.

Īstermiņa parādi

SIA „LDZ CARGO” 5 925 667 3 009 757

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” 4 599 537* 6 284 797 

SIA „LDZ infrastruktūra” 35 544 187 906

SIA „LDZ apsardze” 33 018 38 888

AS  „LatRailNet” 5 655 11 446

SIA „LDZ Loģistika” 25 957 12 664

SIA „Rīgas Vagonbūves uzņēmums “Baltija”” 332 302

Kopā 10 625 710 9 545 760

no tiem izveidojušies pārskata gada decembrī 6 301 760 6 798 043

Ilgtermiņa aizdevumi

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” 47 961 358* 44 510 858

*Latvijas dzelzceļš ir izsniedzis SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” ilgtermiņa aizdevumu dīzeļlokomotīvju 

modernizācijas finansēšanai par kopējo summu 52 285 103 EUR apmērā, no tiem īstermiņa daļa 4 323 745 EUR.

Parādi radniecīgajām sabiedrībām:
(EUR)

Meitas sabiedrība 31.12.2018. 31.12.2017.

SIA „LDZ CARGO” 1 368 307 492 249

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” 305 495 221 701

SIA „LDZ infrastruktūra” 1 425 892 3 198 281

SIA „LDZ apsardze” 587 943 480 930

Kopā 3 687 637 4 393 161

no tiem izveidojušies pārskata gada decembrī 3 687 210 4 392 734

38. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu 
Sabiedrības finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī.

39. PRIEKŠLIKUMI PAR SABIEDRĪBAS PEĻŅAS IZLIETOŠANU

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.pan-
ta pirmo un otro daļu, prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs 
izmaksājamo peļņas daļu nosaka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības 
stratēģiju, tajā noteiktajiem kapitālsabiedrības mērķiem un to īstenošanu. Kapitālsabiedrības val-
de, pamatojoties uz vidēja termiņa darbības stratēģiju, sagatavo priekšlikumu par prognozējamo 
peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs un iesniedz priekšlikumu kapitāla daļu turētājam.

VAS “Latvijas dzelzceļš” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2017.-2022.gadam, kas apstiprinā-
ta ar Latvijas dzelzceļa Padomes 2018.gada 08.novembra lēmumu Nr. PA 1.2./11-1, 17.sadaļā 
norādīts, ka stratēģijas darbības periodam būtiski noteikt atšķirīgu valstij dividendēs izmak-
sājamo peļņas daļas apmēru no uzņēmuma tīrās peļņas, peļņu atstājot Sabiedrības rīcībā un 
novirzot to publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras attīstībai un atjaunošanai, tajā skaitā, 
rezerves veidošanai, kas var tikt izmantota Sabiedrības darbības ilgtspējas saglabāšanai un 
plānoto publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras projektu īstenošanai.

Pārresoru koordinācijas centra 30.11.2017. vēstulē Nr.1.2-5.1/159-IP sniegtajā atzinumā par 
VAS “Latvijas dzelzceļš” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2022.gadam, sniegts atbalsts 
atšķirīgas dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanai.

Ar 2018.gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.588 tika apstiprināts “Indikatīvais 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018.-2022.gadam” (turpmāk arī Plāns), un 2018.
gada 9.novembrī starp Satiksmes ministriju un Latvijas dzelzceļu kā infrastruktūras pārval-
dītāju tika noslēgts Daudzgadu līgums par Latvijas dzelzceļa pārvaldīšanā esošās publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības plānošanu un finansēšanu perio-
dam no 2018.gada 9.novembra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Plānā noteiktais publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara 
nodrošināšanas mehānisms var darboties un var tikt realizēti investīciju projekti, ja konceptuā-
li pieņemtais Ministru kabineta lēmums par Latvijas dzelzceļa valstij dividendēs izmaksāja-
mo peļņas daļu 0% apmērā no uzņēmuma tīrās peļņas 2018.- 2021.gadam (Ministru kabineta 
2018.gada 15.maija rīkojums Nr.212 “Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabied-
rības “Latvijas dzelzceļš” peļņas daļu par 2018.–2021. pārskata gadu”), tiek iestrādāts ikgadējā 
likumprojektā par valsts budžetu un likumprojektā par vidēja termiņa budžeta ietvaru attiecī-
gajos periodos.

2019.gada 7.februārī tika izdarīti grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību, kuru Pārejas 
noteikumu 82.punkts nosaka, ka 2019.gadā vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekts tiek 
sagatavots tikai 2020., 2021. un 2022. gadam un Ministru kabinets to iesniedz Saeimai vienlai-
kus ar likumprojektu par valsts budžetu 2020.gadam. Tādējādi lēmums par atšķirīgu dividen-
dēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” peļņas daļu par 2018.gadu tiks 
pieņemts, lemjot par 2019.gada budžetu.

Rīgā, 2019. gada 21. martā 

Valdes priekšsēdētājs  E. Bērziņš 

Valdes loceklis   A. Strakšas

Valdes loceklis   Ē. Šmuksts

Valdes loceklis    A. Stūrmanis

Gada pārskatu sagatavoja VAS “Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcija:
Finanšu direktora vietniece, Finanšu daļas vadītāja S. Gasjūna
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KONSOLIDĒTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS PAR 2018.GADU
(EUR ‘000) 

2018 2017

Ieņēmumi 365 044 318 638

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (343 112) (320 571)

Bruto peļņa vai zaudējumi 21 932 (1 933)

Administrācijas izmaksas (25 668) (24 616)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 31 821 33 628

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (11 076) (6 277)

Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumiem 776 311

Finanšu ieņēmumi 3 2

Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma 
korekcijas

(410) -

Finanšu izmaksas (2 225) (2 272)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 15 153 (1 157)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (745) 32 334

Pārskata gada peļņa 14 408 31 177

 
Pielikums

Saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes.

Šis saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats, kas sastāv no konsolidētā pārskata par finanšu 
stāvokli  2018.gada 31.decembrī, konsolidētā peļņas vai zaudējumu pārskata un konsolidētā 
apvienoto ienākumu pārskata par gadu līdz 2018.gada 31.decembrim, ir sagatavots bals-
toties uz revidētā VAS „Latvijas dzelzceļš” 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata attiecīgo 
informāciju, neveicot tajā izmaiņas. Revidētais konsolidētais finanšu pārskats ir pieejams 
VAS „Latvijas dzelzceļš” administrācijā. Attiecīgi šis saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats 
atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam.

SAĪSINĀTAIS 
KONSOLIDĒTAIS 
2018. GADA 
PĀRSKATS 

05
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Rīgā, 2019. gada 21. martā 

Valdes priekšsēdētājs  E. Bērziņš 

Valdes loceklis   A. Strakšas

Valdes loceklis   Ē. Šmuksts

Valdes loceklis    A. Stūrmanis

Gada pārskatu sagatavoja VAS “Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcija:
Finanšu direktora vietniece, Finanšu daļas vadītāja S. Gasjūna
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KONSOLIDĒTAIS APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS PAR 2018.GADU
(EUR ‘000) 

2018 2017

Pārskata gada peļņa 14 408 31 177

Pārējie ienākumi:

Posteņi, kuri netiks pārklasificēti peļņas vai zaudējumu pārskatā: (5 194) 4 377

Pārvērtēto pamatlīdzekļu norakstīšana (5 194) -

Atliktais nodoklis, kas tieši atzīts pārējos ienākumos no pārvērtētajiem 
pamatlīdzekļiem 

- 4 377

Pārskata gada pārējie ienākumi 9 214 4 377

Pārskata gada apvienotie ienākumi 9 214 35 554

Pārskata gada peļņa un apvienotie ienākumi, kas attiecināmi uz 
Koncerna mātes sabiedrības akcionāriem

9 214 35 554

Rīgā, 2019. gada 21. martā 

Valdes priekšsēdētājs  E. Bērziņš 

Valdes loceklis   A. Strakšas

Valdes loceklis   Ē. Šmuksts

Valdes loceklis    A. Stūrmanis

Gada pārskatu sagatavoja VAS “Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcija:
Finanšu direktora vietniece, Finanšu daļas vadītāja S. Gasjūna

KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 2018. GADA 31. DECEMBRĪ
(EUR ‘000) 

AKTĪVI 31.12.2018. 31.12.2017.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Pamatlīdzekļi 861 199 895 784

Nemateriālie ieguldījumi 1 467 1 360

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 387 745

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 84 494

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ 863 137 898 383

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 18 541 24 244

Pircēju, pasūtītāju parādi un citi debitori 19 886 14 779

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 28 446

Nauda un naudas ekvivalenti 89 904 72 883

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 128 359 112 352

AKTĪVI KOPĀ 991 496 1 010 735
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KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 2018. GADA 31. DECEMBRĪ 
(EUR ‘000) 

PASĪVI 31.12.2018. 31.12.2017.

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS

PAŠU KAPITĀLS

Uz Koncerna mātes sabiedrības akcionāriem attiecināmais:

Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 256 720 256 720

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 46 156 51 350

Rezerves un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 89 082 53 327

Pārskata gada apvienotie ienākumi 14 408 31 177

PAŠU KAPITĀLS KOPĀ 406 366 392 574

SAISTĪBAS

ILGTERMIŅA SAISTĪBAS 

Atliktā nodokļa saistības 745 -

Uzkrājumi 162 177

Aizņēmumi no kredītiestādēm 165 409 176 527

Citi aizņēmumi 2 204 2 321

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 486 486

Nākamo periodu ieņēmumi 290 354 307 639

ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ 459 360 487 150

ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS

Aizņēmumi no kredītiestādēm 36 110 35 114

Citi aizņēmumi 117 117

Uzkrājumi 4 521 8 486

Parādi piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējie kreditori 49 568 52 096

Uzņēmumu ienākuma nodoklis - 2

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 15 948 14 808

Nākamo periodu ieņēmumi 19 506 20 388

ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ 125 770 131 011

SAISTĪBAS KOPĀ 585 130 618 161

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ 991 496 1 010 735

Rīgā, 2019. gada 21. martā 

Valdes priekšsēdētājs  E. Bērziņš 

Valdes loceklis   A. Strakšas

Valdes loceklis   Ē. Šmuksts

Valdes loceklis    A. Stūrmanis

Gada pārskatu sagatavoja VAS “Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcija:
Finanšu direktora vietniece, Finanšu daļas vadītāja S. Gasjūna




