APSTIPRINU: Valsts dzelzceļa administrācijas
direktors J.Iesalnieks

___________________
___________________
2021. gada … . janvārī, Nr. 5-1-1

Valsts dzelzceļa administrācijas darba plāns 2021. gadam
VDA funkciju
klasifikators/darba
uzdevuma numurs

Uzdevuma apraksts

(saskaņā ar VDA stratēģiju
2020. - 2022.gadam)

Izpildes
termiņš (līdz)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi
*)

2.1.

Dzelzceļa regulatīvās iestādes funkciju īstenošana

2.1.1.

Izskata pieteikuma iesniedzēju sūdzības, ja tas uzskata, ka notikusi netaisnība, diskriminācija vai ja pieteikuma iesniedzējs ir cietis jebkādā citā veidā, un pieņem
lēmumus par sūdzībām, kā arī veic pasākumus, lai situāciju uzlabotu:
2021.g. sūdzības par šiem
jautājumiem nav
reģistrētas; lēmumi šajā
jomā nav pieņemti.

1.

Sūdzības par tīkla pārskatu.

visu gadu

Starptautisko jautājumu
un attīstības daļa

2.

Sūdzības par jaudas sadales procesu.

visu gadu

Dzelzceļa infrastruktūras
J.Iesalnieks
daļa

V.Stuppe

3.

Sūdzības par maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmām

visu gadu

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis

4.

Sūdzības par infrastruktūras un apkalpes vietu maksām.

visu gadu

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns

5.

Sūdzības par piekļuves kārtību infrastruktūrai vai apkalpes
vietām saskaņā ar Dzelzceļa
likuma 5.1, 5.2, 12.1 un 12.2 pantu.

visu gadu

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa,
J.Iesalnieks
Starptautisko jautājumu
un attīstības daļa

J.Zicāns, J.Zālītis, M.Ankalniņš

2021.gadā sūdzības nav
saņemtas; 02.03.2021
pieņemts lēmums.

6.

Sūdzības par pakalpojumu pieejamību saskaņā ar Dzelzceļa
likuma 12.1 un 12.2 pantu.

visu gadu

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis

2021.gadā sūdzības nav
saņemtas; lēmumi nav
pieņemti.

7.

Sūdzības par satiksmes pārvaldību, dzelzceļa infrastruktūras
visu gadu
atjaunošanas plānošanu un plānotu vai neplānotu uzturēšanu.

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis

2021.gadā sūdzības nav
saņemtas; lēmumi nav
pieņemti.

8.

Sūdzības par atbilstību Dzelzceļa likuma 6. 1, 6.2, 6.3, 6.4 un
13.1 pantā minētajām prasībām, tostarp prasībām, kas attiecas visu gadu
uz interešu konfliktu.

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis

2021.gadā sūdzības nav
saņemtas; lēmumi nav
pieņemti.

9.

Sūdzības par citiem VDA kompetencē ietilstošiem
jautājumiem.

visu gadu

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis

2021.gadā sūdzības nav
saņemtas; lēmumi nav
pieņemti.

10.

VDA pārstāvības nodrošināšana tiesvedības procesā
administratīvajā lietā Nr.A420138218 par VDA 05.12.2017.
lēmuma Nr.1.5.-6/4 "Par apkalpes vietas darbību" atcelšanu.

visu gadu

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis

Saņemts EST spriedums,
tiesvedība Apgabaltiesā
atjaunota, Apgabaltiesas
spriedums gaidāms
2022.gadā.

11.

VDA pārstāvības nodrošināšana tiesvedības procesā
administratīvajā lietā Nr.A420284019 par VDA 07.10.2019.
lēmuma Nr.1.5.-6/2_2019 "Par apkalpes vietas operatora un
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja
VAS "Latvijas dzelzceļš" pakalpojumiem" atcelšanu daļā.

visu gadu

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis

Apgabaltiesas spriedums
atceļ ART nolēmumu,
VDA lēmuma darbība
apturēta. VDA pārsūdz
Apgabaltiesas spriedumu
Augstākajā tiesā.

12.

VDA pārstāvības nodrošināšana tiesvedības procesā
administratīvajā lietā Nr.A420262418 saistībā ar Valsts
dzelzceļa tehniskās inspekcijas un AS "Baltijas Ekspresis"
strīdu par sertfikāta izsniegšanu publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras iecirknim „Daugavpils – Indra –
Valsts robeža” pilnā apjomā.

visu gadu

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns

VDA 15.07.2021.
pieacināta lietā kā
atbildētāja. Apgabaltiesas
spriedums pieņemts
13.12.2021.

2.1.2.

1.

J.Iesalnieks

V.Kursiete, M.Ankalniņš

2021.gadā sūdzības nav
saņemtas. 2021.gadā
lēmumi nav pieņemti.
2021.gadā sūdzības nav
saņemtas; lēmumi nav
pieņemti.
2021.gadā saņemta 1
sūdzība saistībā ar
infrastruktūras maksas
atlaidi; lēmumi nav
pieņemti.

Uzrauga konkurences situāciju dzelzceļa pakalpojumu tirgos un pēc savas iniciatīvas, nolūkā nepieļaut pieteikuma iesniedzēju diskrimināciju, pieņem lēmumus, kas ir
saistoši dzelzceļa tirgus dalībniekiem:

Tīkla pārskata atbilstības normatīvajiem aktiem uzraudzība,
visu gadu
gan tā sagatavošanas procesā, gan pēc publicēšanas.

Starptautisko jautājumu
J.Iesalnieks
un attīstības daļa

J.Iesalnieks, J.Zicāns

12.02.2021. nosūtīta
vēstule LDz par tīkla
pārskata neatbilstībām
normatīvo aktu prasībām;
tīkla pārskatā trūkumi
novērsti.

2.

Jaudas sadales procesa uzraudzība.

visu gadu

3.

Maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmas uzraudzība.

visu gadu

4.

Infrastruktūras un apkalpes vietu maksas jautājumu
uzraudzība.

visu gadu

5.

Sūdzības par piekļuves kārtību infrastruktūrai vai apkalpes
vietām saskaņā ar Dzelzceļa
likuma 5.1, 5.2, 12.1 un 12.2 pantu.

visu gadu

1

Dzelzceļa infrastruktūras
J.Iesalnieks
daļa
Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa
Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa
Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa,
Starptautisko jautājumu
un attīstības daļa
Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

V.Stuppe

Uzraudzība veikta.

J.Iesalnieks

J.Zicāns

Uzraudzība veikta.

J.Iesalnieks

J.Zicāns

Uzraudzība veikta.

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis, M.Ankalniņš

Uzraudzība veikta.

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis

Uzraudzība veikta.

6.

Pakalpojumu pieejamība saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12. un
visu gadu
12.2 pantu.

7.

Satiksmes pārvaldības, dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanas
plānošanas un plānotas vai neplānotas uzturēšanas,
visu gadu
uzraudzība.

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis

Uzraudzība veikta.

8.

Atbilstības Dzelzceļa likuma 6. 1, 6.2, 6.3, 6.4 un 13.1 pantā
minētajām prasībām, tostarp prasībām, kas attiecas uz
interešu konfliktu, uzraudzība.

visu gadu

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis

Finanšu pārraudzības
ietvaros veikts LDz
koncerna uzņēmumu
savstarpējo norēķinu
dokumentu audits.

9.

Infrastruktūras pārvaldītāja un pārvadātāju sadarbības līgumu
visu gadu
uzraudzība (Dzelzceļa likuma 6.3 panta ceturtā daļa).

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis

Uzraudzība veikta.

10.

Veikt infrastruktūras pārvaldītāju, apkalpes vietu operatoru
un pārvadātāju revīzijas Dzelzceļa likumā noteikto funkciju
izpildei.

visu gadu

Valsts reģistru, finanšu
un audita daļa

J.Iesalnieks

V.Kampāne, J.Zicāns

Veiktas infrastruktūras
parvaldītāju, apkalppes
vietu operatoru un
pārvadātāji revīzijas.

11.

VDA pārstāvības nodrošināšana tiesvedības procesā
administratīvajā lietā Nr.A420241818 par VDA 27.06.2018.
lēmuma Nr.1.5.-6/7 "Par maksas aprēķināšanas shēmu"
atcelšanu un par VDA 07.11.2018. atteikuma Nr.2.1.-139
izdot administratīvo aktu atcelšanu.

visu gadu

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis, Z.Āboliņa

Saņemts EST spriedums,
tiesvedība ART atjaunota.

2.1.3.

Sadarbojas ar valsts dzelzceļa drošības iestādi (Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju), ar Eiropas Savienības institūcijām dzelzceļa jomā, kā arī ar Eiropas Savienības
dalībvalstu dzelzceļa regulatīvajām iestādēm:

J.Iesalnieks, V.Kursiete,
M.Ankalniņš

Dalība EK RMMS Tirgus
uzraudzības darba grupas
sanāksmēs tika
nodrošināta (attālinātā
režīmā); papildus
organizētas divpusējās
konsultācijas ar RMMS
darba grupas pārstāvjiem
un sniegti priekšlikumi
jaunajam RMMS regulas
projektam.

Dzelzceļa infrastruktūras
V.Stuppe
daļa

V.Stuppe

Nodrošināta dalība šajās
darba grupās.

visu gadu

Tirgus uzraudzības un
regulēšanas daļa

J.Iesalnieks

J.Zicāns

1.

EK dzelzceļa tirgus uzraudzības darba grupā (RMMS).

2.

OSŽD un ANO darba grupās par bīstamo kravu pārvadāšanas
visu gadu
noteikumiem.

visu gadu

EK dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu tīkla sanāksmēs.
3.

Vadība

J.Iesalnieks

Nodrošināta attālināta
dalība 20.ENRRB
sanāksmē.
Nodrošināta dalība vienā
plenārsēdē attālināti un
vienā klātienē.

4.

Eiropas dzelzceļa nozari regulējošo iestāžu (IRG-Rail)
plenārsēdēs.

visu gadu

Vadība

J.Iesalnieks

J.Iesalnieks, J.Zicāns

5.

Eiropas dzelzceļa nozari regulējošo iestāžu (IRG-Rail) darba
grupās.

visu gadu

Vadība

J.Iesalnieks

J.Zicāns, M.Ankalniņš,
V.Kursiete

Nodrošināta dalība trijās
IRG-Rail plenārsēdēs
attalinātā režīmā.

visu gadu

Dzelzceļa infrastruktūras
V.Stuppe
daļa

I.Gulbis, M.Ankalniņš

Uzdevums izpildīts; VDA
dalība ERA darba grupā
tika nodrošināta
(attālināti).

visu gadu

Dzelzceļa infrastruktūras
I.Gulbis
daļa

I.Gulbis

Uzdevums izpildīts; VDA
dalība ERA darba grupā
tika nodrošināta
(attālināti), kā arī
nodrošināta jaunā EVR
pieslēgšana, testēšana un
administrēšana.

ES Dzelzceļa aģentūras (ERA) darba grupā par Eiropas
dzelzceļa infrastrukūras reģistra (RINF) īstenošanu.
6.
ES ERAs darba grupa par Eiropas dzelzceļa ritošā sastāva
registra īstenošanu.
7.

2.1.4.

Regulāri un ne retāk kā reizi divos gados apspriežas ar dzelzceļa kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu lietotāju pārstāvjiem, lai ņemtu vērā viņu viedokli par
dzelzceļa tirgu:

Organizēt tikšanos ar kravu pārvadātāju pakalpojumu
lietotāju pārstāvjiem: tranzīta un transporta nozares
asociācijām, kravu termināliem, noliktavām, u.tml., lai
noskaidrotu apmierinātību ar dzelzceļa kravu pārvadājumu
kvalitāti.
1.

30.12.

2.

Organizēt tikšanos ar iekšzemes kravu nosūtītājiem un
eksportētājiem, lai informētu par iespējām izmantot dzelzceļa
transportu kravu nosūtīšanai/eksportēšanai no Latvijas.
30.12.

3.

2.1.5.

1.

Sagatavot informāciju un ieteikumus dzelzceļa kravu
pārvadātājiem par viņu pakalpojumu lietotāju izteiktajiem
priekšlikumiem.

30.12.

Starptautisko jautājumu
J.Iesalnieks
un attīstības daļa

M.Ankalniņš

Ņemot vērā Covid-19
uzliesmojumu un valstī
noteiktos ierobežojumus,
jo īpaši, attiecībā uz
dzelzceļa pasažieru
pārvadājumiem, kā arī
ņemot vērā ES tiesību
aktos paredzētos īpašos un
pagaidu pasākumus, kas
piemērojami saistībā ar
Covid-19 uzliemojumu,
nolemts atlikt šo
uzdevumu.

Starptautisko jautājumu
J.Iesalnieks
un attīstības daļa

M.Ankalniņš

Sakarā ar Covid-19
uzliesmojumu un valstī
noteiktajiem
ierobežojumiem, nolemts
atlikt šo uzdevumu.

Starptautisko jautājumu
J.Iesalnieks
un attīstības daļa

M.Ankalniņš

Tā kā šī uzdevuma izpilde
saistīta ar 2.1.4. 2.punkta
īstenošanu. Tādēļ
uzdevums ir atlikts.

Uzrauga publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja neatkarības prasības būtisko funkciju izpildē:
Patstāvīgi uzraudzīt un kontrolēt publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja
Neatkarības prasību programmas sagatavošanu un Valdes
visu gadu
locekļu iecelšanas un atcelšanas procedūru.

Starptautisko jautājumu
J.Iesalnieks
un attīstības daļa

V.Kursiete

Starptautisko jautājumu
J.Iesalnieks
un attīstības daļa

V.Kursiete

Kontrolēt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja Ziņojuma sagatavošanu
par Neatkarības prasību programmas izpildi un sagatavot
VDA atzinuma projektu.
2.

2.1.6.

1.

2.2.

2.2.1.
1.

31.05.

Īsteno pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu (Regulu) izpildes uzraudzību VDA kompetences jomā, tajā skaitā:
a) Komisijas 2017.gada 22.novembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2177 par piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem;
b) Komisijas 2018.gada 20.novembra Īstenošanas regula (ES) 2018/1795, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES 11.pantā paredzētās
ekonomiskā līdzsvara pārbaudes piemērošanas procedūru un kritērijus;
c) Komisijas 2015.gada 12.jūnija Īstenošanas regula (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus;
d) Parlamenta un Padomes 2020.gada 7.oktobra Regula 2020/1429 ar ko, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, nosaka pasākumus ilgstpējīgam dzelzceļa tirgum.
Isteno pasākumus VDA pārraudzībā esošo ES Regulu un
direktīvu normu un prasību izpildes uzraudzībai dzelzceļa
jomā.

visu gadu

Vadība

J.Iesalnieks

J.Zicāns, J.Zālītis

2.2.2.

Uzraudzība veikta.

Neregulatīvo funkciju īstenošana
Veic dzelzceļa pārvadātāju licencēšanu un iekļauj informāciju par izsniegtajām pārvadātāju licencēm Eiropas Savienības dzelzceļa reģistrā ERADIS:
Veikt dzelzceļa pārvadātāju licenču pārskatīšanu un Eiropas
parauga licenču izsniegšanu, licenču prasību izpildes
uzraudzību.

visu gadu

Dzelzceļa pārvadājumu
un ritošā sastāva daļa

I. Gulbis

I. Gulbis, A.Pavarda

Tika grozīta viena krava
pārvadātāja licence

M.Ankalniņš

Atbilstoši ES direktīvas
2012/34 III. Nodaļas
prasībām, kā arī izpildot
Komisijas Īstenošanas
Regulas 2015/171 prasības
un nosacījumus, Eiropas
Savienības Dzelzceļa
aģentūras ERADIS
sistēmā 2021.g. tika
reģistrēta viena dzelzceļa
pārvadātāja licence
(grozīta).

Reģistrēt Latvijā izsniegtās dzelzceļa pārvadātāju licences
Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras ERADIS sistēmā.

2.

Analizēta Neatkarības
prasību programas
atbilstība normatīvo aktu
prasībām, veicamo
uzdevumu pamatojums un
izpildes iespējas.
Normatīvo aktu noteiktā
termiņā saņemts
Ziņojums, izanalizēta tā
atbilstība Neatkarības
prasību programmas
izpildei un sagatavots
atzinuma projekts, norādot
uz būtisku risku
neatkarības prasību
nodrošināšanai.

visu gadu

Vāc, apkopo un sniedz statistikas datus Eiropas Komisijai:

Starptautisko jautājumu
M.Ankalniņš
un attīstības daļa

Tirgus uzraudzības ietvaros veikt pārvadājumu statistikas
datu ievākšanu, apkopošanu un analīzi, un nodrošināt datu
pieejamību Eiropas Komisijai, IRG-Rail un OSŽD.

1.

2.2.3.

1.

visu gadu

Starptautisko jautājumu
J.Iesalnieks
un attīstības daļa

V.Kursiete, M.Ankalniņš

Sadarbībā ar dzelzceļa
infrastruktūras
pārvaldītāju (VAS Latvijas
dzelzceļš) un
pārvadātājiem, tika
nodrošināta dzelzceļa
tirgus uzraudzības
vajadzībām nepieciešamo
datu vākšana, apkopošana
un iesniegšana Eiropas
Komisijai (EK TRAMOS
reģistram), kā arī IRG-Rail
(10.dzelzceļa tirgus
uzraudzības pētījumam, kā
arī Covid-19 ietekmes
novērtējuma pētījumam
dzelzceļa nozarē).

Dzelzceļa infrastruktūras
V.Stuppe
daļa

I.Saulīte

Uzdevums izpildīts. Dati
ievākti, apkopoti, veikta to
analīze.

V.Stuppe, I.Saulīte

Uzdevums izpildīts.
Izstrādāta "Dzelzceļa vides
aizsardzības politika 2021.2027. gadam", kas
saskaņota ar ministriju,
nozares dalībniekiem.
Dokumentu apstiprinājis
satiksmes ministrs ar SM
12.11.2021. rīk.Nr.0103/204. Ar dokumentu
iepazīstinātas visas
iesaistītās puses.

Izstrādā dzelzceļa vides aizsardzības politiku:
No dzelzceļa uzņēmumiem veikt nepieciešamo datu ievākšanu
un to apkopošanu par veiktajiem vides aizsardzības
30.12.
pasākumiem un bīstamo kravu pārvadājumiem.
Izstrādāt jaunu "Dzelzceļa vides aizsardzības politiku 2021.2027. gadam" atbilstoši vides un dzelzceļa likumdošanas aktu
prasībām, dzelzceļa nozares darbībai, ekonomiskajai
situācijai valstī u.c. izmaiņām, nodot to apstiprināšanai
satiksmes ministram un iepazīstināt ar to iesaistītās puses.

2.

2.2.4.

30.12.

Dzelzceļa infrastruktūras
J.Iesalnieks
daļa

Izvērtē dzelzceļa radīto risku (apdraudējumu):
Veikt kvalitatīvā riska novērtējumu dzelzceļa iecirknim
Jelgava- Liepāja un Liepājas dzelzceļa mezglam.

1.

15.12.

Dzelzceļa infrastruktūras
V.Stuppe
daļa

I.Saulīte, J.Luksts

Veikts riska novērtējums
Liepājas dzelzceļa
mezglam, kuru pieņēmusi
un apstiprinājusi iestādes
Riska līmeņa izvērtēšanas
komisija. Ar darba
rezultātiem iepazīstinātas
iesaistītās puses. Uzsākts
darbs pie dzelzceļa
iecirkņa Jelgava- Liepāja
riska novērtējuma.

30.12.

Dzelzceļa infrastruktūras
J.Iesalnieks
daļa

V.Stupe, I.Saulīte, J.Luksts,
A.Zjatkovs

Uzdevums izpildīts. Darba
izpildītājs saskaņā ar
līgumu veicis pētījumu,
prezentējis tā rezultātus.

Dzelzceļa infrastruktūras
J.Iesalnieks
daļa

V.Stuppe, I.Saulīte

Veikti nepieciešamie
pasākumi iestādes
kompetences ietvaros.

2.

Veikt un nodrošināt pētījuma "Kvantitatīvais riska
novērtējums dzelzceļa bīstamo kravu pārvadājumiem
ar īpašu riska potenciālu stratēģiskās (valsts) nozīmes
dzelzceļa infrastruktūras iecirkņiem Latvijas teritorijā"
izpildi, ar tā rezultātiem iepazīstināt visas iesaistītās puses.

3.

Veicināt un nodrošināt SM apstiprinātā Preventīvo pasākumu
plāna īpaši bīstamo kravu pārvadājumu pa dzelzceļu avārijas visu gadu
apdraudējuma samazināšanai izpildi.

2.2.5.
1.

2.2.6.

1.

Izveido un uztur dažādus dzelzceļa reģistrus, veic datu reģistrāciju tajos un nodrošina piekļuvi Eiropas Savienības institūcijām, kā arī komersantiem:
Papildināt Eiropas dzelzceļa infrastruktūras reģistru ar privāto
visu gadu
pievedceļu datiem.

Dzelzceļa pārvadājumu
un ritošā sastāva daļa

V.Stuppe

I.Gulbis

RINF ir papildināts ar LDz
mezglu staciju
pievedceļiem

Vadība

J.Iesalnieks

I.Gulbis, A.Pavarda

Izpildīts, projekts ir
saskaņošanas stadijā.

Īsteno citus valsts pārvaldes iestāžu darbībā paredzētos uzdevumus:
Izstrādāt un iesniegt Satiksmes ministrijai tālākai virzīšanai
grozījumus MK 2012.gada 31.janvāra noteikumos Nr.92
“Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība”.

31.03.

2.

Izstrādāt un iesniegt Satiksmes ministrijai tālākai virzīšanai
grozījumus MK 2005.gada 4.janvārī noteikumos Nr.13
“Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums”.

01.05.

Vadība

J.Iesalnieks

A.Pavarda

Izpildīts, projekts ir
saskaņošanas stadijā.

3.

Sagatavot priekšlikumus par iestādes budžeta līdzekļu
pieprasījumu Dzelzceļa administrācijas darbības
nodrošināšanai saistībā ar Dzelzceļa likuma 30.panta (2¹)
daļu.

2.ceturksnis

Valsts reģistru, finanšu
un audita daļa

J.Iesalnieks

V.Kampāne, I.Gailīte

Savlaicīgi sagatavoti un
sniegti priekšlikumi par
iestādes budžeta līdzekļu
pieprasījumu.

4.

VDA budžeta pieprasījuma 2022.gadam izstrāde un
iesniegšana Satiksmes ministrijai.

15.09.

Valsts reģistru, finanšu
un audita daļa

J.Iesalnieks

V.Kampāne

VDA budžeta
pieprasījums 2022.gadam
izstrādāts un iesniegts
Satiksmes ministrijā
02.08.2021.
VDA darba plāna izpildes
uzraudzība ir veikta,
apjautājot struktūrvienības
par kompetencē esošiem
uzdevumiem. Informēta
vadība.

Saskaņā ar VDA iekšējo kārtību uzraudzīt 2021.gada darba
plāna uzdevumu izpildes gaitu, apkopot un iekļaut darba
plānā informāciju par uzdevumu izpildi.
5.

6.

7.

30.12.

Līdz š.g. 1.jūnijam apkopot struktūrvienību priekšlikumus par
nepieciešmajiem grozījumiem un/vai papildinājumiem darba
01.06.
plānā un, ja nepieciešams, attiecīgi to precizēt.
Organizēt dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sēdes,
sagatavot protokolus, nodrošināt nepieciešamās informācijas
visu gadu
sagatavošanu un izsūtīšanu pārvadātājiem.

Vadība

J.Iesalnieks

M.Ankalniņš

Vadība

J.Iesalnieks

M.Ankalniņš

Starptautisko jautājumu
J.Iesalnieks
un attīstības daļa

V.Kursiete, M.Ankalniņš

Organizēt iestādes nodarbināto gada darba izpildes
novērtēšanu, protokolu sagatavošanu NEVIS sistēmā.
8.

9.

10.

Nodrošināt LUIS, REPS un RINF programmatūru darbību

Priekšlikumi tika
apkopoti; labojumi 2021.g.
darba plānā nav veikti.
2021.g. tika nodrošināta
vienas VDA KP
sanāksmes norise.

visu gadu

Vadība

J.Iesalnieks

V.Kursiete

Atbilstoši normatīvo aktu
un vadības prasībām, tika
noorganizēta iestādes
darbinieku novērtēšana un
elektronisko protokolu
sagatavošana.

visu gadu

Dzelzceļa pārvadājumu
un ritošā sastāva daļa

I.Gulbis

I.Gulbis

Ir izstrādāti vairāki
atjauninājumi, jaunas
funkcionalitātes un
uzlabota drošība

A.Pavarda

Tiek nodrošināta
nepārtraukta iestādes
iekšējo procesu uzraudzība
un pilnveidošana. Gada
laikā pārskatīti un
pilveidoti vairāki iestādes
iekšējie normatīvie akti un
veikti tajos grozījumi.

VDA darbības iekšējo procesu pārskatīšana un pilnveidošana. visu gadu

Dzelzceļa pārvadājumu
un ritošā sastāva daļa

A.Pavarda

11.

VDA darbības nodrošināšana, paaugstinot iestādes darbības
efektivitāti, nodrošinot nodarbināto profesionalitātes celšanu
(kursi un apmācības).

visu gadu

Dzelzceļa pārvadājumu
un ritošā sastāva
daļa,Valsts reģistru,
finanšu un audita daļa

V.Kampāne

A.Pavarda, I.Gailīte

12.

Attīstīt un nodrošināt motivējošu darba
vidi iestādes darbiniekiem ar mērķi samazināt iestādes
personāla rotēšanas koeficientu.

visu gadu

Dzelzceļa pārvadājumu
un ritošā sastāva daļa

J.Iesalnieks

A.Pavarda

VDA nodarbināto
profesionalitātes celšana
tika nodrošināta
izmantojot gan Valsts
administrācijas skolas
(turpmāk - VAS), gan citu
mācību iestāžu piedāvātos
kursus un seminārus.
VDA izmantojot VAS
piedāvātos kursus un
seminārus, izmanto VAS
mācību pārvaldības
elektroniskā sistēmu, kurā
mācību pieteikumus
apstrādā VDA atbildīgā
amatpersona.

Iestādes darbiniekiem tika
nodrošināta motivējoša
darba vide, kā rezultātā
šajā gadā personāla
rotēšana nenotika.

13.

Izskatīt trauksmes cēlāju ziņojumus un veikt to apstrādi.

14.

Veikt un organizēt darbu, lai pievienotos valsts un pašvaldību
iestāžu vienotai tīmekļvietņu platformai, tā nodrošinot tiesību 30.12.
aktu prasību izpildi.

visu gadu

Valsts reģistru, finanšu
un audita daļa

I.Gailīte

I.Gailīte

Darbinieka
papildapmācības par šo
jautājumu. Gada laikā
saņemts viens iesniegums,
kurš pārsūtīts pēc
piederības. Vēlamie
uzlabojumi: izveidot
atsevišķu e-pastu:
trauksmescelajs@vda.gov.
lv

Vadība

J.Iesalnieks

A.Artemjevs, I.Saulīte, I.Gulbis

Uzdevums izpildīts.
Iestādes tīmekļa vietne
sagatavota un pievienota
vienotajai valsts iestāžu
tīmekļa vietņu platformai.

A.Artemjevs

Uzdevums izpildīts,
iestādes tīmekļa vietni
pievienojot vienotajai
valsts iestāžu tīmekļa
vietņu platformai, kas
atbilst noteiktajām
piekļūstamības prasībām.
Publicēts piekļūstamības
paziņojums.

I.Saulīte, I.Gailīte

Uzdevums izpildīts.
Papildus, saskaņā ar VK
ieteikumu, testa versijā
izmēģināts automātiskais
komunikators ar
sabiedrību ZINTIS.

A.Pavarda

Nodrošināta
Administrācijas darbība
atbilstoši Vispārīgās datu
aizsardzības regulas
prasībām. Apmeklēti
dažādi kursi un semināri
par aktualitātēm datu
aizsardzības jomā.

A.Pavarda

Tika nodrošināta Publisko
iepirkumu procedūra
iestādes vajadzībām.
Apmeklēti kursi un
semināri par Publiko
iepirkumu aktualitātēm.

A.Pavarda, M.Ankalniņš

Uzraudzība tika īstenota.
Papildus, sadarbībā ar SM
Dzelzceļa departamentu,
ņemta dalība pie ES
Direktīvas (ES) 2019/882
par produktu un
pakalpojumu
piekļūstamības prasībām
prasību pārņemšanas,
ciklāt tas skar dzelzceļa
pasažieru tiesības iestādes
kompetences jomā.

15.

Tehniski pilnveidot pašreizējo iestādes tīmekļvietni, lai tā
atbilstu noteiktajām piekļūstamības prasībām, reizi gadā veikt
30.12.
tīmekļvietnes izvērtēšanu un publicēt piekļūstamības
paziņojumu.

Vadība

16.

Sagatavot informāciju par iestādes galvenajām aktualitātēm,
kompetencē esošajiem jautājumiem un ievietot to iestādes
tīmekļavietnē: www.vda.gov.lv.

Dzelzceļa infrastruktūras
J.Iesalnieks
daļa

visu gadu

J.Iesalnieks

Nodrošināt iestādes darbības, datu aizsardzības jomā,
atbilstību fizisko personu datu aizsardzības likuma un
Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.
17.

visu gadu

Personas datu
aizsardzības speciālists

visu gadu

Dzelzceļa pārvadājumu
un ritošā sastāva daļa

J.Iesalnieks

Publisko iepirkumu (procedūras) nodrošināšana iestādes
vajadzībām, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
18.

J.Iesalnieks

VDA noteiktās kompetences jomā uzrauga ES Pasažieru
tiesību un pienākumu regulas Nr.1371/2007 nosacījumu
izpildi.

19.

2.2.7.

1.

2.

visu gadu

Vadība

J.Iesalnieks

Pieņem lēmumus par vēsturiskā mantojuma dzelzceļa paredzēto finanšu līdzekļu sadalījumu un finanšu izlietojuma pārskatu apstiprināšanu, un kontrolē šo finanšu
līdzekļu izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim:
Veikt vēsturiskā mantojumja dzelzceļa konsultatīvās padomes
visu gadu
sekretariāta funkcijas.
Sagatavot lēmumu projektus vēsturiskā mantojuma dzelzceļa
objektu uzturēšanai nepieciešamā finansējuma piešķiršanai,
organizēt finansējumu piešķiršanu un kontrolēt tā izlietojumu,
apkopojot atskaites.

visu gadu

Starptautisko jautājumu
J.Iesalnieks
un attīstības daļa

V.Kursiete

Starptautisko jautājumu
J.Iesalnieks
un attīstības daļa

V.Kursiete

Veicot sekretariāta
funkcijas, tika
noorganizētas divas
virtuālās sanāksmes un
sagatvoti protokoli.
Sagatavoti lēmumu
projekti par finašu
līdzekļu piešķiršanu, tika
pārbaudīti dokumenti par
piešķirto finanšu līdzekļu
izlietojumu un apkopotas
iesniegtās finanšu
atskaites.

3.

Veikt pārbaudes vēsturiskā mantojuma dzelzceļa objektos par
visu gadu
finansējumu izlietojumu, saskaņā ar atskaitēm.

*) Darba plānā iekļauto uzdevumu izpildi ietekmēja
valstī noteiktie stingrie Covid-19 pandēmijas
novēršanas ierobežojumi.

Starptautisko jautājumu
J.Iesalnieks
un attīstības daļa

V.Kursiete

Tika veikta iesniegto
dokumentu analīze un
pārbaude Gulbenē par
finansējuma izlietojumu
depo ēkas remontam.

