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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Kopsavilkums
Pārskata mērķis ir atspoguļot Valsts dzelzceļa administrācijas (turpmāk - VDA) paveikto 2021.gadā.
Pārskatā ir analizēti VDA stratēģijā noteiktie uzdevumi, ņemot vērā galvenos faktorus, kas ir ietekmējuši
iestādes darbību šajā laika posmā.
1.2. VDA juridiskais statuss un izveidošanas gads
VDA izveidota saskaņā ar Dzelzceļa likuma 30. panta prasībām un savu darbību uzsākusi 1999. gada
1. jūlijā. VDA darbību reglamentē Ministru kabinetā apstiprināts nolikums, šobrīd aktuālais - 2022.gada
10.maija noteikumi Nr.282 “Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums”.
Saskaņā ar dzelzceļa jomu reglamentējošiem tiesību aktiem VDA ir valsts pārvaldes iestāde, kura
atrodas Satiksmes ministrijas pārraudzībā un kuras darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkciju realizēšana
dzelzceļa transporta nozarē. VDA ir dzelzceļa jomu reglamentējošos Eiropas Savienības tiesību aktos
minētā regulatīvā iestāde Latvijā. Dzelzceļa jomu reglamentējošie nacionālie normatīvie akti paredz VDA
veikt arī vairākas citas funkcijas, kuras nav uzskatāmas par tādām, kas būtu saistītas ar regulatīvās
kontroles īstenošanu dzelzceļa pakalpojumu tirgū.
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību VDA ir valsts budžeta nefinansēta iestāde. Sākot
ar 2010.gada 1.janvāri VDA tiek finansēta no dzelzceļa infrastruktūras finansējumam paredzētajiem
līdzekļiem, kas minēti Dzelzceļa likuma 10.panta otrās daļas 1.un 2.punktā.
1.3. VDA mērķis un darbības virzieni
VDA apstiprinātajā stratēģijā 2020. – 2022.gadam noteiktais mērķis ir īstenot Latvijā dzelzceļa tirgus
attīstības uzraudzību, nodrošināt nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, novērst nevienādu
un tirgu kropļojošu konkurenci starp dzelzceļa tirgus dalībniekiem, nodrošināt pārskatāmu lēmumu
pieņemšanas un infrastruktūras maksu noteikšanas kārtību dzelzceļa kravu un pasažieru pārvadājumu
jomā, kā arī veicināt kvalitatīvu dzelzceļa pārvadājumu tirgus attīstību Latvijā.
VDA darbības pamatvirzieni atbilstoši dzelzceļa jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir
realizēt:
1) dzelzceļa regulatīvās iestādes funkcijas, kā arī
2) dzelzceļa neregulatīvās funkcijas.
Eiropas Parlaments un Padome 2012.gada 21.novembrī pieņēma Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido
vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (turpmāk – Direktīva 2012/34/ES). No Direktīvas 2012/34/ES izriet
prasības katrā Eiropas Savienības dalībvalstī izveidot vienu valsts regulatīvo iestādi dzelzceļa nozarē, kura
ir nepieciešama dzelzceļa infrastruktūras efektīvai pārvaldībai un taisnīgai un nediskriminējošai
izmantošanai un kura atbilst visiem kritērijiem, kādi noteikti attiecībā uz regulatīvo iestāžu neatkarību.
Šāda regulatīvā iestāde atbild par konkurences situācijas uzraudzību dzelzceļa pakalpojumu tirgū un pilda
pārsūdzības iestādes funkcijas, nolūkā nepieļaut pieteikuma iesniedzēju diskrimināciju un nodrošināt
vienotās Eiropas dzelzceļa telpas pareizu darbību. Ar pieteikuma iesniedzējiem saprot pārvadātājus vai
citas personas, kam ir ar sabiedriskajiem pakalpojumiem saistīta vai komerciāla interese iegūt
infrastruktūras jaudu pārvadājumu veikšanai.
Ar Direktīvu 2012/34/ES, iepretim agrākajam Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam, ir
pastiprinātas prasības attiecībā uz regulatīvās iestāžu neatkarību, paplašināti to pienākumi un pilnvaras un
noteikta struktūra un noteikumi regulatīvo iestāžu savstarpējai sadarbībai un sadarbībai ar Eiropas
Komisiju.
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Eiropas Parlaments un Padome 2016.gada 14.decembrī pieņēma Direktīvu (ES) 2016/2370, ar ko
groza Direktīvu 2012/34/ES attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un
dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību (turpmāk – Direktīva (ES) 2016/2370). Attiecīgajos nacionālajos
tiesību aktos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet gan no Direktīvas 2012/34/ES, gan no Direktīvas (ES)
2016/2370.
VDA kā regulatīvās iestādes funkcijas ir:
• izskatīt pieteikuma iesniedzēja sūdzības, ja tas uzskata, ka notikusi netaisnība, diskriminācija
vai ja pieteikuma iesniedzējs ir cietis jebkādā citā veidā, un pieņemt lēmumus par sūdzībām,
kā arī veikt pasākumus, lai situāciju uzlabotu;
• uzraudzīt konkurences situāciju dzelzceļa pakalpojumu tirgos un pēc savas iniciatīvas, nolūkā
nepieļaut pieteikuma iesniedzēju diskrimināciju, pieņem lēmumus, kas ir saistoši dzelzceļa
tirgus dalībniekiem;
• novērtēt, vai jauni dzelzceļa pasažieru iekšzemes vai starptautiskie komercpārvadājumu
pakalpojumi izjauktu dzelzceļa transporta sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko
līdzsvaru, un pieņemt attiecīgi lēmumu, ar kuru tiek piešķirtas, grozītas, piešķirtas tikai ar
nosacījumiem vai atteiktas tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai;
• sadarboties ar Eiropas komisiju, citām dzelzceļa regulatīvajām iestādēm un valsts dzelzceļa
drošības iestādi Latvijā (VDzTi);
• regulāri un ne retāk kā reizi divos gados apspriesties ar dzelzceļa kravu un pasažieru
pārvadājumu pakalpojumu lietotāju pārstāvjiem, lai ņemtu vērā viņu viedokli par dzelzceļa
tirgu;
• uzraudzīt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja neatkarības prasības
būtisko funkciju izpildē;
• uzraudzīt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sniegto starpniecības
pakalpojumu pierobežas iecirkņos.
Savukārt, realizējot neregulatīvās funkcijas, VDA kompetencē ir šādi uzdevumi:
• veikt dzelzceļa pārvadātāju licencēšanu un iekļauj informāciju par izsniegtajām pārvadātāju
licencēm Eiropas Savienības dzelzceļa reģistrā;
• vākt, apkopot un sniegt statistikas datus Eiropas Komisijas vajadzībām (dalībvalstīm
noteiktais pienākums);
• īstenot pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu
(Regulu) izpildes uzraudzību VDA kompetences jomā;
• izstrādāt dzelzceļa vides aizsardzības politiku;
• izvērtēt dzelzceļa radīto risku (apdraudējumu);
• izveidot un uzturēt dažādus dzelzceļa reģistrus, veikt datu reģistrāciju tajos un nodrošināt
piekļuvi Eiropas Savienības institūcijām, kā arī komersantiem;
• īstenot citus valsts pārvaldes iestāžu darbībā paredzētos uzdevumus;
• pieņemt lēmumus par vēsturiskā mantojuma dzelzceļa (Gulbenes – Alūksnes bānītis) paredzēto
finanšu līdzekļu sadalījumu un finanšu izlietojuma pārskatu apstiprināšanu, un kontrolēt šo
finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim.
VDA funkcijas nosaka Dzelzceļa likums, citi Latvijas Republikas dzelzceļa jomu reglamentējošie
normatīvie akti, kā arī tieši piemērojamiem ES tiesību akti dzelzceļa jomā. 2021.gadā tika pieņemti šādi
jauni ES dzelzceļa jomu reglamentējošie normatīvie akti, kuri attiecas uz VDA kompetencē esošiem
jautājumiem:
• Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2021/1061 (2021.gada 28.jūnijs), ar ko pagarina pārskata
periodu, kurš noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1429, ar ko, ņemot
vērā Covid-19 uzliesmojumu, nosaka pasākumus ilgtspējīgam dzelzceļa tirgum.
Ar šo regulu paredz pagaidu noteikumus, saskaņā ar kuriem piemēro maksu par dzelzceļa
infrastruktūras izmantošanu, kā noteikts Direktīvas 2012/34/ES IV nodaļā. Tā attiecas uz
dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu iekšzemes un starptautiskajiem dzelzceļa
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pārvadājumiem, kas ietilpst minētās direktīvas darbības jomā, laikposmā no 2020.gada
1.marta līdz 2021.gada 31.decembrim.
Latvijā šo regulu piemēro, taču nepiemēro tajā ietvertos mehānismus.
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/782 (2021.gada 29.aprīlis) par dzelzceļa
pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) – jaunā ES dzelzceļa pasažieru
tiesību un pienākumu regula piemērojama ar 2023.gada 7.jūniju.
Ar katru gadu ievērojami pieaudzis arī darba apjoms, nodrošinot aktīvu līdzdalību EK darba
institūcijās. VDA ir iesaistījusies arī Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras (ERA), Neatkarīgo Eiropas
dzelzceļa regulatīvo iestāžu grupu IRG-Rail, Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD), ANO un citu
starptautisko organizāciju darba grupu aktivitātēs.
VDA savas kompetences ietvaros regulāri piedalās Latvijas un Eiropas Savienības dzelzceļa jomas
normatīvo aktu izstrādē.
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2.

VDA DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1. Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu
2021.gadā būtisku ietekmi uz visu VDA darbību turpināja atstāt ar Covid-19 pandēmiju saistīto
ierobežojumu noteikšana valstī. Tas iespaidoja kā iestādes noteikto uzdevumu izpildes apjomus un gaitu,
tā arī sadarbības un komunikācijas veidus ar sadarbības partneriem un ar sabiedrību.
2021.gadā, tāpat kā iepriekšējos, kā viena no galvenajām VDA darbības prioritātēm bija vienlīdzīgu
apstākļu nodrošināšana visiem pārvadātājiem konkurences veicināšanas nolūkā. Kā ļoti svarīga darbības
prioritāte jāmin līdzdalība Eiropas Komisijas (EK) un Eiropas Savienības dzelzceļu aģentūras (ERA)
aktivitātēs, lai panāktu Latvijai labvēlīgu Eiropas Savienības normatīvo aktu izstrādi attiecībā uz dzelzceļa
ritekļu vienotā reģistra izveidošanu, kā arī 1520 mm un 1435 mm platuma dzelzceļa sistēmu savstarpējo
savietojamību bīstamo kravu pārvadājumu jomā.
2021.gadā valsts interešu aizstāvēšanā ES institūcijās VDA turpināja aktīvi izmantot Neatkarīgās
Eiropas regulatīvo iestāžu grupas (IRG-Rail) iespējas, veidojot vienotu nostāju dažādu normatīvo aktu
izstrādes procesā.
2021.gadā turpinājās iepriekšējos gados ierosināto sūdzību un administratīvo tiesvedību izskatīšana,
kas prasīja salīdzinoši lielus finansiālos un administratīvos resursus, bet vienlaicīgi ļāva arī iegūt
neatsveramu pieredzi īpaši sarežģītu dzelzceļa nozares problēmsituāciju risināšanā.
2.2. Regulatīvo funkciju īstenošana
2.2.1. Pieteikuma iesniedzēju sūdzību izskatīšana
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- veikt preventīvus pasākumus, lai sūdzību iesniegšana nebūtu nepieciešama; iesniegtu
sūdzību gadījumā nodrošināt to savlaicīgu izskatīšanu un lemt par pasākumiem, lai situāciju
uzlabotu.
VDA atbilstoši Dzelzceļa likuma 31.panta pirmās daļas 8.punktam izskata pieteikumu iesniedzēja
sūdzības, ja tas uzskata, ka notikusi netaisnība, diskriminācija, vai ja tas ir cietis jebkādā citā veidā.
2021.gadā, piedaloties VDA kā lietas dalībniekam, turpinājās tiesvedības vairākās lietās saistībā ar VDA
lēmumiem, kas pieņemti gadījumos, kad VDA bija saņēmusi sūdzības.
1) 2018.gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” Administratīvajā rajona tiesā pārsūdzēja VDA 05.12.2017.
lēmumu Nr.1.5.-6/4, ar kuru uzdots nodrošināt piekļuvi Ventspils depo ēkai kā apkalpes vietai un
tajā sniegto pakalpojumu pieejamību. Šis VDA lēmums tika pieņemts, izskatot iesniegto sūdzību
par VAS “Latvijas dzelzceļš” vēlmi pārtraukt nodrošināt dzelzceļa kravu pārvadātajam, kas
pārvalda VAS “Latvijas dzelzceļš” īpašumā esošo Ventspils Depo ēku, piekļuvi tajā ierīkotajai
apkalpes vietai un tajā izmantoto pakalpojumu pieejamību, lai VAS “Latvijas dzelzceļš” brīvi
turpmāk varētu izmantot šo ēku pati savām vajadzībām. Administratīvā rajona tiesa ar
25.01.2019. spriedumu noraidīja pilnībā VAS “Latvijas dzelzceļš” pieteikumu par VDA
05.12.2017. lēmuma Nr.1.5.-6/4 atcelšanu. Par šo Administratīvās rajona tiesas spriedumu VAS
“Latvijas dzelzceļš” iesniedza apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai. Administratīvā
apgabaltiesa 30.01.2020. nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālos jautājumus un
apturēt tiesvedību lietā, līdz stājas spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums. Prejudiciālā lietā
C-60/20, kurā Administratīvā apgabaltiesa iesniedza lūgumu sniegt Eiropas Savienības Tiesas
prejudiciālu nolēmumu, VDA sagatavoja un Eiropas Savienības Tiesā iesniedza rakstveida
apsvērumus par prejudiciāla nolēmuma lūgumu. Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāts
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25.02.2021. sniedza savus secinājumus.1 Savukārt Eiropas Savienības Tiesa 15.07.2021.
pasludināja spriedumu prejudiciālā lietā C-60/20.2 Administratīvā apgabaltiesa 03.09.2021.
atjaunoja tiesvedību pamatlietā un 08.12.2021. rakstveida procesā pabeidza tās izskatīšanu pēc
būtības, un tiesvedības process turpinās 2022.gadā.
2) 2018.gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” pārsūdzēja Administratīvajā rajona tiesā VDA 07.11.2018.
atteikumu Nr.2.1.-139 izskatīt VAS “Latvijas dzelzceļš” sūdzību par AS “LatRailNet”
veiktajiem grozījumiem infrastruktūras piekļuves maksas aprēķināšanas shēmā. VDA atteikumu
pamatoja ar to, ka VAS “Latvijas dzelzceļš” nav subjektīvo tiesību iesniegt šādu sūdzību VDA.
Administratīvā rajona tiesa pēc lietas ierosināšanas to pievienoja citai lietai, kas ierosināta pēc
AS “LatRailNet” pieteikuma par VDA 27.07.2018. lēmuma Nr.1.5.-6/7 atcelšanu, ar kuru AS
“LatRailNet” uzdots veikt grozījumus infrastruktūras piekļuves maksas aprēķināšanas shēmā.
2021.gadā notika viena tiešsaistes tiesas sēde un lietas izskatīšana turpinās 2022.gadā.
3) 2019.gada 7.oktobrī VDA pieņēma lēmumu Nr. 1.5.-6/2_2019, uzdodot VAS “Latvijas
dzelzceļš”, līdz 2019.gada 31.decembrim, nodrošināt pārvadātājiem brīvu piekļuvi visiem
publiskās lietošanas Ventspils stacijas ceļiem, kuri nepieciešami manevru darbu, šķirošanas un
vilcienu komplektēšanas operāciju veikšanai, ja netiek izmantots īpaši ierīkotais ar speciālu
aprīkojumu nodrošinātais Ventspils stacijas šķirošanas uzkalns un ar to tehnoloģiski saistītie
Ventspils stacijas sliežu ceļi. VAS “Latvijas dzelzceļš” lēmumu ir pārsūdzējusi administratīvajā
rajona tiesā, lieta ierosināta. Pirms lietas izskatīšanas pēc būtības Administratīvā apgabaltiesa
2020.gada 11.februārī lēma par pagaidu noregulējumā lietā, apturot lēmuma darbību līdz lietas
galīgajai izskatīšanai.2020.gada 7.oktobrī Administratīvajā rajona tiesā tika uzsākta lietas
izskatīšana pēc būtības. 2021.gadā arī notika viena tiesas sēde attālinātā režīmā. ART spriedums
pasludināts 2021.gada 25.martā, noraidot VAS “Latvijas dzelzceļš” pieteikumu un atzīstot VDA
lēmumu par tiesisku. VAS “Latvijas dzelzceļš” pārsūdzēja ART spriedumu Administratīvajā
Apgabaltiesā. Apelācijas tiesvedība ierosināta, lieta izskatīta rakstveida procesā un spriedums
pasludināts 09.11.2021., apmierinot VAS “Latvijas dzelzceļš” pieteikumu un atceļot VDA
lēmumu. VDA 09.12.2021. ir iesniegusi kasācijas sūdzību Augstākajā tiesā par Apgabaltiesas
spriedumu. 2022.gadā sagaidāms, vai tiks ierosināta kasācijas tiesvedība.
2021.gadā ir saņemta viena pieteikuma iesniedzēju sūdzība: 16.08.2021. AS “Baltijas Ekspresis”
iesniedza sūdzību par AS “LatRailNet” noteikto infrastruktūras maksas atlaidi graudu pārvadājumiem.
Sūdzības izskatīšanas ietvaros VDA ir rosinājusi AS "LatRailNet" izstrādāt konsultācijas (apspriešanas)
procesa kārtību un to ietvert Maksas aprēķināšanas shēmā, nodrošinot, ka kārtība ir caurspīdīga,
saprotama un paredzama. Sūdzības izskatīšana nav pabeigta un turpinās 2022.gadā.
2021.gadā ir pieņemts viens administratīvais lēmums saistībā ar saņemtajām sūdzībām. 2021.gada
2.martā VDA pieņēma lēmumu Nr.2-6-1 atteikt izdot AS “Baltijas Ekspresis” labvēlīgu administratīvo
aktu sakarā ar to, ka 05.03.2020. iesniegtajā sūdzībā Nr.1.2-5/7-145 ietvertos faktiskos apstākļus VDA
jau ir izvērtējusi, pieņemot 07.10.2019. lēmumu Nr.1.5.-6/2_2019. Turklāt saistībā ar minēto lēmumu
notiek tiesvedība (skatīt iepriekš). Lēmums nav pārsūdzēts.
2.2.2. Konkurences situācijas uzraudzība dzelzceļa pakalpojumu tirgos
VDA mērķi, īstenojot šo funkciju:
- nodrošināt brīvu konkurenci un nediskriminējošu piekļuvi publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūrai;
- nodrošināt nediskriminējošu piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītu pakalpojumu
nodrošināšanai šajās vietās, dodot iespējas dzelzceļa pārvadātājiem sniegt labākus
pakalpojumus pasažieriem un kravas pārvadājumu pakalpojumu lietotājiem.
1
2

Pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62020CC0060
Pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0060
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-

nodrošināt noteiktās infrastruktūras maksas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

a) Dzelzceļa pakalpojumu tirgus raksturojums
Starptautiskos tranzīta pārvadājumus ar dzelzceļa transportu caur Latviju 2021.gadā turpināja būtiski
ietekmēt starptautiskā politika, sankciju noteikšana Krievijai un Baltkrievijai, kā arī Krievijas īstenotie
pasākumi, lai novirzītu tranzīta kravu plūsmu caur savām ostām. Tā, piemēram, 2021.gada janvārī
Krievijas Transporta ministrija publiskoja paziņojumu, ka tā plāno veikt pasākumus, lai lielāko daļu
tranzīta kravu plūsmas, kas līdz šim tika transportēta cauri Baltijas valstu jūras ostām, pārorientētu uz
Krievijas ostām laikposmā līdz 2022. – 2023.gadam. Savukārt Baltkrievija 2021.gada 20.februārī
noslēdza vienošanos ar Krieviju par ievērojamu Baltkrievijas izcelsmes naftas produktu eksporta plūsmas
pārvirzīšanu no Baltijas valstu ostām (galvenokārt – Klaipēdas) uz Krievijas Ustjlugas ostu, ar kopējo
apjomu līdz 9,8 milj.t. 2022. – 2023.gadā.
Papildus, 2021.gadā starptautiskos dzelzceļa pārvadājumus turpināja būtiski ietekmēt arī ar Covid-19
pandēmijas apkarošanu saistīto ierobežojumu darbība dzelzceļa transportā. Saskaņā ar tiem savu darbību
joprojām neatjaunoja starptautiskie pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu uz trešajām valstīm.
Vērtējot Latvijas ostu kravu apgrozījumu 2021.gadā, kurā lielāko daļu veidoja ar dzelzceļa transportu
(galvenokārt – tranzītā) transportētās kravas, kopējais Latvijas ostu apgrozījums 2021.gadā samazinājās
par 7,2%. Vislielākais kravu samazinājums bija vērojams Ventspils ostā: - 14,1%, tad Rīgas ostā: - 9,3%.
No caur Latvijas ostām pārvadātajiem kravu veidiem lielākais kravu apjoma kritums bija vērojams ogļu
(- 49,3%) un naftas produktu (- 25,9%) segmentā; savukārt lielākais kravu pieaugums – kokmateriālu
(+18,6%) segmentā (avots: Satiksmes ministrija).
Kravu pārvadājumu apjoma tendences Latvijā atspoguļotas 1.tabulā un tās parāda, ka 2021.gadā
kopējais kravu apgrozījums, rēķinot tonnkilometros, turpināja samazināties SIA “LDZ Cargo”, bet trijiem
privātajiem pārvadātājiem izdevies palielināt apjomus, kā rezultātā kopējais pārvadājumu apjoms
sasniedza jau 93,6% no attiecīgā 2020.gada apjoma. Līdz ar to privāto pārvadātāju īpatsvars tirgū
palielinājies no 24,4% 2020.gadā, līdz 29,6% 2021.gadā. Tomēr, salīdzinājumā ar 2019.gadu, kopējais
pārvadājumu apjoms sasniedza tikai 49,7% no iepriekšējā gada apjoma.
1.tabula Dzelzceļa uzņēmumu pārvadāto kravu apjoma tendences
Pārvadātāji

Miljoni tonnkilometri

2019
SIA “LDZ CARGO”
10 317
AS “Baltijas tranzīta serviss”
1 999
AS “Baltijas Ekspresis”
2 700
SIA “EURO RAIL CARGO”
Kopā: 15 016
Privātie pārvadāji kopā:
4 699
Privāto pārvadātāju tirgus
31,3
daļa (%)

2020
6 030
1 149
774
23
7 976
1 946

2021
5 250
1 303
836
73
7 462
2 212

24,4

29,6

Tirgus
daļa%
2021
70,2
17,5
11,2
1
100
29,6

Tonnkilometri pret
iepriekšējo periodu %
2021/2020
2021/2019
87,1
50,8
113,4
65,2
108,0
31,0
137,3
93,6
49,7
113,7
47,1

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu apjoma tendences Latvijā atspoguļotas 2.tabulā un tās parāda, ka
visus pasažieru pārvadājumus 2021.gadā joprojām stipri ietekmēja Covid-19 pandēmija. Iekšzemes
pārvadājumu apjoms sasniedza 87,4% no 2020.gada līmeņa, bet starptautiskie pārvadājumi tika pārtraukti.
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2.tabula Dzelzceļa uzņēmumu pārvadāto pasažieru apjoma tendences
Pārvadātājs

AS “Pasažieru vilciens”
SIA “Gulbenes Alūksnes bānītis”
Kopā iekšzemes pārvadājumi
SIA “LDZ CARGO”starptautiskie
AB Lietuvos Geležinkeliai
Kopā starptautiskie pārvadājumi

Miljonos pasažieru
kilometru
2020
408,8
0,386
413,29
4,241
0,04
4,281

2021
360,8
0,331
361,13
0
0
0

Pasažieru kilometri pret
iepriekšējo gadu
2021/2020, %
88,3
85,7
87,4
-

b) Konkurences situācijas uzraudzība
Atbilstoši Dzelzceļa likumam 31.panta 1.daļas 9.punktam VDA uzrauga konkurences situāciju
dzelzceļa pakalpojumu tirgos un pēc savas iniciatīvas, kā arī lai nepieļautu pieteikuma iesniedzēju
diskrimināciju, īpaši kontrolē Dzelzceļa likuma 1.daļas 8.punkta "a", "b", "c", "d", "e", "f" un "g"
apakšpunktā norādītos jautājumus un pārbauda, vai tīkla pārskatā nav iekļautas diskriminējošas normas
un vai publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam vai infrastruktūras pārvaldītāja būtisko
funkciju veicējam nav piešķirta tāda rīcības brīvība, kas varētu tikt izmantota pieteikuma iesniedzēju
diskriminēšanai.
2021.gadā, piedaloties VDA kā lietas dalībniekam, turpinājās tiesvedība lietā saistībā ar VDA
lēmumu, kas pieņemts gadījumā, kad VDA veica pēc savas iniciatīvas konkurences uzraudzību dzelzceļa
pakalpojumu tirgos. 2018.gadā veicot AS “LatRailNet” maksas aprēķināšanas shēmas kontroli, VDA
secināja, ka uzcenojuma noteikšanas kārtībā pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, ko sniedz saskaņā ar
sabiedrisko pakalpojumu līgumu, segmentam nebija paredzēti kritēriji uzcenojuma vērtēšanai. AS
“LatRailNet” pieņēma, ka minētais segments ir maksātspējīgs pilnā apjomā, jo valsts sedz pārvadātāju
zaudējumus. VDA skaidrojumam nepiekrita un 2018.gada 27.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.1.5.-6/7 uzdot
AS “LatRailNet” tādu grozījumu veikšanu infrastruktūras piekļuves maksas aprēķināšanas shēmā, kuri
paredz kritērijus pasažieru pārvadājumu pakalpojumu, ko sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu
līgumu, tirgus segmentam piemērojamā uzcenojuma vērtēšanai, izslēdzot no tiem jau iepriekš plānojamus
no valsts vai pašvaldību budžetiem sedzamus izdevumus, kurus pasažieru pārvadātāji nespēj segt no
saviem pārvadājumu ieņēmumiem. Minēto VDA lēmumu 2018.gadā AS “LatRailNet” pārsūdzēja
Administratīvajā rajona tiesā. Administratīvā rajona tiesa 26.03.2020. nolēma uzdot Eiropas Savienības
Tiesai prejudiciālos jautājumus un apturēt tiesvedību lietā, līdz stājas spēkā Eiropas Savienības Tiesas
nolēmums. Prejudiciālā lietā C-144/20, kurā Administratīvā rajona tiesa iesniedza lūgumu sniegt Eiropas
Savienības Tiesas prejudiciālu nolēmumu, VDA sagatavoja un Eiropas Savienības Tiesā iesniedza
rakstveida apsvērumus par prejudiciāla nolēmuma lūgumu. Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāts
25.03.2021. sniedza savus secinājumus.3 Savukārt Eiropas Savienības Tiesa 09.09.2021. pasludināja
spriedumu prejudiciālā lietā C-144/20.4 Administratīvā rajona tiesa 15.09.2021. atjaunoja tiesvedību
pamatlietā. 2021.gadā notika viena tiešsaistes tiesas sēde un lietas izskatīšana turpinās 2022.gadā.
Ar Administratīvās apgabaltiesas lēmumu 2021.gadā 15.jūlijā VDA atbildētājas Latvijas Republikas
pusē ir pieaicināta lietā saistībā ar Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas atteikumu izsniegt AS Baltijas
Ekspresis” drošības sertifikāta B daļu visā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirknī
“Daugavpils – Indra – valsts robeža”. Administratīvā apgabaltiesa par pamatojumu VDA pieaicināšanai
tiesvedībā ir norādījusi, ka VDA uzdevumos atbilstoši tās nolikuma 4.punktam (Ministru kabineta
2005.gada 4.janvāra noteikumi Nr.13) ir sadarboties ar ārvalstu iestādēm un atbilstoši kompetencei
izstrādāt un sniegt priekšlikumus un ierosinājumus par normatīvo aktu pilnveidošanu, lai noskaidrotu tās
3
4

Pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62020CC0144
Pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0144
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iespēju iesaistīties sadarbības līguma noslēgšanā. VDA savos 30.08.2021. paskaidrojumos Nr.1-12-80
norādīja, ka nesaredz VDA iespēju iesaistīties sadarbības līguma noslēgšanā, jo VDA pienākums
sadarboties ar ārvalstu iestādēm ir saprotams kā sadarbība ar citām ES dzelzceļa nozares regulatīvajām
iestādēm, kuras neatrodas Baltkrievijā, kas nav ES dalībvalsts, kā arī VDA nav kompetences vienotā
drošības sertifikāta izdošanā, atjaunošanā, grozīšanā vai atsaukšanā.
Lieta izskatīta rakstveida procesā un Administratīvās apgabaltiesas spriedums pasludināts
13.12.2021., apmierinot AS “Baltijas Ekspresis” pieteikumu un uzliekot pienākumu Valsts dzelzceļa
tehniskajai inspekcijai izskatīt pēc būtības AS “Baltijas Ekspresis” 2018.gada 5.februāra iesniegumu un
izdot jaunu administratīvo aktu, ņemot vērā spriedumā konstatētos faktus un to juridisko vērtējumu. VDA
ar spriedumu nav uzlikts tiesisks pienākums. Šis spriedums nav stājies spēkā un tiesvedība lietā turpinās
2022.gadā.
2021.gadā VDA, veicot uzraudzību dzelzceļa pakalpojumu tirgos, pēc savas iniciatīvas nav
pieņēmusi administratīvos lēmumus.
2021.gadā VDA ir veikusi tīkla pārskata kontroli gan tā provizoriskajā, gan galējā variantā. VDA
savā 12.02.2021. vēstulē Nr. 2-1-16 ir norādījusi VAS “Latvijas dzelzceļš” uz tīkla pārskata nepilnībām
un trūkumiem un lūgusi tos novērst. VAS “Latvijas dzelzceļš”, veicot grozījumus tīkla pārskatā, ir ņēmusi
vērā VDA iebildumus.
2021.gadā, kā katru gadu, VDA veica publiskās lietošanas infrastruktūras jaudas sadales procesa
uzraudzību. Ņemot vērā, ka jauda bija pietiekama, VDA nav saņēmusi pieteikuma iesniedzēja sūdzības,
kā arī VDA nav saskatījusi nepieciešamību iejaukties jaudas sadales procesā pēc pašu iniciatīvas, veicot
konkurences uzraudzības funkciju. Vienlaikus VDA 2021.gadā ir iepazinusies ar AS “LatRailNet” jaudas
sadales plānu nākamajam kustības grafikam, to izvērtējusi un nav konstatējusi neatbilstības normatīvo
aktu prasībām.
2021.gadā veikta AS “LatRailNet” izstrādāto noteikumu – Maksas aprēķināšanas shēma un Maksas
iekasēšanas shēma – uzraudzība, piedaloties novērotāja statusā minēto noteikumu grozījumu apspriešanas
sanāksmēs, atbilstoši Dzelzceļa likuma 31.panta pirmās daļas 21.punktam uzraugot pieteikuma
iesniedzēju un infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja pārrunas par infrastruktūras maksas
apjomu kā arī izvērtējot minēto noteikumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Atbilstoši Dzelzceļa likuma 2019.gada 19.jūnija grozījumiem VDA no 2019.gada 3.jūlija papildus
pilda jaunas tirgus uzraudzības un regulēšanas funkcijas, līdz ar iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgus
liberalizāciju uzraugot arī pasažieru pārvadātāju, kas nesniedz pakalpojumus saskaņā ar sabiedrisko
pakalpojumu līgumu, piekļuvi infrastruktūrai un vienlaikus novērtējot, vai šādi jauni pasažieru iekšzemes
vai starptautiski komercpārvadājumu pakalpojumi izjauktu sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko
līdzsvaru. Tāpat VDA uzsākusi veikt arī satiksmes pārvaldības, infrastruktūras uzturēšanas plānošanas,
infrastruktūras pārvaldītāja funkciju nodošanas ārpakalpojumā, infrastruktūras pārvaldītāja un
pārvadātāju sadarbības līgumu slēgšanas, dzelzceļa nozares uzņēmumu finanšu pārredzamības un
koordinācijas mehānismu prasību izpildes uzraudzību.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 31.panta 2.1 daļu un balstoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa
noteikumiem Nr.245 “Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma
iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai”, VDA ir tiesības veikt infrastruktūras pārvaldītāju, apkalpes
vietu operatoru un — attiecīgajā gadījumā — pārvadātāju revīzijas vai ierosināt ārēju revīziju veikšanu,
lai pārbaudītu atbilstību likumā paredzētajiem noteikumiem par grāmatvedības uzskaites nošķiršanu, kā
arī par finanšu pārredzamību.
VDA Valsts reģistru, finanšu un audita daļa kopīgi ar Tirgus uzraudzības un regulēšanas daļu
2021.gadā ir veikusi vienu revīziju - darījumu pārbaudi starp VAS “Latvijas dzelzceļš” un tās meitas
uzņēmumiem, ja dzelzceļa transporta nozarē regulēts uzņēmums apvienots ar citiem uzņēmumiem vienā
koncernā, – pilnīgu informācijas pārbaudi par maksājumiem, kas veikti starp koncernā apvienotiem
uzņēmumiem.
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2.2.3. Sadarbība ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatīvajām iestādēm un ar Eiropas
Komisiju
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- pilnveidot VDA darbību, apgūstot Eiropas dzelzceļa regulatīvo iestāžu darbības principus
un praksi, kā arī, izmantojot Eiropas Savienības Neatkarīgo dzelzceļa regulatīvo iestāžu
grupu IRG-Rail, izstrādātu uz savu pieredzi balstītas pamatnostādnes;
- sadarboties ar Eiropas Komisiju dzelzceļa tirgus regulēšanas jautājumos.
a) Eiropas dzelzceļa transporta regulatīvo iestāžu tīkls (ENRRB)
Ar Direktīvu 2012/34/ES ir radīts Eiropas dzelzceļa transporta regulatīvo iestāžu tīkls (“tīkls”)
(ENRRB), kurā regulatīvās iestādes iesaistās, kopīgi darbojas un regulāri tiekas. Tīkls regulatīvajām
iestādēm dod iespēju apmainīties ar informāciju par to darbu, lēmumu pieņemšanas principiem un praksi,
procedūras galvenajiem jautājumiem un transponēto Eiropas Savienības dzelzceļa tiesību aktu
interpretācijas problēmām. Regulatīvās iestādes šādā veidā sadarbojas, lai visā Eiropas Savienībā
koordinētu savu lēmumu pieņemšanu. Saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 57.panta 1.punktu Eiropas
Komisija ir tīkla dalībniece, un tā koordinē un atbalsta tīkla darbu un attiecīgā gadījumā sniedz arī
ieteikumus.
VDA 2021.gadā piedalījās tiešsaistes sanāksmēs: 20.ENRRB sanāksmē 21.01.2021. un 21.ENRRB
sanāksmē 15.12.2021.
b) Regulatīvo iestāžu sadarbība lietās, kas saistītas ar pārrobežu aspektiem
Papildus sadarbībai Eiropas dzelzceļa transporta regulatīvo iestāžu tīklā Direktīvas 2012/34/ES
57. panta 2. punktā ir noteikts, ka regulatīvās iestādes palīdz cita citai veikt tirgus uzraudzības uzdevumus
un sadarbojas sūdzību izskatīšanā un izmeklēšanā, tostarp noslēdzot īpašas darba vienošanās. Šāda veida
sadarbības mehānisms izveidots un reglamentēts ar Direktīvas 2012/34/ES 57.panta noteikumiem, kuri
pārņemti Dzelzceļa likuma 32.1 pantā. Regulatīvā iestāde, kas izskata lietu par piekļuvi starptautiskam
vilcienu ceļam vai maksu par to, apspriežas ar regulatīvajām iestādēm visās Eiropas Savienības
dalībvalstīs, cauri kurām iet vilcienu ceļš, un pirms lēmuma pieņemšanas par šo lietu pieprasa no tām visu
vajadzīgo informāciju. Savukārt regulatīvās iestādes, ar kurām jautājums tiek apspriests, sniedz pieprasīto
informāciju. Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu sadarbības īstenošanu, regulatīvās iestādes sniedz
informāciju par saņemtajām sūdzībām vai par izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas tai regulatīvajai iestādei,
kura ir atbildīga par pasākumu īstenošanu attiecībā uz iesaistītajām personām. Šo vienu atbildīgo
regulatīvo iestādi nosaka pašas regulatīvās iestādes, savstarpēji vienojoties.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 22.septembra Regulā (ES) Nr. 913/2010 par Eiropas
dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem (turpmāk – Regula (ES) Nr. 913/2010) noteiktas
īpašas regulatīvo iestāžu sadarbības prasības attiecībā uz konkurences uzraudzību dzelzceļa kravu
pārvadājumu koridoros. Līdzīgi kā sadarbības starp regulatīvajām iestādēm nosacījumi, kas paredzēti
Direktīvā 2012/34/ES, arī Regulas (ES) Nr. 913/2010 20.pantā ir ietverti obligātās apspriešanās
mehānismi un noteikumi par informācijas sniegšanu un tās pārsūtīšanu lietās, kas attiecas uz dzelzceļa
kravu pārvadājumu koridoriem. Turklāt prejudiciālā lietā C-12/20 Eiropas Savienības Tiesa 2021.gada
24.jūnija sprieduma 76.punktā sniegusi skaidrojumu, ka ne no vienas Regulas (ES) Nr. 913/2010 tiesību
normas neizriet, ka regulatīvo iestāžu pienākums sadarboties nozīmē, ka dalībvalsts regulatīvajai iestādei
pirms lēmuma pieņemšanas būtu jāsaņem citu attiecīgo dalībvalstu regulatīvo iestāžu piekrišana vai ka tai
būtu saistoši šo citu regulatīvo iestāžu pieņemtie lēmumi.5 Šis skaidrojums norāda uz to, ka ikviena
regulatīvā iestāde lēmumu pieņemšanas ziņā ir juridiski nošķirta un neatkarīga no jebkuras citas privātas
5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri= CELEX%3A62020CJ0012&qid=1654690235391
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vai valsts institūcijas, tajā skaitā citas regulatīvās iestādes, izskatot lietas, kas saistītas ar pārrobežu
aspektiem. Tādējādi minētajos ES tiesību aktos noteiktais regulatīvo iestāžu sadarbības mehānisms prasa,
lai, cik vien iespējams, panāktu vienotu pieeju, atbildīgajai regulatīvajai iestādei pirms lēmuma pēc
būtības pieņemšanas apspriesties ar citām attiecīgajām regulatīvajām iestādēm, nevis saņemt to piekrišanu
vai to norādījumus.
Tomēr VDA sadarbība konkrētās lietās ir ierobežota ar to, ka 2021.gadā VDA uzmanības lokā nav
nonākusi neviena lieta, kura saistīta ar starptautiskajiem pakalpojumiem un kurās nepieciešama
apspriešanās un informācijas apmaiņa starp regulatīvajām iestādēm.
c) Sadarbība ar IRG-Rail
Papildus dažāda veida sadarbībai, kas paredzēta saskaņā ar Direktīvu 2012/34/ES un Regulu (ES)
913/2010, VDA pašreiz sadarbojas arī IRG-Rail ietvaros, kas ir regulatīvo iestāžu pašu privāta iniciatīva.
VDA ir iesaistījusies IRG-Rail Eiropas Savienības Neatkarīgo dzelzceļa regulatīvo iestāžu grupā
(Independent Regulators’ Group – Rail) un aktīvi darbojās vairākās IRG-Rail izveidotajās darba grupās,
kuras izvērtē ES dzelzceļa jomas tiesību aktu normas un prasības, kā arī ES dalībvalstu regulējošo iestāžu
praksi, nacionālajā līmenī piemērojot attiecīgās ES tiesību normas. Svarīgākās IRG-Rail darbības jomas,
kurās VDA darbinieki kā eksperti pārstāv Latvijas dzelzceļa regulatīvo iestādi, ir sekojošas:
• ES likumdošanas priekšlikumu izstrāde;
• piekļuve infrastruktūrai un piekļuve apkalpes vietām;
• dzelzceļa infrastruktūras maksas un maksa par piekļuvi apkalpes vietām, un
• dzelzceļa tirgus uzraudzība un statistikas datu pārskati.
Pārskata periodā VDA piedalījās IRG-Rail plenārsēdē, kā arī iepriekš minēto darba grupu sanāksmēs,
sniedzot informāciju par regulatīvās iestādes darbību un valsts tiesību aktu prasībām, pārņemot ES
dzelzceļa jomas tiesību aktu prasības Latvijā. Vienlaikus, VDA līdzdarbojās IRG-Rail ietvaros, kopīgi
gatavojot Eiropas dzelzceļa tirgus uzraudzības gada pārskatu (IRG-Rail Market Monitoring Report), kurā
iekļauta detalizēta analīze par dzelzceļa tirgus aktivitātēm (dzelzceļa tīkls, pārvadājumu tirgus,
konkurence, maksas, licences, pārvadātāju ieņēmumi, u.c. dati). IRG-Rail sagatavotais Eiropas dzelzceļa
tirgus uzraudzības pārskats tiek regulāri publicēts IRG-Rail interneta vietnē: www.irg-rail.eu/irg.
2.2.4. Sadarbība ar dzelzceļa pakalpojumu lietotājiem un citiem sadarbības partneriem
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu ar dzelzceļa tirgus dalībniekiem, lai noskaidrotu
to problēmas un praktiskās vajadzības.
Saskaņā ar Dzelzceļa likumu 31.pantu VDA ir noteikts pienākums regulāri apspriesties ar dzelzceļa
kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu lietotāju pārstāvjiem, lai ņemtu vērā viņu viedokli par
dzelzceļa tirgu. Šajā jomā VDA sadarbojas ar dzelzceļa kravu pārvadātāju klientiem – kravu nosūtītāju
un saņēmēju pārstāvjiem un to intereses pārstāvošajām nozares asociācijām.
Papildus, lai noskaidrotu dzelzceļa pasažieru pārvadātāju klientu – pasažieru viedokli, VDA ir
organizējusi vienu pasažieru aptauju, par kuras rezultātiem ir informēts VAS “Latvijas dzelzceļš” un
valsts dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma izpildītājs – AS “Pasažieru vilciens”.
Lai pastāvīgi apzinātu situāciju dzelzceļa transporta nozarē, VDA pēc savas iniciatīvas ir izveidojusi
Dzelzceļa pārvadātāju un sadarbības organizāciju konsultatīvo padomi, kurā piedalās Satiksmes
ministrijas, VAS “Latvijas dzelzceļš” (infrastruktūras pārvaldītājs), AS “LatRailNet” (infrastruktūras
pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs), kā arī dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un nozares uzņēmēju
asociāciju pārstāvji, kas darbojas kopš 2010.gada. Padome tiek sasaukta reizi vienā vai divos mēnešos, lai
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pārrunātu un risinātu aktuālos nozares problēmu jautājumus. Šādu VDA iniciatīvu ir atzinīgi novērtējusi
Eiropas Komisija.
2.2.5. Infrastruktūras pārvaldītāja neatkarības prasību uzraudzība
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- nodrošināt godīgu konkurenci starp visiem dzelzceļa tirgus dalībniekiem, ja viens no
pārvadātājiem ietilpst vienā koncernā ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13.1 panta piektās daļas 4) punktu publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējam ir pienākums katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt
VDA ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, lai nepieļautu nevienlīdzīgu attieksmi pret pārvadātājiem, un
nodrošināt pienācīgu kontroli pār neatkarības prasību programmas ievērošanu.
Saskaņā ar iepriekš minēto Dzelzceļa likuma normu, VDA pēc ziņojuma izvērtēšanas sniedz
atzinumu par neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību un norāda trūkumus, ja tādi ir, kā
arī termiņu, kurā šie trūkumi novēršami.
VDA sagatavoja un sniedza AS “LatRailNet” atzinumu “Par veiktajiem pasākumiem publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību
nodrošināšanā 2020.gadā”, kurā norādīja uz konstatētajiem trūkumiem AS “LatRailNet” statūtos, proti,
tajos iekļautos uzdevumus AS “LatRailNet” padomei noteikt valdes locekļu atlīdzību, noteikt kritērijus
atlīdzības noteikšanai un apstiprināt valdes locekļiem individuāli sasniedzamos darba izpildes rādītājus,
kas radījuši būtisku risku neatkarības prasību nodrošināšanai saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13.1 panta
nosacījumiem, un ierosināja tos novērst.
2.2.6. Eiropas Savienības tieši piemērojamo dzelzceļa jomas tiesību aktu uzraudzība
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- nodrošināt uzraudzību par tādu ES regulu prasību un nosacījumu izpildi, kas tieši uzliek
pienākumus personām VDA kompetences ietvaros, tajā skaitā, bet ne tikai:
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) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1429, ar ko, ņemot vērā Covid-19
uzliesmojumu, nosaka pasākumus ilgtspējīgam dzelzceļa tirgum (pagarināta darbība ar
Komisijas deleģēto regulu (ES) 2021/1061).
2021.gadā VDA veica apkalpes vietas operatoru publicēto apkalpes vietu aprakstu kontroli atbilstoši
Regulas 2017/2177 4. un 5.pantam. Būtiski pārkāpumi netika konstatēti.
2021.gadā VDA nav saņemti Dzelzceļa likuma 27.panta piektajā daļā un Regulā (ES) 2018/1795
paredzētie pieteikumi par jaunu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu uzsākšanu. 2021.gadā
VDA nav saņemts arī neviens iesniegums no Dzelzceļa likuma 5.1 panta otrajā daļā minētajiem
subjektiem, ka kāds jauns dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojums izjauktu noslēgtā attiecīgā valsts
vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līguma ekonomisko līdzsvaru.
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2.2.7. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pakalpojumu uzraudzība
pierobežas iecirkņos
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- nodrošināt brīvu konkurenci un nediskriminējošu piekļuvi publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūrai pierobežas iecirkņos;
- nodrošināt pierobežas iecirkņos noteiktās infrastruktūras maksas atbilstību normatīvo aktu
prasībām.
VDA 2021.gada 19.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-6-3 “Par projekta “Kārtība, kādā tiek
nodrošināta vagonu uzskaite un pārrobežu pārvadājumi Latvijas teritorijā pierobežas iecirkņos līdz
pieņemšanas/nodošanas stacijām” saskaņošanu”, pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 5.1 panta septīto un
astoto daļu un MK noteikumu Nr.540 13.punktu, saskaņojot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
pārvaldītāja VAS “Latvijas dzelzceļš” izstrādāto un iesniegto projektu “Kārtība, kādā tiek nodrošināta
vagonu uzskaite un pārrobežu pārvadājumi Latvijas teritorijā pierobežas iecirkņos līdz
pieņemšanas/nodošanas stacijām”.
2.2.8. Sankcijas, nodrošinot regulatīvās iestādes informācijas pieprasījumu un lēmumu izpildi
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- Nodrošināt VDA kompetencē esošo normatīvo aktu prasību un VDA pieņemto lēmumu
attiecībā uz uzraudzībā esošajām personām izpildi.
No Direktīvas 2012/34/ES 56.panta 9.punkta izriet prasības, lai regulatīvajai iestādei ir iespēja ar
piemērotām sankcijām, tostarp naudas sodiem, nodrošināt tās informācijas pieprasījumu un lēmumu
izpildi. Attiecīgais tiesiskais regulējums pārņemts nacionālajos tiesību aktos, piemēram, Administratīvo
sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. VDA
2021.gadā nav piemērojusi brīdinājumu vai naudas sodu nevienai personai par pieprasītās informācijas
nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, kā arī nav bijis
nepieciešams nodrošināt VDA pieņemto lēmumu piespiedu izpildi, adresātam izsakot brīdinājumu par
piespiedu izpildi vai uzliekot piespiedu naudu.
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2.3. Neregulatīvo funkciju īstenošana
2.3.1. Dzelzceļa pārvadātāju licencēšana un tās prasību izpildes uzraudzība
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi dzelzceļa pārvadājumu tirgum, kā arī godīgu konkurenci
starp visiem dzelzceļa tirgus dalībniekiem.
VDA ir Eiropas Savienības tiesību aktos minētā licencēšanas iestāde, kas veic dzelzceļa pārvadājumu
uzņēmumu licencēšanu un uzrauga tās prasību izpildi.
Izsniedzot licenci, VDA pārbauda uzņēmumu atbilstību dzelzceļa jomu reglamentējošajos aktos
noteiktajām prasībām, tas ir, labu reputāciju, finanšu pietiekamību, profesionālo kompetenci un savas
civiltiesiskās atbildības segšanu. Šīs prasības VDA pārbauda pirms jaunas licences izsniegšanas, kā arī
pēc savas iniciatīvas – pēc licences izsniegšanas.
Izsniedzot jaunu pārvadātāja licenci, apturot tās darbību, anulējot vai grozot esošu pārvadātāja licenci,
VDA reģistrē minētā izmaiņas Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras izveidotajā pārvadātāju licenču
datubāzē ERADIS.
Saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 16.februāra
Regula 2021/267 (ES) ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 krīzes noturību
attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu, dažu periodisku
pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu jomās un dažu Regulā (ES)
2020/698 minēto laikposmu pagarināšanu (turpmāk – Regula 2021/267 ES) noteica pagaidu pasākumus,
kuru mērķis būtu atvieglot nosacījumus dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai
pagarināšanu, dažu periodisku pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu
jomās. Konkrēti, dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas jomā minētais ES tiesību akts paredzēja vienkāršotu
kārtību licences termiņu pārskatīšanai, kā arī nosacījumus situācijas noregulēšanai, ja licencēts dzelzceļa
pārvadājumu uzņēmums laikā starp 2020.gada 1.septembri un 2021.gada 30. jūniju nevarēja izpildīt ES
tiesību aktos paredzētās prasībām par finanšu pietiekamību saskaņā ar Direktīvu 2012/34/ES, neapturot
vai neatsaucot attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma licenci.
Ņemot vērā iepriekš minēto, VDA pārskata periodā veica licencēto dzelzceļa pārvadājumu
uzņēmumu atbilstības uzraudzību noteiktajām prasībām, pārkāpumu netika konstatēti, nepieciešamība
piemērot Regulā 2021/267 (ES) noteiktos pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu netika
konstatēta.
2021.gadā VDA veica viena dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma licences grozījumus, kas tika
reģistrēti ERADIS datubāzē. Jauni pieteikumi dzelzceļa pārvadātāju licences saņemšanai šajā laika posmā
netika saņemti.
2.3.2. Dzelzceļa statistikas datu apkopošana un ziņošana Eiropas Komisijai
VDA mērķis, īstenojot šo dalībvalstīm uzdoto funkciju:
- novērtēt dzelzceļa tirgus darbību Latvijā un citās ES dalībvalstīs, un izdarīt secinājumus par
nepieciešamajiem uzlabojumiem konkrētajos tirgus sektoros, lai nodrošinātu pilnvērtīgu
dzelzceļa jomas normatīvo aktu prasību un nosacījumu īstenošanu.
Saskaņā ar vienošanos ar Satiksmes ministriju, VDA pilda Latvijai noteikto ziņošanas pienākumu
Eiropas Komisijai, kas izriet no Komisijas 2015.gada 7.jūlija īstenošanas regulas (ES) 2015/1100 par
dalībvalstu ziņošanas pienākumu dzelzceļa tirgus uzraudzības ietvaros (turpmāk - RMMS Regula).
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Minētais pienākums uzliek ES dalībvalstīm (kompetentajām transporta nozares ministrijām) apkopot
un sniegt dzelzceļa tirgus uzraudzības statistikas datus Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta
ģenerāldirektorāta izveidotajā TRAMOS sistēmā.
RMMS Regula uzliek ES dalībvalstīm pienākumu regulāri apkopot un iesniegt Eiropas Komisijai
statistikas datus ar mērķi izvērtēt tehniskos un ekonomiskos apstākļus un tirgus tendences Eiropas
Savienības dzelzceļa transporta nozarē.
RMMS pārskats, kuru apkopo EK Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts, tiek apkopots reizi
gadā un kopsavilkums publicēts EK DG MOVE interneta vietnē: https://transport.ec.europa.eu/transportmodes/rail/market/rail-market-monitoring-rmms_en.
VDA 2021.gadā apkopoja VAS “Latvijas dzelzceļš” (kā infrastruktūras pārvaldītāja), AS
“LatRailNet” (kā VAS “Latvijas dzelzceļš” būtisko funkciju veicēja) un dzelzceļa pārvadājumu
uzņēmumu sniegtos statistikas datus un iesniedza to Eiropas Komisijas izveidotajā un uzturētajā RMMS
pārskatu TRAMOS sistēmā (minētais reģistrs nav publiski pieejams).
Papildus, VDA piedalās EK Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta organizētajās RMMS darba
grupas sanāksmēs, kurās tiek izskatīti ar minētās ES Regulas 2015/1100, RMMS pārskatu un TRAMOS
sistēmas darbību saistīti jautājumi. 2021.gadā VDA piedalījās divās darba grupas sanāksmēs, kurās izteica
priekšlikumus ES Regulas 2015/1100 paredzamajai pārskatīšanai.
2.3.3. Dzelzceļa vides aizsardzības politika
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- noteikt dzelzceļa nozares ilgtermiņa un īstermiņa vides aizsardzības mērķus, norādīt
politikas īstenošanas līdzekļus un uzturēt vides aizsardzības paškontroles sistēmu.
Dzelzceļa likums nosaka, ka VDA izstrādā dzelzceļa vides aizsardzības politiku un uztur vides
aizsardzības paškontroles sistēmu dzelzceļa nozarē. 2021. gadā Administrācija kopā ar vides konsultāciju
uzņēmumu SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” izstrādāja Dzelzceļa vides aizsardzības
politiku plānošanas periodam no 2021. līdz 2027.gadam. Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 31.panta pirmās
daļas 10.punktu politikas dokumentu apstiprināja satiksmes ministrs ar 12.11.2021. Satiksmes ministrijas
rīkojumu Nr. 01-03/204.
Dzelzceļa vides politikas mērķis ir noteikt nozares vides aizsardzības mērķus plānošanas periodam
līdz 2027.gadam, norādīt politikas īstenošanas instrumentus, ko var izmantot politikas ieviešanai. Lai
veidojot vienotu politikas ietvaru, dokumenta pamatā ir ES Vides politikas mērķi, Latvijas normatīvo aktu
prasības un tieši saistīto nozaru plānošanas dokumenti (Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.
gadam un Vides politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam). Šis dokuments ir uzskatāms par nozares
vadlīnijām koordinētai un mērķtiecīgai vides pārvaldībai. Politikas ieviešana ir dzelzceļa nozares
uzņēmumu brīvprātīga apņemšanās.
VDA nodrošina Dzelzceļa vides politikas realizāciju tajā daļā, kas attiecas uz valsts un privātajiem
uzņēmumiem, pārvadātājiem izsniedzot licences, sagatavojot un izvērtējot normatīvo aktu projektus, kuri
attiecas uz vides aizsardzību un dzelzceļa nozari. Papildus VDA sadarbībā ar pārējām Dzelzceļa vides
politikas realizācijā iesaistītajām institūcijām izmanto dokumentā apskatītos politikas īstenošanas
instrumentus, lai rastu optimālu risinājumu katrā konkrētajā gadījumā.
Lai novērtētu vides stāvokli un analizētu tendences saistībā ar Dzelzceļa vides politikas ieviešanu,
katru gadu VDA no dzelzceļa pasažieru un kravu pārvadājumu uzņēmumiem ievāc informāciju par
iepriekšējā gadā veiktajiem vides aizsardzības pasākumiem un noteiktiem vides indikatoriem.
Dzelzceļa vides politiku nepieciešams pārskatīt un precizēt ik pa trīs gadiem, atbilstoši izmaiņām
vides un dzelzceļa tiesību aktu sistēmā, ekonomiskajai situācijai valstī un vispārējai izpratnei par vides
problēmām.
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2.3.4. Dzelzceļa radīto risku (apdraudējumu) uzraudzība
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- izvērtēt apdraudējumu, ko dzelzceļa infrastruktūra (īpaši, bīstamo kravu pārvadājumi) rada
cilvēku veselībai un videi, un veikt nepieciešamos šā apdraudējuma samazināšanas
pasākumus, informēt un sadarboties ar citām iesaistītajām institūcijām.
VDA saskaņā ar Dzelzceļa likumā noteiktajām prasībām izvērtē apdraudējumu, kuru dzelzceļa
infrastruktūra rada cilvēku veselībai un videi.
Iestāde, noslēdzot līgumu ar darba izpildītāju - Latvijas Dzelzceļnieku biedrību, 2021.gadā ir veikusi
pētījumu “Kvantitatīvais riska novērtējums dzelzceļa bīstamo kravu pārvadājumiem ar īpašu riska
potenciālu stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkņiem Latvijas teritorijā”. Pētījumā
analizēta vēsturiskā situācija ar bīstamo kravu pārvadājumiem laika periodā no 2016. līdz 2019.gadam
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīklā, dati par negadījumiem, pielietojot ES Dzelzceļa
aģentūras izstrādāto rokasgrāmatu “Riska novērtēšanas rokasgrāmata bīstamo kravu iekšzemes
pārvadājumiem”. Rezultātā ir noteikts kopējais dzelzceļa tīkla bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu
negadījumu iestāšanās riska līmenis trīs dažādiem scenārijiem. VDA ar pētījuma rezultātiem ir
iepazīstinājusi visas iesaistītās institūcijas.
2021.gadā tika veikts kvalitatīvā riska novērtējums Liepājas dzelzceļa mezglā. Riska novērtējuma
ietvaros tika sagatavots dzelzceļa mezgla raksturojums, analizēta negadījumu statistika, apkopota
informācija par vilcienu intensitāti, pārvadājumu veidiem, realizētajiem satiksmes drošības pasākumiem.
Riska analīzes rezultātā dzelzceļa mezgla stacijai, pārbrauktuvēm un dzelzceļa posmiem tika noteikts riska
līmenis, norādīti galvenie risku paaugstinošie faktori un izstrādātas rekomendācijas riska līmeņa
samazināšanai. Ar darba rezultātiem tika iepazīstinātas visas dzelzceļa nozares iesaistītās institūcijas,
Liepājas pilsētas pašvaldība.
Nozīmīga ir arī iestādes darbība OTIF Bīstamo kravu pārvadājumu darba grupā par Bīstamo kravu
starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumu (RID) grozījumu izstrādi un ieviešanu, drošības
padomnieku sistēmas pilnveidošanu. Iestādes darbinieki regulāri piedalās arī Dzelzceļu sadarbības
organizācijas (OSŽD) darbā ar dalībvalstīm, kas piemēro Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu
satiksmi (SMGS) 2. pielikuma “Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi” prasības. VDA speciālisti
piedalās arī ANO EEK Transporta komitejas Bīstamo kravu pārvadājumu darba grupas sēdēs.
2.3.5. Dzelzceļa reģistru izveidošana, uzturēšana un datu reģistrēšana
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras, ritošā sastāva, kā arī pārvadājumu uzņēmumu uzskaiti
vienotajā ES dzelzceļa reģistru sistēmā, nodrošinot tiesības pārvadātājiem ienākt dzelzceļa
tirgū un sniegt savus pakalpojumus nediskriminējošā veidā.
Saskaņā ar ES dzelzceļa jomu reglamentējošajiem aktiem VDA ir atbildīga par vairāku Eiropas
Savienības paredzēto dzelzceļa reģistru uzturēšanu un Latvijas datu reģistrāciju. Konkrēti, VDA atbild
par šādiem dzelzceļa reģistriem:
a) Eiropas (dzelzceļa) ritekļu reģistrs – EVR (European Vehicle Register);
c) Latvijas Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrs.
a) Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrs
Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 2019/777 (2019.gada 16.maijs), par dzelzceļa
infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES atcelšanu

17

4.pantu VDA kā infrastruktūras reģistrācijas struktūrvienības pienākums izbeidzās ar 2021.gada 1.janvāri,
kad katras dalībvalsts infrastruktūras pārvaldītāji kļuva atbildīgi par datu vākšanu un ievadīšanu RINF
lietojumprogrammā.
Savukārt saskaņā ar 29.12.1998. MK noteikumiem Nr.489 “Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu)
valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība” VDA turpina reģistrēt dzelzceļa infrastruktūru (sliežu ceļu) valsts
reģistrā.
Saskaņā ar iepriekš minēto pienākumu 2021.gadā izsniegtas 39 privātās lietošanas sliežu ceļu
reģistrācijas apliecības un 37 publiskās lietošanas sliežu ceļu reģistrācijas apliecības. (sk. 3. tabulu)
Kopumā valsts reģistrā uz 2022.gada 1.janvāri iekļauti 408 privātās lietošanas sliežu ceļu iecirkņi ar
kopgarumu 632.46 km un 370 publiskās lietošanas sliežu ceļu iecirkņi ar kopgarumu 3302.8 km. (sk. 4.
tabulu).
3.tabula Izsniegto reģistrācijas apliecību skaits uz 01.01.2022.g.

Privātās
lietošanas
sliežu ceļi
Publiskās
lietošanas
sliežu ceļi
Kopā:

2018

2019 2020

2021

Uz
2022.g.
01.01.

2013

2014

2015

2016

2017

67

29

49

42

26

10

35

26

39

1110

141

39

26

26

28

25

10

10

37

1185

208

68

75

68

54

35

45

36

76

2295

4. tabula Reģistrēto publiskās lietošanas sliežu ceļu kopgarums uz 01.01.2022.g.
Īpašnieks vai pārvaldītājs
Va/s “Latvijas dzelzceļš”
AS “Pasažieru vilciens”
SIA “LDZ Ritošā sastāva
serviss”
SIA “LDZ infrastruktūra”
Citi īpašnieki
Kopā:

Galvenie
2213.1

35,1
2248,2

Izvērstais ceļu garums km
Stacijas
Pievedceļi
818
119,44
19,5

1,1
819,1

Kopā
3150,54
19,5

31,19

31,19

34,87
30,5
235,5

34,87
66,7
3302,8

Kopā valstī reģistrēti 3935.26 km sliežu ceļi (izvērstais garums) no kuriem 16% ir privātās lietošanas,
bet 84% publiskās lietošanas. Savukārt 80% no reģistrētajiem sliežu ceļiem ir VAS “Latvijas dzelzceļš”
pārvaldīšanā.
2021.gadā tika turpināti darbi, kas saistīti ar reģistra uzturēšanu un elektroniskās versijas
pilnveidošanu.
2021.gadā vienotā Eiropas dzelzceļa infrastruktūras reģistra (RINF) ievešanai tika veikti šādi darbi:
• RINF nacionālā reģistra programmatūras pilnveidošana;
• Veikta vairāku RINF parametru precizēšana un nosūtīšana uz vienotā Eiropas dzelzceļa
infrastruktūras reģistra (RINF) datu bāzi (CUI);
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b) EVR – Eiropas (dzelzceļa) ritekļu reģistrs
2021.gadā tika turpināta dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācija, grozījumu veikšana un ritošā sastāva
izslēgšana no ritošā sastāva valsts reģistra atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām, kā arī tika
turpināta Eiropas 12 zīmju numuru piešķiršana dzelzceļa ritošajam sastāvam, kuru paredzēts izmantot
tikai Eiropas dzelzceļa tiklā vai iekšzemē.
2021.gada laikā VDA turpināja attīstīt ritošā sastāva reģistra elektronisko pieteikumu sistēmu
(REPS), kā arī ir uzsākta jaunas sistēmas (REPS 2) izstrāde. Jaunā sistēma ļaus ritošā sastāva īpašniekiem
attālināti aplūkot visu informāciju ritošā sastāva valsts reģistrā par savam uzņēmumam piederošo ritošo
sastāvu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt VDA elektronisko pieteikumu par jauna ritošā sastāva
reģistrāciju, grozījumiem vai izslēgšanu no reģistra. Jaunā sistēma tiks izstrādāta WEB vidē un līdz ar to,
to varēs izmantot jebkurā ierīcē ar interneta pieslēgumu. Gada laikā VDA tika iesniegti 137 pieteikumi
par 1443 ritekļu grozījumiem ritošā sastāva valsts reģistrā. No kopēja iesniegta ritošā sastāva skaita 80%
tika iesniegti elektroniski attālināti, izmantojot elektronisko sistēmu REPS un 20% - izmantojot papīra
formātu vai e-parakstu, bet no kopēja iesniegumu skaita 67% tika iesniegti elektroniski un 33% izmantojot papīra formātu vai e-parakstu.
2021.gadā kopā izsniegtas 108 izziņas par 1280 veiktajām vienību operācijām reģistrā. Uz 2021.
gada 31.decembri reģistrēto ritošā sastāva vienību skaits ir 8331.
5. tabula 2021.gadā veiktās izmaiņas Dzelzceļa ritošā sastāva valsts reģistrā
VAS “Latvijas
dzelzceļš”
49
0
0
0
914
0
0
0

Ritekļa veids
Lokomotīves
Elektrovilcienu vagoni
Dīzeļvilcienu vagoni
Pasažieru vagoni
Kravas vagoni
Sliežu ceļa mašīnas
Dzelzceļa ceļamkrāni
Citas mašīnas

Citas uzņēmējsabiedrības
11
1
2
25
261
9
5
3

Kopā:

Veiktās izmaiņas kopā
60
1
2
25
1175
9
5
3
1280

6. tabula 2019.-2021.g. reģistrēto ritekļu skaita dinamika Dzelzceļa ritošā sastāva valsts reģistrā

Lokomotīves kopā, t.sk.:
• Kravas-pasažieru
• Kravas-tvaika
• Manevru
• Kravas
• Manevru-kravas
• Pasažieru
Ceļamkrāni
Sliežu ceļu mašīnas
Citas mašīnas
Dīzeļvilcienu vagoni
Elektrovilcienu vagoni
Pasažieru vagoni
Kravas vagoni kopā/privātie, t.sk.:

2019. gads
327
4
2
152
141
19
9
57
173
26
76
164
74
8979/2172

2020. gads
315
4
2
145
136
19
9
57
173
27
76
164
67
8362/1972

2021. gads
290
4
2
136
122
19
7
55
167
28
76
163
65
7487/1882
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•
•
•
•
•
•
•
•

Platformas
Hopervagoni
Cisternas
Dumkari (pašizgāzēji)
Pusvagoni
Refrižeratori
Segtie
Citi

2107/509
1886/334
1767/686
159/94
802/284
48/37
2106/206
104/22

2068/470
1764/212
1734/653
159/94
802/284
43/32
1694/211
98/16

2033/455
1761/209
1233/599
159/94
623/279
30/19
1550/211
98/16

2.3.6. Pasākumu īstenošana, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu
(Regulu) izpildes uzraudzību VDA kompetences jomā
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regula (EK)
Nr.1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (tās vietā 29.04.2021.
pieņemta jauna Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2021/782, kura kļūs
piemērojama ar 07.06.2025.).
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 33.3 panta pirmo daļu Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada
23.oktobra regulas (EK) 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (turpmāk — regula
(EK) Nr. 1371/2007) 30.pantā minētā iestāde, kas atbild par šīs regulas (izņemot tās 21. un 26.pantu)
izpildi starptautiskajos dzelzceļa pasažieru pārvadājumos ir VDA.
2021.gadā neviens starptautiskais pasažieru pārvadājums Regulas Nr. 1371/2007 izpratnē Latvijas
Republikas teritorijā netika veikts. Pasažieru sūdzības par pasažieru tiesību pārkāpumiem 2021.gadā
saņemtas netika.
2.3.7. Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa finansējuma sadalījums un tā izlietojuma kontrole
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- nodrošināt Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes lēmumu izpildes
uzraudzību.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 7.1 pantu VDA ir atbildīga par Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa
konsultatīvās padomes lēmumu izskatīšanu un finanšu līdzekļu piešķiršanu vēsturiskā mantojuma
dzelzceļa objektu īpašniekiem (valdītājiem) un šī finansējuma izlietošanas kontroli.
Pildot normatīvajos aktos noteiktās Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes
sekretariāta funkcijas, 2021.gadā tika noorganizētas divas attālinātās sanāksmes un sagatavoti sanāksmju
protokoli. Vienlaikus tika sagatavoti lēmumu projekti par finanšu līdzekļu piešķiršanu, tika pārbaudīti
dokumenti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un apkopotas iesniegtās finanšu atskaites, kā arī tika
veikta iesniegto dokumentu pārbaude par finansējuma izlietojumu Depo ēkas remontam Gulbenē.
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2.3.8. Citu valsts pārvaldes uzdevumu īstenošana
VDA mērķis, īstenojot šo funkciju:
- īstenojot valsts pārvaldē ieviesto principu “konsultē vispirms”, sekmēt uz klientu orientētu
un konstruktīvu komunikāciju ar nozares uzņēmumiem, kā arī efektīvu uzraudzības funkciju
realizēšanu;
- iekļauties valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā;
- dalība tiesību aktu projektu izstrādē;
- dzelzceļa kravu pārvadājumu pasūtījumu līgumu saskaņošana.
a) “Konsultē vispirms” princips
VDA darbības stratēģijā 2017. – 2019.gadam tika ieviests “Konsultē vispirms” princips. “Konsultē
vispirms” iespēja tiek nodrošināta, ņemot vērā to, ka “jebkurai personai (fiziskai vai juridiskai)” ir iespēja
saņemt VDA kompetencē esošās dzelzceļa jomas tiesiskā regulējuma prasību izskaidrojumu pie attiecīgā
VDA speciālista (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku), pirms jebkāda administratīvā procesa uzsākšanas.
b) Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platforma
2021.gadā VDA pilnveidota savu interneta vietnes formātu un saturu, un nodrošināja tās pievienošanu
vienotajai valsts iestāžu tīmekļa vietņu platformai. Šobrīd informāciju par VDA iespējams saņemt,
izmantojot vienotā formāta Latvijas valsts pārvaldes iestāžu vietņu formātu un informācijas izklāsta
formu.
c) Dalība dzelzceļa jomas normatīvo aktu projektu izstrādē
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumu Nr.13 “Valsts dzelzceļa administrācijas
nolikums” 4.7.apakšpunktu VDA atbilstoši kompetencei izstrādā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sniedz priekšlikumus un ierosinājumus par normatīvo aktu pilnveidošanu. Savukārt Likuma par budžetu
un finanšu vadību 41.panta 11 un 12 daļā doto uzdevumu izpildes nodrošināšanai VDA sagatavo un
iesniedz Satiksmes ministrijai virzīšanai uz Ministru kabinetu apstiprināšanai VDA kārtējā gada budžeta
projektu vai tā grozījumus.
VDA 2021.gadā savas kompetences jomā izstrādāja un iesniedza tālākai virzīšanai Satiksmes
ministrijai šādus dzelzceļa jomas tiesību aktu projektus un priekšlikumus tiesiskā regulējuma
pilnveidošanai citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem:
• MK noteikumu projektu “Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība”;
• MK noteikumu projektu “Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums”’
• MK rīkojuma projektu “Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu”;
• Izstrādāti un sniegti priekšlikumi Labklājības ministrijai par likumprojektu “Preču un
pakalpojumu piekļūstamības likums” (saistībā ar starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru
pārvadājumiem, kas attiecas uz VDA kompetenci);
• Priekšlikumu sniegšana Satiksmes ministrijai par grozījumiem Dzelzceļa likumā (saistībā ar
Eiropas Savienības tiesas judikatūru jautājumos, kas attiecas uz VDA kompetenci);
• Atzinuma sniegšana Satiksmes ministrijai par VAS “Latvijas dzelzceļš” priekšlikumu slēgt
gandrīz 30 dzelzceļa stacijas un pieturas punktus.
Nacionālajiem tiesību aktiem jābūt saderībai ar Eiropas Savienības tiesībām un Eiropas Savienības
Tiesas judikatūru.
Lai pilnveidotu Dzelzceļa likumā ietverto tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu Eiropas Savienības
Tiesas 2021.gada 8.jūlija spriedumam prejudiciālā lietā C-120/20 Koleje Mazowieckie atbilstošu Eiropas
Savienības prasību interpretāciju, VDA iesniedza Satiksmes ministrijai izvērtēšanai priekšlikumus par
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grozījumiem Dzelzceļa likumā6. Priekšlikumi paredzēja izslēgt Dzelzceļa likuma 11.panta divpadsmitajā
daļā un 12.panta devītajā un desmitajā daļā mēneša termiņu, kādā vēlākais attiecīgo sūdzību var iesniegt
VDA.
d) Dzelzceļa kravu pārvadājumu pasūtījumu līgumu saskaņošana
VDA saskaņā ar Dzelzceļa likuma 31.panta pirmās daļas 2.punktu saskaņo dzelzceļa kravu
pārvadājumu pasūtījuma līgumu projektus. Savukārt saskaņā ar tās pašas daļas 3.punktu pēc dzelzceļa
kravu pārvadājumu pasūtījuma līgumu noslēgšanas reģistrē tos un kontrolē šo līgumu izpildi.
2021.gadā VDA nav iesniegts saskaņošanai neviens sabiedrisko dzelzceļa kravu pasažieru
pārvadājumu valsts pasūtījumu līgums. 2021.gadā nav arī bijusi nepieciešamība reģistrēt dzelzceļa kravu
pārvadājumu pasūtījuma līgumus un kontrolēt šo līgumu izpildi, jo šādi līgumi līdz šim nav tikuši noslēgti.

6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri =CELEX%3A62020CJ0120&qid=1655121261483
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3. INFORMĀCIJA PAR VDA BUDŽETU UN TĀ IZLIETOJUMU
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 20.oktobra rīkojumu Nr.611„Par Valsts
dzelzceļa administrācijas 2021.gada budžeta apstiprināšanu” tika apstiprināts VDA budžets 575 446 EUR
apmērā un izdevumi 575 446 EUR apmērā.
7.tabula Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (eiro)
Iepriekšējā
gadā (faktiskā
izpilde)

Nr.
p.k.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5
2.2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā):
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā):
uzturēšanas izdevumi (kopā):
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas kopienas
budžetā un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumi transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā izpilde
likumā

575 446

575 446

577 252

-

-

-

575 446

575 446

575 469

502 545
495 934
495 934
-

575 446
567 964
567 964
-

1 783
569 974
565 503
565 503
-

-

-

-

6 610

7 482

4471

Pamatojoties uz 24.03.1994. likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” ar grozījumiem
6. .panta 5. daļu, budžeta nefinansētu iestāžu kārtējā gada līdzekļu atlikumu var izmantot nākamajā gadā
izdevumu finansēšanai.
1
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4. VDA STRUKTŪRA UN PERSONĀLS
Īstenojot funkcijas, kas izriet no Saeimas 2016.gadā pieņemtajiem apjomīgajiem grozījumiem
Dzelzceļa likumā, kas tika veikti, lai pārņemtu ES direktīvas 2012/34 prasības, VDA tika uzdotas vairākas
jaunas svarīgas funkcijas, piemēram, tirgus uzraudzības un regulēšanas, infrastruktūras pārvaldītāja
būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību uzraudzības funkcijas, u.c. Tās īstenojot, VDA veica
izmaiņas līdzšinējā struktūrā, izveidojot nepieciešamās struktūrvienības, kas nodrošina jauno funkciju
pārņemšanu un īstenošanu.
VDA aktuālā struktūra 2021.gadā ir pievienota zemāk.

4.1. Viens no galvenajiem personāla vadības mērķiem ir ilgtermiņā piesaistīt kompetentus speciālistus,
nodrošinot VDA uzticēto funkciju izpildi. Pārskata gadā VDA bija 13 amata vietas, tajā skaitā:
•
11 ierēdņu amata vietas
•
2 darbinieku amata vietas
4.2. Kopējais faktiski nodarbināto skaits VDA uz 31.12.2021. – 14 nodarbinātie (ieskaitot nepilnu slodzi
strādājošos), tajā skaitā:
•
6 sievietes
•
8 vīrieši
4.3. VDA nodarbināto sadalījums pēc vecuma grupām un dzimuma:
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8.tabula

Vecums

Sievietes

Vīrieši

26-35 gadi

2

1

46-55 gadi

1

3

56-65 gadi

2

4

66-75 gadi

1

4.4. VDA lielāko daļu darbinieku sastāvu veido darbinieki, kuri ir dzelzceļa jomas speciālisti un VDA
strādā ilgāk par pieciem gadiem. Daži no darbiniekiem strādā kopš iestādes dibināšanas dienas –
1999. gada 1. jūlija. Konkrēti, pieci darbinieki strādā ilgāk par 20 gadiem, viens 19 gadus, seši vairāk
par 5 gadiem, viens 2 gadus, viens līdz 1 gadam.
4.5. Visiem VDA darbiniekiem ir augstākā izglītība. Lielākā daļa VDA darbinieku labi pārvalda angļu
un krievu valodu. Daži darbinieki pārvalda arī franču valodu.
4.6. VDA darbinieki aktīvi piedalās Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Komisijas un Eiropas
dzelzceļa aģentūras darba grupās, lai Latvijas intereses tiktu atspoguļotas topošajos Eiropas
Savienības tiesību aktos. VDA darbinieku aktivitātes Eiropas Savienības un starptautisko
organizāciju darba grupās, liecina par VDA darbinieku profesionālām prasmēm un pieredzi.
4.7. Ik gadu VDA darbinieki turpina paaugstināt savu kvalifikāciju, papildinot zināšanas dažādos mācību
centros, Valsts administrācijas skolā, Valsts kancelejā, kā arī ministriju un Eiropas Savienības
institūciju organizētajos semināros u.c. mācību programmās. VDA personāla apmācību vajadzības
tiek noteiktas individuāli, ņemot vērā darbinieku esošo izglītību, jau apgūtās zināšanas un veicamā
amata pienākumu izpildei papildus nepieciešamās zināšanas.
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
VDA regulāri informē sabiedrību par dzelzceļa nozares politikas aktualitātēm, būtiskiem
notikumiem, darbības rezultātiem un virzieniem, izmantojot tīmekļa vietni www.vda.gov.lv, kā arī ar
plašsaziņas līdzekļu starpniecību.
2021.gadā ir veikts darbs, lai VDA tīmekļa vietni http://www.vda.gov.lv/lv pievienotu Valsts un
pašvaldību iestāžu vienotai tīmekļvietņu platformai, kuru Valsts Kanceleja ir izstrādājusi, lai nodrošinātu
vienotu un centralizētu valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu pārvaldības risinājumu, kā arī lai nodrošinātu
Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju
internetā” prasību izpildi.
Jaunajā iestādes tīmekļa vietnē, katrs tās apmeklētājs var iegūt pamatinformāciju par iestādi, tās
struktūru, darbinieku kontaktiem, iestādes funkcijām (saņemt un aizpildīt nepieciešamās reģistru
veidlapas), saistītajiem normatīvajiem aktiem, galvenajām aktualitātēm u.c. informāciju. Tāpat katrs
apmeklētājs var novērtēt iestādes tīmekļa vietni kopumā, elektroniski nosūtot savu atsauksmi.
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6. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM
1. Izstrādāt jaunu VDA nolikuma projektu (MK noteikumu projekts) un iesniegt to Satiksmes
ministrijai, tālākai virzīšanai uz Ministru kabinetu apstiprināšanai.
2. Izstrādāt un apstiprināt jaunu VDA darbības stratēģiju, iekļaujot tajā jaunās funkcijas, kas izriet
no dzelzceļa jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Iepriekšējā VDA stratēģija darbojās
no 2020. – 2022.gadam.
3. Dzelzceļa vides aizsardzības politikas 2021.-2027. darbības novērtējumam veikt nepieciešamo
indikatoru un datu ievākšanu (no dzelzceļa uzņēmumiem par vides aizsardzības pasākumiem,
bīstamo kravu pārvadājumiem) un to apkopošanu.
4. Lai izvērtētu apdraudējumu, ko dzelzceļa infrastruktūra rada cilvēku veselībai un videi, veikt
kvalitatīvo riska novērtējumu dzelzceļa iecirknim Jelgava- Liepāja.
5. Nodrošināt 2021. gadā veiktā pētījuma “Kvantitatīvais riska novērtējums dzelzceļa bīstamo kravu
pārvadājumiem ar īpašu riska potenciālu stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa infrastruktūras
iecirkņiem Latvijas teritorijā” izstrādāto secinājumu un rekomendāciju izpildi:
5.1. prezentēt pētījumu Satiksmes ministrijas Bīstamo kravu aprites konsultatīvo padomei;
5.2. informēt Satiksmes ministrijas ekspertu darba grupu par nepieciešamību pārskatīt un
papildināt SM Preventīvo pasākumu plānu īpaši bīstamu kravu pārvadājumu pa dzelzceļu
avārijas apdraudējuma līmeņa samazināšanai;
5.3. informēt ES Dzelzceļa aģentūru (ERA) par tās izstrādātās rokasgrāmatas “Riska novērtēšanas
rokasgrāmata bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem” izmantošanu Administrācijas
veiktajā pētījumā.

27

