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Nodrošināt dzelzceļa
infrastruktūras pārvaldīšanu un
loģistikas pakalpojumus Latvijas
tautsaimniecības interesēs.

Kļūt par Baltijas transporta n
 ozares
līderi – modernu, efektīvu un
videi draudzīgu infrastruktūras
un loģistikas uzņēmumu grupu.

Attīstība,
Atbildība,
Drošība,
Sadarbība.

Dalība dziesmu un deju svētkos –
sajūtas, ko vārdos grūti aprakstīt
“Dienas ir garas, mēģinājumi jau
no paša rīta un tikai vēlu vakarā tiekam gulēt. Taču sajūtas nav vārdos
aprakstāmas.” Savos iespaidos par
savu dalību šī gada vienā no lielākajiem notikumiem Latvijā – XXVI
Vispārējos latviešu dziesmu un XVI
deju svētkos dalās dzelzceļa nozares darbinieku deju kolektīva “Bānītis” dalībniece, VAS Latvijas dzelzceļš Personāla direkcijas darbiniece
Antonija Kokina.
Iespējams, ka ne visi LDz zina, ka
dzelzceļa nozares darbiniekiem ir ne
tikai sporta komandas, bet arī vidējas
paaudzes deju kolektīvs Bānītis, kas
apvieno tos dzelzceļa nozarē strādājošos, kam tautas dejas ir neatņemama
dzīves sastāvdaļa. Deju kolektīvs ne tikai piedalās koncertos kopā ar citiem
deju kolektīviem un sniedz koncertus
ārpus Latvijas robežām, bet arī regulāri piedalās Vispārējos dziesmu un deju
svētkos.
Arī šis gads, kad dziesmu un deju
svētki paiet Latvijas simtgades jubilejas zīmē, Bānītis kopā ar citiem kolektīviem piedalās mēģinājumos un
koncertos, lai izdejotu latviešu tautas
rakstus un zīmes.
Bānītim mēģinājumi sākušies jau
jūnija vidū, lai gatavotos atklāšanas
koncertam, kas notika 2.jūlijā. Lai
gan koncerts beidzās vēlu vakarā un
dalībnieki tikai naktī tikuši mājās, jau
nākamajā rītā visiem bija jāpulcējas uz
mēģinājumu, stāsta A.Kokina. Par spīti
tam, ka miegam atvēlēts maz stundu
un mēģinājumi ir katru dienu, jau gadiem uzkrātais rūdījums, gan atpūtas
brīži, gan arī pozitīvās emocijas ļauj šo
slodzi izturēt.
Vaicāta, kas ir skaistākais dziesmu
un deju svētku nedēļā, A.Kokina atzīst,

ka tā ir kopības sajūta, kas ir katrā
deju kolektīvā un visiem dejotājiem
kopā. “Neviens nestaigā pa vienam,
visi turas kopā un ir ļoti draudzīgi – kā

gads, kad dziesmu
“unArīdejušissvētki
paiet Latvijas

simtgades jubilejas zīmē, Bānītis
kopā ar citiem kolektīviem
piedalās mēģinājumos un
koncertos, lai izdejotu latviešu
tautas rakstus un zīmes.

vienots organisms,” stāsta A.Kokina,
piebilstot, ka katrs kolektīvs arī ir īpaši
piedomājis pie sava ārējā tēla. Tostarp
arī Bānītis, kas mēģinājumos ir pamanāmi spilgti dzeltenos tērpos.
Deju kolektīvs Bānītis dibināts
2009.gada decembrī, apvienojoties
dzelzceļa nozarē strādājošiem bijušajiem dejotājiem. Sākotnēji dejotāji
apvienojās, lai sniegtu koncertu uzņēmuma AS Pasažieru vilciens jubilejas pasākumā, taču pēc šī koncerta
pieņemts lēmums dibināt deju kolektīvu.
Lai dejai raits solis!

Bānītim mēģinājumi sākušies jau jūnija vidū, lai gatavotos atklāšanas koncertam, kas
notika 2.jūlijā. Lai gan koncerts beidzās vēlu vakarā un dalībnieki tikai naktī tikuši mājās,
jau nākamajā rītā visiem bija jāpulcējas uz mēģinājumu. Par spīti tam, ka miegam
atvēlēts maz stundu un mēģinājumi ir katru dienu, jau gadiem uzkrātais rūdījums, gan
atpūtas brīži, gan arī pozitīvās emocijas ļauj šo slodzi izturēt.
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“Lielais akmens” un Ķīnas dzelzceļš
ieinteresēti attīstīt sadarbību ar LDz

VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) prezidents Edvīns BĒRZIŅŠ, Ķīnā tiekoties ar Ķīnas-Baltkrievijas industriālā
parka “Lielais akmens” attīstības direktoru Hī DONGGANGU un Ķīnas dzelzceļa viceprezidentu Lī VENINU,
saņēmis apliecinājumus turpmākās sadarbības attīstīšanai.
Tiekoties ar “Lielā akmens” attīstības direktoru, prezentēta Latvijas līdzšinējā pieredze kravu pārvadājumos no

Baltkrievijas uz Latviju un izmantojot ostas - tālāk uz citām
Eiropas valstīm. Šī pieredze tikšanās laikā atzinīgi novērtēta, norādot, ka industriālajam parkam ir interese par šādiem
kravu pārvadājumiem.
Sarunas laikā LDz prezidents informēja par Latvijas
dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu, kas arī ir būtiska
kravu pārvadājumu organizēšanā nākotnē. Arī šis projekts
saņēma atzinīgu novērtējumu, jo tas paātrinātu kravu nogādāšanu uz Latvijas ostām.
Savukārt Donggangs informēja, ka rudenī plāno apmeklēt Latviju, tajā skaitā arī lai iepazītos ar Latvijas piedāvātajiem
kravu pārvadājumu veidiem un dzelzceļa infrastruktūru.
Tiekoties ar Ķīnas dzelzceļa viceprezidentu Lī Veninu,
pārrunāta kravu pārvadājumu organizēšana no Ķīnas uz Eiropu, izmantojot Latvijas ostas. Lī Venins atzinīgi novērtēja
Latvijas pievienošanos novērotāja statusā Jaunā zīda ceļa
septiņu valstu līgumam. Nākamā līguma dalībvalstu tikšanās ir plānota septembrī Vācijas galvaspilsētā Berlīnē, un tās
laikā tiks lemts par turpmāko LDz statusu šajā projektā.
Latvijas iekļaušana līgumā pavērs jaunas sadarbības
iespējas ar Ķīnu un pārējām līguma valstīm (Krieviju, Mongoliju, Kazahstānu, Vāciju, Poliju un Baltkrieviju), paudis Ķīnas dzelzceļa viceprezidents. Kļūstot par pilntiesīgu līguma
dalībvalsti, Latvija varētu pildīt tranzīta mezgla lomu kravu
nogādāšanā no Āzijas uz Eiropu.

Ritošā sastāva serviss vienojas par
sadarbību ar Teplovoz servis
SIA LDz Ritošā sastāva serviss valdes priekšsēdētājs Edgars ABRAMS
26.jūnijā parakstīja sadarbības
vienošanos ar Krievijas uzņēmuma
Teplovoz servis (Тепловоз Сервис)
valdes priekšsēdētāju Aleksandru
GAIDUKOVU, kas paredz attīstīt sadarbību ritošā sastāva un vilces apkalpošanā.

Vienošanās paredz sadarbību LDz
RSS un Teplovoz serviss sadarbību ar
Krievijas rūpniecības uzņēmumiem
un citiem klientiem vilces un ritošā
sastāva remontēšanā un apkalpošanā.
Parakstīšanā piedalījās arī Krievijas
Federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Andrejs VLADIMIROVS, ar kuru
puses pārrunāja ekonomiskās sadarbības attīstības iespējas.
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A.Strakšas: Sūdzēties par kravu
pārvadājumu apjomu šobrīd nenākas

Lai gan regulāri publiskajā telpā izskan bažas kā par Latvijas
ostās pārkrauto, tā pa dzelzceļu
pārvadāto kravu apjomu samazināšanos, šogad vismaz dzelzceļš
par rādītājiem nesūdzas. VAS Latvijas Dzelzceļš viceprezidents Aivars
STRAKŠAS intervijā aģentūrai LETA
atzīmē, ka šajā gadā kravu pārvadājumos nav novērojama sezonalitātes ietekme un līdz ar to rezultāti
kopumā esot labi.
Savukārt, vērtējot, kāda ietekme uz Latvijas tautsaimniecību
būtu dzelzceļa elektrifikācijas projekta un citu starptautisku projektu
īstenošanai vai neīstenošanai un to
izmaksu atdevi, viņš norāda, neko
neieguldot nākotnē, tā, visticamāk,
nepatiks.
Kādi ir bijuši pārvadāto kravu
apjomi šā gada piecos mēnešos?
Šis gads ir īpatnējs. Parasti ir bijusi
izteikta sezonalitāte - ziemā tiek pārvadāts vairāk kravu, bet vasarā mazāk.
Savukārt šogad ir interesanti, ka ziemā
nebija liela kāpuma, bet visus mēnešus
kravu apjoms palika vienā līmenī - ap
četriem miljoniem tonnu. Tikmēr maijs
mums šogad kravu apjoma ziņā ir bijis labākais mēnesis līdz šim, maijā ir
pārvadāts 4,1 miljons tonnu, kas ir par
12% vairāk kravu nekā iepriekšējā gada
attiecīgajā mēnesī. Ja skatāmies piecu
mēnešu rādītājus kopumā, tad kravu

pārvadājumu apjoms ir samazinājies
par apmēram 7% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn. Vienlaikus jāatzīmē, ka arī jūnijs šogad ir ļoti labs, līdz
ar to pusgadu kopumā varētu beigt pagājušā gada līmenī. Attiecīgi sūdzēties
par kravu pārvadājumu apjomu šobrīd
nenākas. Aprīlis, maijs, jūnijs mums šogad ir neparasti labi mēneši.
Kas to ir ietekmējis?
To ir grūti pateikt. Krievija saskaņo kravas mūsu virzienā, tā ir galvenā
ietekme. Kāpēc viņi to dara? Par to
varam tikai domāt. Viens no variantiem ir labās ogļu cenas. Acīmredzot ir
vēlme pēc iespējas ātrāk un vairāk tās
izvest. Iespējams, ietekme ir arī Krievijā notiekošajam Pasaules kausam
futbolā, jo kravu apjoms varētu būt
samazināts caur mezgliem, kur notiek
futbola čempionāts. Taču tie ir tikai
minējumi.
Kā pēc kravu satura izskatās?
Ogļu īpatsvars turpina pieaugt,
savukārt naftas produktu apjoms turpina samazināties. Salīdzinājumā ar
pagājušo gadu akmeņogļu apjoms
šā gada piecos mēnešos ir pieaudzis
no 40% līdz 42%, bet naftas un naftas
produktu īpatsvars samazinājies no
30% līdz 26%. Graudu kravu šogad ir
vairāk nekā pagājušajā gadā, bet tie
nav lieli apjomi.
Vēl ir iezīme, ka ir nedaudz pieaugušas Baltkrievijas izcelsmes kravas.
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Pagājušā gada piecos mēnešos tās veidoja 19%, bet šogad jau 23% no kopējā
kravu apjoma, vienlaikus attiecīgi ir samazinājušās Krievijas izcelsmes kravas.
Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka intensīvāk strādājam ar Baltkrieviju, esam tur
arī atvēruši pārstāvniecību. Acīmredzot
atmaksājas ieguldītais darbs.
No kurām vēl valstīm un kādā apjomā tiek vestas kravas uz Latviju?
Tātad šā gada pirmajos piecos mēnešos 72% veidoja Krievijas kravas,
23% - Baltkrievijas, 3% - Lietuvas, bet
pa 1% vēl bija Igaunijai un Ukrainai.
Lielos vilcienos nekas nav mainījies.
Kādas ir prognozes par kravu
izcelsmes valstu sadalījumu? Arī
turpmāk ir sagaidāms pieaugums
Baltkrievijas kravām?
Baltkrievijai ir potenciāls, bet tās
īpatsvars ir atkarīgs no tā, cik daudz
būs Krievijas kravu. Protams, mums
svarīgi ir visi tirgi. Ir arī tālāki tirgi, pie
kuriem jāstrādā.
Kāda šobrīd ir situācija ar Latvijas Dzelzceļa finanšu plūsmu?
Ja viss ir kārtībā ar pārvadāto kravu apjomu, tad ar finansējumu arī viss
ir daudz maz kārtībā. Pirmajos piecos
mēnešos finanšu stabilitāte ir nodrošināta. Piecu mēnešu rezultāts ir 12
miljonu eiro peļņa. Esam virs budžetā
plānotajiem rādītājiem gan ieņēmumu, gan peļņas ziņā, un drīzumā redzēsim pirmā pusgada rādītājus.
Taču šobrīd situācija ir stabila.
Jā, šobrīd situācija ir stabila un
mierīga.
Divu trīs mēnešu perspektīvā
varēsiet turpināt tikpat mierīgā
garā?
Pirmā pusgada rezultāti būs ļoti
labi, labāki nekā pagājušajā gadā.
Kādi ir plāni saistībā ar infrastruktūras maksu, tarifu iesaldēšanu, par ko valdība uzklausīja informatīvo ziņojumu?
Šobrīd notiek būtisks process
saistībā ar indikatīvā plāna apstiprināšanu. No ministrijām ir saņemti saskaņošanas atzinumi, un drīzumā tas
tiks virzīts apstiprināšanai Ministru
kabinetā. Otrs saistītais dokuments
ir daudzgadu līgums. Indikatīvais
plāns ir pasūtījums, ko valsts grib
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infrastruktūras jomā, savukārt daudzgadu līgums nosaka to, kā mums pēc
tam ar šo pasūtījumu tikt galā un nofinansēt.
Būtiskākā lieta, kas saistībā ar šo
interesē tranzītbiznesu, ir infrastruktūras maksa, jo, ja nekas netiek atrunāts,
tad infrastruktūras maksa «staigās līdzi» kravu pārvadājumu apjomiem, un
līdz ar to no biznesa viedokļa savā ziņā
veidojas neloģiska situācija - jo mazāk
kravu, jo augstāka infrastruktūras maksa, kas varētu veicināt kravu apjoma
samazināšanos vēl vairāk. Tāpēc arī mēs
piekrītam tranzītbiznesa iniciatīvai infrastruktūras maksas iesaldēt līdz 2022.
gadam reālajās cenās, tādējādi pieaugums nepārsniegtu inflāciju. Mēs tam
būtu gatavi, bet vajadzīgs arī finanšu
līdzsvara nodrošināšanas mehānisms
gadījumam, ja kravu nav. Ja kravu apjoms saglabāsies līdzšinējā līmenī, tad
mums valsti nevajadzēs traucēt un paši
tiksim galā.
Nozares spēlētāji, privātie pārvadātāji šajā ziņā piekrīt?
Tās ir biznesa intereses. Jo stabilāka un prognozējamāka būs biznesa
vide, jo kravu būs vairāk. Savukārt, ja
būs vairāk kravu, būs vairāk ieņēmumu un valstij būs mazāk jāiesaistās.
Taču galvenais neaizbaidīt kādu prom
un veicināt investīcijas.
Vai ir kāds nozares dalībnieks,
kas iebilst šāda plāna apstiprināšanai?
Nē. Nozarei, protams, gribētos, lai
pati infrastruktūras maksa būtu zemāka, bet par to ir cits stāsts.
Vēl viens būtisks jautājums ir
saistīts ar elektrifikāciju. Līdz šim
ir izskanējuši dažādi vērtējumi un
redzējumi par to. Arī izskanējis, ka
valdības koalīcijā radušās piesardzīgas šaubas un būtu vēlams kaut
ko pārskatīt, pārvērtēt. Kā no jūsu
puses izskatās šis jautājums?
Lēmumi par atbalstu ir pieņemti,
un virzāmies ar elektrifikāciju uz priekšu. Uzņēmums strādā pie iepirkuma
organizēšanas, LDz Finanšu direkcija,
kā arī citi mūsu eksperti intensīvi komunicē ar Eiropas Investīciju banku
un Eiropas Komisijas speciālistiem par
kredīta piesaisti. Tiktāl no mūsu puses
viss ir kārtībā. Pārskatīšanas mums
nav paredzētas.
Izskanējuši apsvērumi, ka elektrifikācijas plāns ir savulaik veidots, balstoties uz kravu apjoma
ziņā treknajiem gadiem, bet jūs

pats esat teicis, ka tā nav un plānā
ir krietni mazāki apjomi.
Neesmu politiķis, bet domāju, ka
viens no iemesliem, kāpēc šis jautājums ir aktualizēts, ir saistībā ar vēlēšanu tuvošanos. Jautājums ir par konkurenci politiskajā tirgū, kādas idejas
kurš virza un cenšas konkurentus apkarot.
Otrs iemesls varētu būt saistīts ar
naudas pārdali. Varbūt kādam ir doma
pārdalīt elektrifikācijas naudu citiem
projektiem. Taču tas nav racionāli izdarāms - projekts Eiropas Komisijas
institūcijās tiek skaņots jau vairākus
gadus, un citu līdzīga mēroga projektu, kas sasniegtus tos pašus mērķus,
nav iespējams tik īsā laikā izstrādāt un
īstenot.
Pēc Ministru prezidenta teiktā,
citi projekti varētu būt saistīti tikai
ar vidi.
Jā, tie nebūtu projekti, kas balstīti
uz ražošanu, konkurētspējas attīstīšanu, elektrifikācijas projekts ir vienīgais
tāds. Elektrifikācija veicinās tranzīta
nozares konkurētspēju. Skatoties uz
to, ko tranzīta nozare dod Latvijai, redzam, ka tā šobrīd ienes stipri vairāk
nekā IT sektors kopumā, kurā šobrīd
tiek ļoti ieguldīts. Jā, tas ir perspektīvs
sektors, bet dzelzceļa, ceļu un aviācijas apjomi tajā nav sasniedzami. Programmētāju resursu nepietiek, lai to
sasniegtu. Elektrifikācija ir pamats, uz
kura veidot tranzīta nozares konkurētspējas uzlabošanu. Mums ir jāpaceļas
jaunākajā tehnoloģiskajā līmenī, un
tas mums ir ārkārtīgi nepieciešams
kaut no izmaksu viedokļa. Šobrīd norit projekta realizācijas pirmais posms,
bet varēsim būt mierīgi tikai tad, kad
būs realizēts vairāk un varēsim pa
elektrificētu dzelzceļu nogādāt kravas
ne tikai uz Rīgu, bet arī uz Ventspili
utt.
Ja skatāmies no mēroga viedokļa,
protams, cilvēkiem nepieciešamie ieguldījumi 440 miljonu apmērā šķiet
pārāk dārgi. No otras puses, nesen ir
pabeigts pētījums, kurā secināts, ka
tikai dzelzceļa nozare vien iekšzemes
kopproduktā tiešā un netiešā, inducētā un katalizatora ietekme ir miljarda eiro gadā apmērā. Jautājums,
vai gribam saglabāt šo miljardu, vai
arī sakām, ka mums to nevajag un lai
Lietuva ar to nodarbojas vai Krievija
pārkrauj savās ostās.
Tāpat bieži tiek runāts par to, ka
kravu apjomi samazināsies. Pilnīgi

iespējams, ka kravu apjomi samazināsies uz kādu brīdi, bet pēc tam pieaugs.
Mainās arī kravu struktūra - konteinerpārvadājumu apjomi, kas, iespējams,
nav mērāmi tik daudzās tonnās kā tradicionālās kravas, visā pasaulē pakāpeniski pieaug. Mēs ar savu infrastruktūru dodam iespēju pārvadāt kravas, bet
tas nedod nekādas garantijas. Elektrifikācijas projekts ir vismaz 30 gadu
projekts līdz nākamajam kapitālajam
remontam. Pēc iepriekšējās elektrifikācijas jau būs pagājuši apmēram 50
gadi. Jautājums ir par to, kādi būs apjomi šajā periodā. Kravu bāze šeit ir un
būs. Draudzēsimies vairāk vai mazāk,
kādas būs investīcijas ostās, cik tās būs
konkurētspējīgas utt. Ir ļoti daudz jautājumu, kas to visu ietekmē. Mēs piedāvājam iespēju strādāt pie tranzīta
un to saglabāt. Ja runā, ka samazināsies kravu apjomi par pusi, tad varbūt
mums arī nevajag pusmiljardu iekšzemes kopproduktam? No elektrifikācijā
nepieciešamajiem 440 miljoniem eiro
347 miljonus līdzfinansēs Eiropas Savienība, un tie ir ļoti samērojami ar to
ieguldījumu, kas Latvijas ekonomikā
ienāk no tranzīta.
Ja kādreiz kravu ir bijis ārkārtīgi
daudz, tad šobrīd daudziem ir grūti
pielāgoties un saprast, kāpēc par tām
ir jācīnās. Varam salīdzināt kravu pārvadājumu apjomus Eiropā, salīdzinot,
cik daudz kravu tiek pārvadāts uz vienu sliežu kilometru. Pērn izteikti izcēlās Latvija un Lietuva, kuras uz vienu
sliežu kilometru pārvadāja attiecīgi
23 543 un 27 546 tonnas. Trešajā vietā ir Austrija, kas uz vienu sliežu kilometru pārvadāja 15 508 tonnas kravu,
bet ceturtajā vietā Slovēnija - 15 467
tonnas. Un viņi neraud, ka kravu skaits
samazinātos, bet uztur esošos ceļus.
Ja mums kravu apjoms samazināsies
par 30%, būsim viņu līmenī. Vai tā būs
traģēdija? Nē! Tas tāpat būs izdevīgi
tautsaimniecībai. Tā pati Vācija pārvadā trīs reizes mazāk kravu uz vienu
sliežu kilometru nekā Latvija, bet nesaka, ka šī nozare būtu neperspektīva.
Viņiem ir cita kārtība, kā tiek uzturēta infrastruktūra.
Viņiem, protams, ir daudz ātrgaitas dzelzceļu, ir arī intensīva pasažieru
kustība, kam attiecīgi ir citas prasības.
Viņi kravas pārvadā nevis smagsvara
sastāvos, bet vieglākos vilcienos. Būtiski arī, ka jau gadiem šajās valstīs
dzelzceļa infrastruktūru līdzfinansē
vai pat pilnībā dotē valsts.
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Cik adekvāti salīdzināt Latviju
un Lietuvu, kas ir radniecīgas, ar citām valstīm? Jo citās valstīs varētu
būt citādāki nosacījumi un vēl citi
faktori, kas jāņem vērā.
Vienīgais faktors, kas šajā gadījumā ir jāņem vērā, ir tas, ka infrastruktūras izmaksas Latvijā un Lietuvā ir
būtiski zemākas nekā Vācijā un Austrijā. Kravu pārvadājumu apjoms un
infrastruktūras uzturēšanas izmaksas
ir bijis vienīgais iemesls, kāpēc šīs
divas valstis līdz šim dzīvojušas bez
valsts līdzfinansējuma infrastruktūrai.
Visi pārējie tiek finansēti kā autoceļi.
Saprotams, ja visu laiku ir finansējuši
paši un tagad kaut ko prasa klāt, nepieciešama domāšanas maiņa. Pie
pašreizējā apjoma mēs nerunājam par
dzelzceļa finansēšanu.
Katrā projektā jābūt plānam,
kā ieguldījumi tiks atpelnīti, un ir
izskanējušas bažas par šī projekta
atdevi, ka vienā brīdī vairs nevarēs
atļauties uzturēt infrastruktūru un
būs jātērē valsts budžeta līdzekļi.
Bažas ir neprofesionāls risinājums,
tās var būt par jebko - vai šodien būs
lietus vai saule utt. Un ir cilvēki, kuri
satraucas par lietām, kuras nesaprot.
Lai viņi to dara, bet vai uz viņiem
vajag atsaukties? Vienīgais autoritatīvais pētījums par kravām ir EY un
KMPG auditētais pētījums par kravu
pārvadājumu apjomiem. Profesionāli
ekonomiskie pētījumi parasti ir konservatīvi, tomēr arī viņi saka, ka 49-50
miljoni tonnu ir mazākā kravu bāze
šajā reģionā, kas varētu nākt caur Latviju, darbojoties ekonomiskiem nosacījumiem. Politika var deformēt ekonomiku, kā vien ienāk prātā, un laiku
pa laikam to arī dara. Tāpēc jautājums,
kas ir apakšā paustajām bažām. Tā nav
kompetence, bet tikai bažas. Ko es
varu likt pretī viņu bažām? Savas bažas, ka viņu bažas neizpildīsies. Bažu
valoda ir tirgus valoda.
Interesanti, ka, paužot bažas, tiek
palaists garām tas, par ko bažīties
nevajadzētu. Pie pašreizējām degvielas cenām elektrificēta dzelzceļa
izdevīgums pret pagājušo gadu būtu
apmēram astoņi miljoni eiro. Septiņi
miljoni eiro ir ietekme tikai uz mūsu
koncernu. Astoņi miljoni eiro nozīmē
vismaz 0,2 eiro uz vienu tonnu lētāk
vai dārgāk. Kopējais ieguvums no šī
gan enerģijas, gan ritošā sastāva ietaupījuma ziņā bija plānots ap 16-17
miljoniem gadā, tas ir vēl pieaudzis

1,5 reizes. Pie pašreizējām degvielas
cenām nevajadzētu bažīties, šobrīd
elektrifikācija atmaksājas. Vienmēr
esam teikuši, ka degvielas cenas svārstās gan uz augšu, gan leju, un tās vairāk tiek noteiktas nevis pēc ekonomiskiem, bet politiskiem principiem, līdz
ar to šīs cenas var ļoti strauji mainīties.
Savukārt elektrības cenas nelēkā tām
līdzi. Tā kā mums ir jākonkurē ar to
pašu Lietuvu sevišķi par Baltkrievijas
tirgu, ja viņi 2022.gadā pabeigs savu
elektrifikācijas projektu, mums nebūs
ko nolikt pretī. Baltkrievijas kravas,
kurām šobrīd ir 23% īpatsvars, nebūs
ekonomiska pamata vest uz Latviju,
mēs tās pazaudēsim, tādējādi zaudējot arī apmēram 200 miljonus iekšzemes kopproduktam.
Ņemot vērā pašreizējās degvielas
cenas un to, ka perspektīvā varētu tikt
atrisināts OIK jautājums, tam varētu
būt vēl papildu efekts. Turklāt elektrību varam saražot tepat Latvijā, un
nav nepieciešams maksāt naftas ražotājiem ārpus Latvijas. Šobrīd nevajadzētu uztraukties par elektrifikācijas
izdevīgumu.
Publiskajā telpā par elektrifikāciju atsevišķi cilvēki, interešu
grupas mēdz runāt kā par «Būvniecības «Parex»». Respektīvi, tiek
saskatīts izdevīgums no dzelzceļa
elektrifikācijas projekta ieviešanas
būvniecības sektorā strādājošajiem
uzņēmumiem.
Vienmēr būs spekulācijas. Skaidrs,
ka būvniecības firmas pieteiksies uz
ceļu un citu objektu būvniecības konkursiem neatkarīgi no tā, kāda projekta ietvaros tie notiks. Ja tur kāds redz
problēmu, tā nav dzelzceļa vai elektrifikācijas problēma. Bija izskanējusi
ideja pārlikt elektrifikācijai paredzēto
finansējumu māju siltināšanai, bet vai
tad arī šajā gadījumā nebūs būvnieku
intereses? Skaidrs, ka būs.
Pilnīgi droši, ka nekādu bažu nebūs tad, ja vispār nekas netiks darīts,
bet, ja neko neieguldi nākotnē, tā,
visticamāk, nepatiks. Taču, ja kaut ko
dari, riskus, tā vai citādāk, ir iespējams
kontrolēt. Pirmais jautājums ir par to,
ka šis būs liels projekts. Ceru, ka būs
konkurence. Projekta apjoms jau norāda, ka nebūs daudz kompāniju šajā
reģionā, kas varētu to paveikt, un
esošajām būs jākonkurē par interešu
realizāciju. Nākamais jautājums ir par
to, ka pie konkursa dokumentācijas
izstrādes strādā Eiropas institūcijas,
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mums viss ir jāsaskaņo, viss tiek izsijāts caur daudziem sietiem. Varbūt
kādam ir ļauni nodomi, bet procedūras ir tādas, ka tādiem nevajadzētu
realizēties. Skatoties no otras puses
viedokļa, bizness grib nopelnīt pēc
iespējas vairāk, un to nevajadzētu viņiem pārmest. Mums ir jārūpējas par
saviem mērķiem un interesēm, nevis
biznesa interesēm.
Tālis Linkaits blogā bija paudis,
ka, viņaprāt, būtu vērts pārskatīt
pirmā posma plānu un drīzāk atstāt
savienojumu
Daugavpils-Krustpils-Rīga, bet Rēzeknes-Krustpils
posmu ņemt nost, lai nav lieku kilometru un nebūtu risku, ka kādā
brīdī nevarēs noturēties. Kā raugāties uz Linkaita kunga teikto? Vai
pārplānošana šobrīd vispār būtu
iespējama?
Linkaita kungs nav dzelzceļa jomas eksperts. Projekta tapšanas laikā
ir izvērtēti dažādi scenāriji, un tas tika
darīts atbilstoši datubāzēm. Linkaita
kungam nav tādas izejas informācijas
kā mums, lai varētu par to objektīvi
spriest. Neesmu detalizēti iepazinis
viņa CV, bet domāju, ka tieši iesaistīts kādā dzelzceļa attīstības projektā
Linkaita kungs nav bijis. Lai spriestu,
jābūt informācijai.
Tāpat no minētās publikācijas palikusi prātā baidīšana, ka par kārtu
samazināsies pārvadājumu apjomi.
Tātad, ja pagājušajā gadā pa dzelzceļu
tika pārvadāti 43 miljoni tonnu kravu,
tad samazinājums būtu desmitkārtīgs
- līdz 4,3 miljoniem tonnu. Arī ekspertiem ir jādomā, ko viņi runā. Tas nozīmētu, ka esam izolācijā un mums palikušas tikai Latvijas un iekšējā Eiropas
tirgus kravas. Šādas prognozes nekad
nav bijušas.
Tātad pirmā projekta kārta būs
posmu Rēzekne-Krustpils, Daugavpils-Krustpils un tad uz Rīgu elektrifikācija?
Pirmajā posmā būs Rēzekne-Krustpils, Daugavpils-Krustpils, KrustpilsŠķirotava.
Vīzija droši vien ir tāda, ka Daugavpils posms ir paredzēts Lietuvas, Baltkrievijas pārvadājumiem,
bet Rēzekne - Krievijas.
Jā, caur Daugavpili iet Baltkrievijas, bet caur Rēzekni - Krievijas kravas.
Tās ir divas «maizes» trases. Tie ir papildu apmēram 100 kilometru dzelzceļa posmā Rēzekne-Krustpils. Ja skatāmies uz nākamo projekta posmu,
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atdeve mums ir labāka, ja visas no
Latgales puses vestās kravas varam
nogādāt līdz Šķirotavai pa elektrificētu dzelzceļu. Ja tiktu elektrificēts tikai
posms no Krustpils līdz Daugavpilij,
tad posms no Krustpils līdz Šķirotavai
saņemtu divreiz mazāk kravu pa elektrificēto līniju. Ja gribam divreiz vairāk
kravu, ir jāelektrificē arī posms līdz
Rēzeknei. Tas ir ļoti būtisks šīs līnijas
atmaksāšanās aspekts. Vārdu sakot,
posma Krustpils-Rēzekne īstenošanas
pamatojums ir apjoms, pretējā gadījumā mēs nevarētu arī sasniegt projektā noteiktos vides mērķus.
Valsts dzelzceļa administrācijas
direktors Juris Iesalnieks pagājušā
gada rudenī, kad valdība lēma par
elektrifikāciju, minēja, ka varētu
notikt infrastruktūras sadārdzināšanās elektrifikācijas projekta ieviešanas rezultātā. Vai kas tāds ir
sagaidāms?
Līdz 2024.gadam, kamēr būs investīciju periods, tam nebūs nekādas
ietekmes uz infrastruktūru. Tā būs investīciju fāze, investīcijas tiks uzkrātas
un netiks amortizētas. Pēc 2024.gada
atbilstoši biznesa loģikai elektrovilcieniem būs jāmaksā par elektrības patēriņu, dīzeļvilcieniem nekas nemainīsies. Protams, nevaru izslēgt kādu
lēmumu pieņemšanu pēc 2024.gada,
bet infrastruktūras izmaksu kāpums
kā cēloņsakarība elektrifikācijai nav
paredzama. Tomēr pamatojums elektrifikācijas ieviešanai ir izmaksu samazināšana, lai uzlabotu konkurētspēju.
Infrastruktūras maksas metodikas
var veidot dažādi, un, kas to lai zina,
vai tad kāds neizdomās izmantot kādu
citu aprēķinu, tas būs 2023.-2024.
gada jautājums. Šobrīd tas ir izslēgts.
Vai kāds no nozares ir paudis
satraukumu, ka pēc posmu elektrifikācijas viņiem nāksies nomainīt
savu vagonu parku uz elektrovagoniem u.tml.?
Vagoni paliks tie paši, bet runa ir
par lokomotīvju parku, un par to šobrīd jāsāk domāt. Pirmkārt, dīzeļlokomotīves nebūs ekonomiski pamatotas
šajos maršrutos.
Tām sadārdzināsies izmaksas?
Nē, mēs runājam par efektivitāti. Elektrolokomotīves ir efektīvākas
nekā dīzeļlokomotīves, taču problēma
ir tā, ka tādu uzņēmumiem nav. Iespējas ir vai nu tās iegādāties, vai nomāt.
Jāatzīmē, ka attiecībā uz elektrolokomotīvēm tirgus ir daudz plašāks.

Piemēram, dīzeļlokomotīves nevaram
ievest no Krievijas vai citām valstīm izmešu normu dēļ, bet elektrolokomotīves var nomāt Krievijā, Ukrainā utt. un
lietot šeit, nav obligāti jāpērk.
Šajā jomā būs jāveic kustības, un
tās zināmā mērā būs piespiedu. Mēs
savu uzņēmumu LDz Cargo apgādāsim ar elektrolokomotīvēm. Pilnīgi iespējams, ka LDz Ritošā sastāva serviss
varētu elektrolokomotīves arī iznomāt, tas ir atkarīgs no tā brīža finanšu piesaistes iespējām. Ja LDz Cargo
vedīs kravas ar dīzeļlokomotīvēm,
viņi būs nekonkurētspējīgi, un viņu
nekonkurētspēju nāksies apmaksāt
stividorkompānijām. Pa elektriskajām
līnijām neviens nestrādā ar dīzeļlokomotīvēm, jo tas ir ārkārtīgi neizdevīgi.
Tātad uzņēmumiem nāksies
mainīt lokomotīves.
Lokomotīves nav obligāti jāpērk,
tās var arī nomāt. Jāatzīmē, ka pašreizējais lokomotīvju parks tāpat ir novecojis un pakāpeniski jānomaina.
Ir kādi Eiropas regulējumi, kuru
dēļ uzņēmumi tāpat būtu spiesti
mainīt lokomotīves pēc kāda laika
izmešu dēļ?
Regulējumi ir. Izmešu kvotu dēļ nevar ievest vecajam izmešu standartam
atbilstošas lokomotīves. Tāpat vecās
lokomotīves uzturēt un lietot kļūst arvien dārgāk. Vest ar vecajām lokomotīvēm vairs nebūs tik lēti, ņemot vērā,
piemēram, darba samaksas attīstības
tendences. Sagaidāms, ka 2024.gadā
darba samaksa būs par kādiem 25%
augstāka nekā šobrīd, kā arī rezerves
daļu apgāde vecajām lokomotīvēm
kļūst arvien apgrūtinošāka. Jautājums, vai uzņēmumi varēs samaksāt
par lokomotīvju tehnisko apkopi un
kas viņas apkops. Arī šīs izmaksas aug.
Piemēram, runājot par modernajām dīzeļlokomotīvēm, tās ir dārgākas, bet tās arī ir pārvadājušas kravas
par 25% vairāk salīdzinājumā ar vecā
tipa lokomotīvēm. Tas ir saistīts ar
tehnisko apkopju grafiku. Modernajām lokomotīvēm nav ik pēc 72 stundām jāveic apkope, tās tajā laikā var
braukt. Investīcijas jāveic tad, ja tam
ir ekonomisks pamatojums, bet, ja
ir ekonomisks pamatojums, taču investīcijas netiek veiktas, tā ir iespēju
palaišana garām. Saprotu, kāpēc šajā
gadījumā satraucas privātie kravu
pārvadātāji, jo viņiem gribētos strādāt
pa vecam, mēģinot maksimizēt peļņu,
bet par viņu nepadarīto darbu maksās

stividorkompānijas un kravu īpašnieki. Vai viņi ir gatavi to darīt?
Turklāt šodienas situācija šāda
investīciju projekta gadījumā nevar
būt atskaites punkts, jo elektrifikācija ir ilgtermiņa projekts, kas vērsts uz
attīstību, kura rezultātā radītā infrastruktūra tiks lietota vismaz nākamos
30 gadus. Eiropā un pasaulē nākotnē
«zaļais transports» būs priekšnoteikums pārvadājumiem.
Tarifi viņiem būs augstāki? Kas
to nosaka?
Viņu izmaksas un līdz ar to arī tarifs
varētu būt augstāks nekā LDz Cargo
gadījumā. Arī mūsu modernizētās dīzeļlokomotīves ir konkurences ziņā
pārākas par šīm vecajām lokomotīvēm.
Cik liela šobrīd ir LDz Cargo lokomotīvju saimniecība?
Atkarībā no dienas darbā ir 47-52
lokomotīves, tie ir 70% tirgus. 14 no
šīm lokomotīvēm mēs būsim modernizējuši. Katras četras modernizētās
lokomotīves aizstāj piecas iepriekšējās. Tātad samazinās arī nepieciešamo
lokomotīvju skaits.
Izskatās, ka lokomotīves arī
kādā brīdī mainīsiet? Vai arī tikai
pārdosiet un vietā iegādāsieties
elektrolokomotīves?
Jautājums par elektrolokomotīvēm aktualizēsies 2021.-2022.gadā,
kad būs jādomā, ko ar tām darīt.
Šobrīd jau teju ir šīs robežas brīdis.
18 lokomotīves būs vajadzīgas
līdz 2023.gada beigām. Lokomotīve ir
vienkāršāk finansējama, jo tā var būt
ķīlas objekts.
Tomēr pēc elektrifikācijas projekta pirmā posma realizācijas vēl
jau paliks parastais dzelzceļš.
Ir aprēķināts, ka elektrificētajam
posmam būs vajadzīgas 18 lokomotīves. Viena daļa no tām būs attiecīgi
LDz Cargo, otra - privāto pārvadātāju problēma. Pilnīgi iespējams, ka šis
jautājums kopīgi ir vieglāk risināms
un LDz Ritošā sastāva serviss iegādāsies visas lokomotīves un daļu iznomās privātajiem.
Jau ir idejas, no kurienes varētu
iegādāties lokomotīves? Vai tās iegādāties lietotas vai jaunas?
Šeit nav ierobežojumu attiecībā uz
izmešiem. No tām pašām Ķīnas lokomotīvēm, ar kurām brauc baltkrievi,
beidzot ar «Siemens» vai Krievijā ražotajām un citām.
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Tas izklausās pēc vēl viena liela
investīciju projekta.
Jā, tas būs liels investīciju projekts.
Redzam, kā mums iet ar Pasažieru vilciena vilcienu iegādes projektu.
Domāju, ka šajā gadījumā tā nevajadzētu būt, jo pretī nav valsts pasūtījuma. Tās ir tīri biznesa intereses.
Turklāt atšķirībā no elektrifikācijas
projekta, kurš ir nepārvietojams un
attiecīgi bankas var paļauties tikai uz
mūsu garantijām, šeit runa ir par ritošo sastāvu, līdz ar to bankām vai līzinga kompānijām ir vienkāršāk izšķirties
par finansējuma piešķiršanu, jo finansējamais objekts ir pārdodams vai nododams līzingā citam.
Ir jau aplēstas iespējamās lokomotīvju iegādes izmaksas?
Viena jauna lokomotīve maksā apmēram 5-6 miljonus eiro, kopumā tie
varētu būt 115-120 miljoni eiro. Protams, kā jau teicu, var iegādāties arī
lietotas lokomotīves vai tās nomāt.
Vai jums vēl ir kas piebilstams
par elektrifikācijas projektu?
Laikā no 2007. līdz 2017.gadam
ieskaitot, Latvijas dzelzceļš jau ir investējis infrastruktūrā 1,003 miljardus
eiro, un tas ir bez kādiem elektrifikācijas projektiem. No tiem 243 miljonus eiro Latvijas dzelzceļš ir ieguldījis
pats, bet Eiropas Savienība apmēram
pusi - 457 miljonus eiro. Mēs visu laiku realizējam lielus projektus. Bez šī
elektrifikācijas projekta mums ir arī
citi Eiropas līdzfinansētie projekti. Minētajā laika posmā esam arī paņēmuši
kredītus 303 miljonu eiro apmērā un
tos veiksmīgi atdodam. Elektrifikācijas projekts mūsu apjomiem nav nekas tik ārkārtējs, kā tas tiek pasniegts.
Turklāt tas nav viena, bet gan piecu
gadu projekts. Salīdzinājumam jāatzīmē, ka lielākais investīciju gads mums
bija 2015.gads, kad tika izpildīti darbi
par 217 miljoniem eiro. Šāda intensitāte mums nav nekas sevišķs.
Nesen bija ziņas par iepirkumiem Daugavpils, Ziemeļblāzmas
posmu modernizācijai. Kā ar tiem
sokas?
Lēmumi divos no trim iepirkumiem ir apstrīdēti, esam iesnieguši
nepieciešamo informāciju un tūlīt
izsludināsim konkursa otro kārtu. Iepirkumu process nav viegls, bet mēs
virzāmies uz priekšu.
Ik pa laikam izskan aicinājumi
Latvijas dzelzceļam pārskatīt savus

izdevumus, samazināt tos, kaut ko
efektivizēt, pārskatīt investīciju
projektus. Kā vērtējat šādus aicinājumus, kas izskan no dažādām pusēm - gan biznesa, gan politiķu?
Samazināt vienmēr kaut ko var,
bet jābūt arī pamatojumam to darīt.
Ja mēs būtu izmaksu ziņā neefektīvi,
tad šādi aicinājumi būtu saprotami. Izmaksu ziņā uz vienu kilometru dzelzceļa esam efektīvākie gan visā Baltijā,
gan visā Eiropas Savienībā. Ja kāds
saka, ka mēs esam neefektīvi, viņam
ir jāspēj parādīt, kur tad ir efektīvākais
piemērs. Iesim skatīties viņu metodes,
ņemsim piemēru un ieviesīsim. Tā ir
bažu paušana, un ar to nodarbojas
apkārt visi, kam nav slinkums.
Mums Latvijas dzelzceļā nav par ko
kaunēties, jo izmaksu ziņā esam efektīvākie Baltijā, nemaz nerunājot par
pārējo Eiropu, kuras gadījumā gan ir
jāņem vērā, ka tur ir citi dzelzceļi un
citas tehnoloģijas, valsts investīcijas
citos apmēros. Jā, mums nav ātrgaitas
dzelzceļa, mums ir kravas dzelzceļš,
un priekš tā esam labā tehniskā kvalitātē, lai risinātu uzdotos uzdevumus.
Ja gribam Latvijā ātrgaitas pasažieru
pārvadājumus, tad ir jābūt attiecīgām
investīcijām.
Runājot par nākotnes perspektīvām konkurētspējas jomā, Latvija
un Lietuva ir diezgan ciešas konkurentes kravu piesaistes jomā. Kas ir
Latvijas dzelzceļa priekšrocības, lai
kravas, kas nāk no dienvidu puses,
aizvilktu pēc iespējas tālāk, lai būtu
interese kravas vest caur šejieni?
Ar Lietuvu mēs konkurējam tikai
par Baltkrievijas kravām. Attiecībā uz
tām Krievijas kravām, kas dodas uz
Kaļiņingradu Lietuvai nav konkurentu.
Lietuvas stiprā puse ir tā, ka viņiem ir
spēcīgs iekšējo pārvadājumu tirgus.
Mažeiķu nafta un Achemos grupe spēj
nodrošināt 30% iekšējo pārvadājumu, mums šāda tirgus nav. Taču tāpat
viņiem ir viena spēcīga osta, kamēr
mums ir trīs, tātad mums ir jāuztur trīs
reizes vairāk ostas staciju un parku.
Tas, ka mums ir vairāk dzelzceļa mezglu, kuri jāuztur, no izmaksu viedokļa,
protams, raisa problēmas. Attiecībā uz
Baltkrievijas kravām lielākais drauds ir,
ja Lietuvas dzelzceļa elektrifikāciju pabeigs līdz 2022.gadam posmā no Kauņas līdz Klaipēdai, jo tādējādi viņi iegūs
absolūtas priekšrocības izmaksu ziņā
salīdzinājumā ar mūsu virzienu. Mēs
nespēsim ar saviem dīzeļvilcieniem tik
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labas cenas piedāvāt. Tāpat Klaipēdas
osta ir efektīvāka - tā strādā ar mazākiem uzcenojumiem nekā Latvijas ostas. Tas ir vēl viens mīnuss. Risinājums,
kuru mēs piedāvājam, lai nepazaudētu
Baltkrievijas kravas un spētu cīnīties,
būtu no 2022.gada atbrīvojums no akcīzes nodokļa kravu pārvadājumiem.
Pretējā gadījumā akcīzes nodokli tāpat
no Baltkrievijas kravām neiegūs, jo kravu vienkārši nebūs, kā arī zaudēs iekšzemes kopproduktu.
Tā ir politiska izšķiršanās?
Tā ir saimnieciska izšķiršanās. Eiropā ir 11 valstis, kurās ir dažādi nodokļu režīmi. Nodokļu atbrīvojums būtu
iespējams. Taču, ja tas netiks darīts,
atliek cerēt, ka līdz 2022.gadam viņi
nepaspēs paplašināt savu ostu.
Cik saprotu, plāni attiecībā uz
Klaipēdas ostu ir grandiozi.
Jā, viņi grib uztaisīt milzīgu ostu.
Mums vienkārši ir jācīnās par savām
kravām, un domāju, ka varam šo cīņu
uzvarēt. Klaipēda un Rīga ir praktiski
vienādā attālumā no Minskas. Mums
ir pienākums katrā no sastāvdaļām dzelzceļos un ostās - sasniegt līdzīgu
rezultātu. Mēs nekad nepiesaistīsim visas baltkrievu kravas Latvijai, tām ir jāsadalās zināmās proporcijās, bet par to
jau ir jādomā šobrīd. Akcīzes nodoklis
ir vienīgais līdzeklis, kā līdz mūsu elektrifikācijas projekta realizācijas brīdim
nodrošināt konkurētspēju.
Vai par šo jau esat runājuši ar
ministriju?
Par riskiem esam ar ministriju runājuši, reakcija gan pagaidām nav zināma.
Ņemot vērā Rail Baltica projektu, kāda varētu būt tā ietekme uz
dzelzceļa kopējo infrastruktūru?
Vai ir nākotnes perspektīvā plāns
pārējo dzelzceļu pārveidot, ieviešot visur Eiropas sliežu platumu?
Sliežu platumu nav plānots piemērot, un tas nebūtu lietderīgi, jo mēs
savienojamies ar Krieviju, kur ir cits
sliežu platums, un tieši vienāda platuma sliedes mums ļauj nodrošināt operatīvus pārvadājumus. Ja ir runa par
sliežu kvalitāti un tehnoloģijām, tas ir
valsts pasūtījums, attiecīgi, ja būs tāds
pasūtījums, to arī realizēsim.
Runājot par nākotnes perspektīvām, izskanējušas ziņas, ka ķīnieši,
iespējams, ir gatavi finansēt tuneļa
izbūvi starp Tallinu un Helsinkiem. Ja
Rīgā to varētu savienot ar ātrvilcienu
no Maskavas, tādējādi izveidotos milzīgs dzelzceļa «habs». Ātrvilcieniem ir

INTERVIJA
perspektīvas, tehnoloģijas iet uz priekšu, un tie tuvās distancēs var konkurēt
ar aviāciju, ekoloģiskā ziņā tas vispār
nav salīdzināms. Tāpat tiek plānota
dzelzceļa līnija Pekina-Maskava. Ja tā
beigtos Rīgā, tas būtu ekonomikas politikas kolosāls sasniegums. Mēs neapšaubāmi būtu reģiona centrs.
Cik dzirdēts, ķīniešiem perspektīvā ir arī «Polārais zīda ceļš».
Lai tiktu lielo projektu kartē, ir jācīnās, jāspēj pārdot savas intereses.
Teorētiski pēc minētā tuneļa izbūves
«Polārais zīda ceļš» nebūtu vajadzīgs.
Savukārt, ja būs «Polārais zīda ceļš»,
tad tuneļa projekts nebūs vajadzīgs.
Kopš seniem laikiem nekas nav mainījies - ekonomika attīstās transporta
ceļu krustpunktos. Tā vienmēr ir bijis.
Valstis, kurām varētu iet cauri zīda
ceļš, mēģina iegūt sev kādas preferences, jo tā ir ekonomika un kolosālas iespējas. Mēs visu laiku esam uzsvēruši,
ka šāds savienojums būtu ārkārtīgi
svarīgs no dažādiem aspektiem.
Nesen izskanējušas ziņas par to,
ka tranzīta uzņēmumi sūdzējušies
par problēmām norēķinos ar bankām. Tas bija nesen pēc tā dēvēto
«čaulas» kompāniju noteikumu

izmaiņām. Vitol grupas vadītājs gan
tās nosaucis par muļķībām.
Ņemot vērā mūsu kravu pārvadājumu apjoma rādītājus, nevarētu teikt,
ka līdz šim mēs būtu jutuši kādu ietekmi saistībā ar problēmām kādam pārskaitīt līdzekļus.
Vācijā pārvietojos ar pasažieru
ātrvilcienu, kura ātrums sasniedza
195 km/h. Latvijas dzelzceļa kolēģi
sacīja, ka Latvijā lielākais ātrums ar
šā brīža infrastruktūru varētu būt
180 km/h.
Tas nav pareizi. Pasažieru vilcieniem maksimāli atļautais ir 120 km/h.
Bet tehniski iespējamais?
Arī tehniski tas nav iespējams. Mēs
varam ar salīdzinoši nelielām izmaksām
atsevišķos posmos paaugstināt ātrumu
līdz 160 km/h - noņemot kādas pieturas un uzlabojot ritošā sastāva un sliežu
kvalitāti. Virs 160 km/h izmaksas būtu
ļoti lielas, jo tad tie jau skaitītos ātrvilcieni, kuru kustības gadījumā nav pieļaujami viena līmeņa krustojumi vai, pasarg Dievs, gājēju kustība pāri sliedēm.
Tātad nekādas dzelzceļa pārbrauktuves
utt. Visur būtu jābūvē dzelzceļam pāri
viadukti, norobežojumi no dzīvniekiem,
staigātājiem un pārējiem.

Vai par šiem jautājumiem jālemj
Pasažieru vilcienam vai jums?
Ja mums indikatīvajā plānā būtu
uzdevums sasniegt attiecīgo ātrumu,
mums tas būtu jādara un jānodrošina
attiecīgā infrastruktūra.
Bet tas savukārt ir atkarīgs no
politikas veidotājiem.
No politikas veidotājiem un no
nepieciešamības. Arī 120 km/h mēs
šobrīd nevaram nodrošināt dažādu
iemeslu dēļ.
Ir kādas indikācijas, ka par šo
varētu notikt aktīvāka lemšana un
darīšana tuvākajos gados?
Paši
esam
iniciējuši
procesus.
Pētījumā,
kuru
veica
PriceWaterhouseCoopers par intensifikācijas iespējām, parādījās pieprasījums pēc eksprešiem. Teorētiski bez
milzīgām investīcijām mēs varētu
uztaisīt divu stundu maršrutu Daugavpils-Rīga, trīs stundu maršrutu
Rīga-Liepāja un divu stundu - RīgaVentspils. Mēs neesam pret šādiem
projektiem, jautājums ir par finansējumu. Ja nākamajā plānošanas posmā
būs šādas iespējas, skaidrs, ka esam
gatavi ieguldīt.
Laura CIBULE, LETA

Daugavpilī viesojas Baltkrievijas
arodbiedrību federācijas vadība

21.jūnijā Daugavpils lokomotīvju remonta centrā un atpūtas bāzē
“Virogna” viesojās Baltkrievijas
arodbiedrību federācijas vadītājs
Mihails Orda, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas.
Baltkrievijas arodbiedrības vadība ieradusies, lai iepazītos ar Latvijas
dzelzceļa un satiksmes nozares arodbiedrības darbu un sadarbību ar nozares uzņēmumiem, skaidro Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības vadītājs Egils BALDZĒNS. Gan Baltkrievijā, gan arī Latvijā ir dzelzceļa nozares darbinieku atpūtas vajadzībām
veidotas atpūtas bāzes, un šī vizīte ir
iespēja kolēģiem apmainīties ar informāciju par savstarpēju atpūtas iespēju nodrošināšanu. “Mēģinām viens
otru atbalstīt un atrast savstarpēji
izdevīgus sadarbības nosacījumus,”
pauž Baldzēns.
Tāpat tikšanās laikā pārrunāta turpmākā sadarbība. Latvijas
dzelzceļa un transporta nozares

arodbiedrības vadītājs Savēlijs SEMJONOVS uzsver, ka Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības atbalsts ir
būtisks, lai piesaistītu jaunus klientus un saņemtu jaunus pasūtījumus
no Baltkrievijas, ar ko jau līdz šim ir

izveidojusies laba sadarbība dzelzceļa nozarē.
Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi
saistībā ar rezerves daļu piegādi Daugavpils lokomotīvju remonta centru,
lai tā varētu izpildīt pasūtījumus.
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Godina Dzelzceļa lepnumus un
ieskandina Līgo svētkus

21.jūnijā Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā norisinājās balvas Dzelzceļa lepnums pasniegšanas ceremonija, kam sekoja ielīgošanas pasākums.
Kā ierasts, vasaras saulgrieži ir laiks, kad Latvijas dzelzceļā
tiek godināti darbinieki, ar kuriem lepojas kolektīvs.
Šogad pasākuma norises vieta, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja lielā zāle, bija dekorēta un iekārtota tā, lai visi
klātesošie iejustos pirts noskaņā. Pirts rituāli, kā šī gada
pasākuma tēma tika izvēlēta ar nolūku, lai dzelzceļniekiem
sniegtu jaunu sparu un tīru garu, lai ar atjaunotu enerģiju
varētu doties turpmākos darbos.
“Mēs šodien sveicam deviņus Dzelzceļa lepnumus - un
tas, kā viņi veic savu darbu, ir ne tikai viņu pašu un viņu tuvāko kolēģu, bet arī mans, mūsu visu lepnums. Tie ir dzelzceļnieki, kas ik dienu izcili veic savu darbu, saprot, ka visi
esam saistīti, un palīdz citiem, ik dienu meklē jaunus risinājumus, kā darbu paveikt efektīvāk, labāk. Tie ir cilvēki, kas
spēj paraudzīties tālāk par savu ikdienu un rast iedvesmu
jaunām idejām. Cilvēki, ar kuriem - ikvienu no viņiem - patiešām varam lepoties.
Sveicot šos kolēģus, vienlaikus gribu aicināt arī citus nebaidīties darīt, raudzīties tālāk un soli pa solim īstenot savas
idejas. Lai Līgo svētkos arī mēs visi kopā un katrs pats sev
varam vēlēt - lai top!” uzrunājot kolēģus sacīja VAS Latvijas
dzelzceļš prezidents Edvīns BĒRZIŅŠ, kas uz pasākumu bija
ieradies taisnā ceļā no Ķīnas.
Kad visi Dzelzceļa lepnumi bija saņēmuši savas goda zīmes, iemūžinot šo mirkli arī fotogrāfijās, sākās pasākuma
otrā daļa – ielīgošana. Protams, pasākuma galvenās zvaigznes bija godinātie Dzelzceļa lepnumi, bet pēc viņiem uz
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skatuves kāpa šobrīd Latvijas populārajā mūzikā tik pieprasītā tautas mūzikas grupa “Tautumeitas”. Kas ar savu enerģiju aizrāva ne vienu vien dzelzceļnieku. Protams, neiztikt
bez tradicionālās svētku tortes. Šoreiz svinīgo, pirmo tortes
griezienu veica LDz prezidents E.Bērziņš un namamāte –
Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja direktore un Dzelzceļa
lepnums 2018 Ieva PĒTERSONE.

Šogad balvu Dzelzceļa lepnums saņēma:
Nadežda SIŅICA - SIA LDz infrastruktūra Remontu nodaļas darbu normētāja
Anita KAĻINKA - VAS Latvijas dzelzceļš Starptautisko attiecību un protokola daļas vecākā konsulāro pakalpojumu
speciāliste
Iveta KEIŠA - SIA LDz CARGO Personāla administrēšanas
nodaļas vecākā personāla speciāliste
Vadims ZEŅAKINS - SIA LDz CARGO Šķirotavas kravu
termināla vadītāja vietnieks
Ivans ČUMIKS - VAS Latvijas dzelzceļš Tehniskās vadības
direkcijas projektēšanas un investīciju daļas vadošais dzelzceļa būvinženieris
Ieva PĒTERSONE - Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja
direktore
Pēteris DUBROVSKIS - VAS Latvijas dzelzceļš Signalizācijas un sakaru distances Rīgas reģionālā centra Remontdarbnīcas priekšnieks
Gaļina SMIRNOVA - VAS Latvijas dzelzceļš Ceļu distance
personāla daļas vadītāja
Žanna DOLMATOVA - VAS Latvijas dzelzceļš finanšu direkcijas Kreditoru un debitoru nodaļas vadītāja

VĒSTIS

“Dzelzceļa lepnumi, tie ir dzelzceļnieki, kas ik dienu izcili veic
savu darbu, saprot, ka visi esam saistīti, un palīdz citiem, ik dienu
meklē jaunus risinājumus, kā darbu paveikt efektīvāk, labāk.
Tie ir cilvēki, kas spēj paraudzīties tālāk par savu ikdienu un rast
iedvesmu jaunām idejām. Cilvēki, ar kuriem - ikvienu no viņiem
- patiešām varam lepoties,” uzrunājot klātesošos sacīja VAS
Latvijas dzelzceļš prezidents E. Bērziņš.

Protams, pasākuma galvenās zvaigznes bija Dzelzceļa lepnumi,
bet pēc viņiem uz skatuves kāpa šobrīd Latvijas populārajā
mūzikā tik pieprasītā tautas, jeb etno mūzikas grupa
“Tautumeitas”, kas ar savu enerģiju aizrāva
ne vienu vien dzelzceļnieku.

Svinīgais brīdis. Pirmo tortes griezienu veic LDz prezidents
E.Bērziņš un namamāte – Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja
direktore un Dzelzceļa lepnums 2018 Ieva Pētersone.

Šogad pasākuma norises vieta, Latvijas Dzelzceļa vēstures
muzeja lielā zāle, bija dekorēta un iekārtota tā, lai visi klātesošie
iejustos pirts noskaņā. Pirts rituāli, kā šī gada pasākuma tēma tika
izvēlēta ar nolūku, lai dzelzceļniekiem sniegtu jaunu sparu un
tīru garu, lai ar atjaunotu enerģiju varētu
doties turpmākos darbos.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja izgatavot savas spēka
tējas, pirts slotas un pat aplūkot savu auru,
izveidojot tās fotogrāfiju.
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DZELZCEĻA LEPNUMS

Foto – f64

Kā puķe vīriešu kolektīvā

SIA LDz infrastruktūra Remontu nodaļas darbu normētāja Nadežda Siņica dzelzceļa nozarē strādājusi visu
savu dzīvi. Sibīrijā dzimusī un divu gadu vecumā kopā
ar ģimeni Latvijā atgriezusies Nadežda ir īsta sava kolektīva sirds. “Nadežda – mūsu dzīves kompass,” ar šiem
A.Germanes dziesmas vārdiem viņu raksturo kolēģi.
Dzelzceļā Nadežda sākusi strādāt jau uzreiz pēc vidusskolas beigšanas, bet paralēli darbam papildinājusi
savas zināšanas Latvijas Universitātes ekonomikas fakultātē. “Viņa nekad nepieviļ, neatsakās palīdzēt, dāsni
dalīsies ar savām zināšanām un darba pieredzi. Nadjai
piemīt vislabākās cilvēciskās īpašības. Īsta Sibīrijas meita! Par tādiem cilvēkiem saka – ja strādā, tad strādā, ja
atpūšas, tad atpūšas,” tik aizrautīgi pieteikumā apbalvojumam Dzelzceļa lepnums Nadeždu raksturo kolēģi,
kas ikdienā strādā ar viņu kopā.
Pirms intervijas viņa sarūpē kafiju no Rīgas atbraukušajiem žurnālistiem, kā arī neliedz palīdzīgu roku un
padomu saviem kolēģiem.
Kādas bija jūsu pirmās izjūtas, uzzinot, ka esat izvirzīta Latvijas Dzelzceļa Lepnuma balvas nominācijai?
Nezinu teikt, kādas. Mani tas neizbrīnīja, jo es zinu, ka
kolektīvs mani mīl. Ir patīkami, kad kolēģi novērtē un izvirza
apbalvojumam. Noteikti atzīmēsim, sarīkosim darbā ballīti.
Tā mums ir tradīcija. Vienmēr, ja kādam kāda jubileja, kādi

apbalvojumi, noteikti svinam un visi kopā. Es jau smejos,
ka šis apbalvojums ir vieni vienīgi izdevumi. Protams, jāklāj
galds šādam apbalvojumam par godu.
Kā jūs domājat, kāpēc kolektīvā esat tik labi ieredzēta?
Tas atkarīgs no rakstura. Nekašķējos, cenšos jautājumus
risināt mierīgi.
Kā jūs sākāt strādāt Latvijas Dzelzceļā?
Sāku strādāt 1974. gadā Baltijas dzelzceļa darbinieku apgādes nodaļā, kas dzelzceļa strādniekus nodrošināja ar pārtiku un rūpniecības precēm. Tur aizvadīju kādus 19 gadus.
Pēc tam, kad sākās reorganizācijas, kad vairs nebija Baltijas
dzelzceļa un vairs nepastāvēja tā organizācija, kurā es strādāju, pārnācu uz Latvijas dzelzceļu (kopš 2006. gada – SIA
LDZ Infrastruktūra). Nu jau 21 gadu esmu šeit.
Kāpēc tieši dzelzceļš? Vai nebija meitenēm ierastā
sapņa kļūt par skolotāju, aktrisi?
Man patika matemātika. Man ir tāds matemātisks prāts.
Tāpēc gribēju kļūt par grāmatvedi. Pēc skolas uzreiz sāku
strādāt, iestājos neklātienē tehnikumā Viļņā, jo Daugavpils
Dzelzceļa tehnikumā nemācīja grāmatvežus. Bet es neko
nesapratu no tiem vilcieniem, tāpēc pametu tehnikumu. Izvēlējos darbu tirdzniecībā, un lēmums bija vairāk saistīts ar
grāmatvedību nekā ar dzelzceļu.

Sāku strādāt 1974. gadā Baltijas dzelzceļa
“darbinieku
apgādes nodaļā, kas dzelzceļa

strādniekus nodrošināja ar pārtiku un rūpniecības
precēm. Tur aizvadīju kādus 19 gadus.
Manā uztverē grāmatvedība ir ļoti sarežģīta, nesaprotama, vienveidīga un tāpēc garlaicīga.
Varbūt arī ir garlaicīga, taču ļoti precīza, līdz pēdējai kapeiciņai precīza. Nekur nedrīkst kļūdīties, ļoti jākoncentrējas. Taču man patīk un daru to ar prieku. Pabeidzu tehnikumā tirdzniecības grāmatvedības uzskaites mācības. Iestājos
arī Latvijas universitātē. Visu mācījos neklātienē. Tagad man
mazliet cita profila darbs – esmu darba un atalgojuma inženiere kopš 2010. gada, faktiski normētāja.

Nadeždu priecē bērnu ģimenes, lai gan pati atzīst, ka nav pārāk gādīga vecmāmiņa.
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Nadeždai ļoti patīk ceļot, un īpaši iedvesmojis
ceļojums uz Singapūru.

Katru gadu Nadežda cenšas atrast laiku ceļojumiem,
arī uz tādām eksotiskām zemēm kā Taizeme.

Ko dara normētājs?
Sastādu kalkulācijas par izpildīto darbu, rēķinu algas,
veicu darbalaika uzskaiti un daru daudz ko citu. Bet esmu
pat aizvietojusi galveno grāmatvedi.
Kā tiekat galā ar grāmatvedības datorprogrammām?
Tās daudziem padzīvojušiem cilvēkiem rada lielas grūtības.
Sarežģīti. Bija laiks, kad nācām uz darbu četros no rīta un
gājām prom divpadsmitos vakarā. Un bez brīvdienām strādājām. Pati programma arī bremzējās. Viss bija jādara dubultā, vispirms uz papīra, tad datorprogrammā. Bet tikām
galā, iemācījāmies, lai gan viegli noteikti nebija. Es arī neteiktu, ka tā programma īpaši atvieglo darbu. Darba ir tikpat
daudz, tikai tas kļuvis citādāks.
Man jūs raksturoja kā kolektīva sirdi. Kā tas izpaužas? Vai tas saistīts ar kādām svinēšanām?
Jā, arī ar svinēšanām. Mums patīk atzīmēt jubilejas. Kolektīvā pārsvarā ir vīrieši, tad viņiem patīk ienākt pie manis
kabinetā, kaut ko pajautāt, aprunāties.
Kā jūs tās atzīmējat?
Senāk vispār ļoti daudz ko atzīmējām. Svinējām 8. Martu,
Jauno gadu. Kolektīvs sanāk kopā, notiek korporatīvās ballītes. Dzimšanas dienas atzīmējam, apbalvojumus apmazgājam un galdu klājam. Šampanieti iedzeram, arī kaut ko
stiprāku, jo ne visiem garšo šampanietis. Kad kolektīvs bija
liels, tad bija arī dejas Dzelzceļnieku klubā. Sporta pasākumi
dažādi bija, mēs pat pirmās vietas ieguvām visā dzelzceļa
sistēmā. Man nepatika, ka sporta sacensībās ieviesa vecuma
ierobežojumus. Bet tagad pēc izformēšanas esam neliels
kolektīvs – tikai 36 cilvēki, sportot nesanāk. Turklāt visi ir vīrieši, tikai es un apkopēja esam sievietes. Bet ar vīriešiem ir
vienkāršāk sastrādāties.
Ja jau apkārt tik daudz vīriešu, tad jau jums iepirkumus nevajag pašai nest uz mājām...
Nē, es pati esmu spējīga. Bet jūtos kā puķe savu vīriešu
kolektīvā.
Vai kolektīva vīrieši jūs lutina?
Konkurences man vairs nav. Pat noliktavas pārzinis pašlaik ir vīrietis.
Ko darāt pēc darba?
Patīk pirts un peldēšana, ir mazdārziņš.
Kas pašlaik notiek dārzā?
Nu jau jābrauc ravēt. Tur ir no visa pa druskai. Siltumnīca arī ir, bet šogad nelietojam, jo nav iespēju katru rītu

atvērt un vakarā aizvērt. Visu stādām uz lauka, arī tomātus.
Kāpēc vajag dārziņu? Tagad taču lētāk un vienkāršāk
ir nopirkt.
Treniņam, fizkultūrai. Un svaigs gaiss.
Pieminējāt, ka jaunībā nodarbojāties ar sportu. Kas
tie bija par sporta veidiem?
Volejbols un kanoe airēšana.
Kādi bija sasniegumi?
Volejbolā nekādi lielie panākumi nebija, jo neesmu pārāk liela auguma. Airēšanā gribēja, lai es 1978. gadā braucu
uz olimpiādi. Bet tas ir smags sporta veids, jācilā svaru stienis, jāpievelkas un daudz kas cits. Un tā man draugi iestāstīja, kam tev to vajag, met mieru.
Kas jūs sagaida mājās?
Esmu brīva sieviete. Pārnāku mājās, un neviens netraucē. Bērni jau lieli. Dēls arī strādā dzelzceļā. Meita ir Anglijā.
Tāpat strādā par grāmatvedi.
Vai ir arī mazbērni?
Četri mazbērni. Anglijā ir divas meitenītes – astoņus un
četrus gadus vecas. Abām ļoti patīk fotografēties atšķirībā
no manis. Man pilns telefons ar viņu fotogrāfijām. Dēlam
vienam bērnam 12 gadu, otram būs gadiņš.
Jūs esat laba vecmāmiņa?
Nē. Slikta. Neauklēju viņus. Kā es varu Anglijā viņas samīļot? Bet dēla ģimenei esmu vīramāte, tur vairāk turas pie
otras vecmāmiņas. Un nav jau arī laika, strādāju. Bet tā vecmāmiņa nestrādā. Es palīdzu materiāli.
Vai patīk ceļot?
Ļoti!
Un kur bijis visinteresantāk?
Pagājušajā gadā, piemēram, braucu uz Taizemi un Singapūru. Sen biju gribējusi redzēt Singapūru, šo finanšu brīnumu. No ciematiņa kļuvusi par plaukstošu pilsētu. Meita
man uzdāvināja braucienu uz Taizemi, bet dēls ieteica pie
viena apmeklēt arī Singapūru. Nu jā, paskatīties vienu reizi
der. Brīnišķīgi nami. Viesnīca, piemēram, trīs augstceltnēs,
kam jumti savienoti kā kuģis. Viss visapkārt zied – koki, krūmi, augi. Labs metro. Taksisti atsakās no dzeramnaudas. Nav
nekādas korupcijas, nekādu zādzību. Pārtika lēta.
Šogad gatavojos doties svētceļojumā uz Izraēlu, Jordānu. Gribu iziet visu Krusta ceļu. Esmu ticīgs cilvēks. Tas būs
mans otrais svētceļojums. Pirmo reizi svētceļojumā gāju
Itālijā.
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Kad dzelzceļš ir kā mājas, kur gribas
atgriezties

Žanna Dolmatova ir Kreditoru un debitoru uzskaites
nodaļas vadītāja, kurai ikdienā jāsaskaras gan ar tiem,
kuri kavē maksājumus, gan jārūpējas, lai pats koncerns
un tā meitas uzņēmumi nekrātu liekus parādus. Viņa uzņēmumā strādā jau 30 gadus. “Kolektīvā viņu ļoti ciena,
viņas viedoklī vienmēr ieklausās. Viņai var jebkurā laikā
uzdot jautājumus un saņemt profesionālu palīdzību. Žanna pastāvīgi tiecas paaugstināt savas profesionalitātes
līmeni, viņa apmeklē dažādus seminārus, seko līdzi izmaiņām likumos. Viņa vienmēr ir gatava dalīties zināšanās ar
kolektīvu,” par Žannu Dolmatovu raksta viņas kolēģi, izvirzot Dzelzceļa lepnums balvai.
Izstāstiet, lūdzu, ar ko nodarbojas Jūsu kolektīvs?
Esam Kreditoru un debitoru uzskaites nodaļa. Nodarbojamies ar dokumentu uzskaiti par sniegtajiem un saņemtajiem
pakalpojumiem. Apkalpojam LDz struktūrvienības un sniedzam ārpakalpojumu meitas uzņēmumiem. Tā kā esam koncerns, tad dokumentu apstrādei visur jābūt līdzīgai. Iepriekš
bija tā, ka katrs darīja pa savam. Latvijas dzelzceļā jau sen bija
vienota sistēma, bet meitas uzņēmumiem tā nebija. No tā,
ka ieviesām grāmatvedības dokumentu apstrādi vienā vietā,
esam ieguvuši izdevumu samazinājumu.
Vai iznāk cīnīties arī ar tiem, kas jums nesamaksā?
Jā, protams, ka ir jāstrādā ar debitoriem. Katru ceturtdienu
izsūtām debitoru atgādinājumus. Ir izstrādāta īpaša instrukcija šim darbam.
Vai jūs ar viņiem arī sarunājaties?
Nē, parasti tas notiek elektroniski.
Kā jūs izvēlējāties savu profesiju?
Es pabeidzu Ļeņingradā Dzelzceļa institūtu. Divus gadus
es nostrādāju par lokomotīvju inženieri, un tad man piedāvāja pāriet uz grāmatvedību. Es pieņēmu šo piedāvājumu. Kādu
laiku nostrādājusi grāmatvedībā, pabeidzu arī Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti. Ar laiku pamazām veidojās mana
karjera finanšu jomā.
Jūs tā uzreiz riskējāt tik krasi mainīt savu darba profilu?
Tas nebija uzreiz. Divas manas tantes tajā laikā strādāja par
galvenajiem grāmatvežiem. Es sazvanījos ar vienu no viņām
un apjautājos, vai es tikšu galā ar darbu grāmatvedībā. Viņa
teica, lai eju un ka viss būs labi.
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Kas jūs pamudināja vēlreiz mācīties?
Darbu grāmatvedībā sāku kā materiālu grāmatvede, tātad
veicu vienu daļiņu no visa darbu kopuma, bet saprašanas par
visu apjomu man nebija. Kad saņēmu pirmo prēmiju, izlēmu
iet uz kursiem.
Cik liela nozīme jūsu darbā ir iegūtajai izglītībai un cik
liela – praktiskajai pieredzei?
Es teiktu tā: strādājot visu laiku ir jāpaplašina un jāpadziļina zināšanas. Ir jāiet uz kursiem, jāseko likumdošanas izmaiņām, jāatrod laiks pamatīgi izstudēt visas izmaiņas.
Ko jums dod tas, ka visu pārzināt?
Visu nevar pārzināt. Vajag zināt, kur meklēt.
Vai ikdienas darbs ar skaitļiem nav apnicīgs?
Nē! Ar skaitļiem strādāt un izdomāt kaut ko jaunu ir interesanti. Dokumentu apstrāde ar laiku kļūst kā rutīna, bet tad nāk
idejas, kā kaut ko izmainīt, lai atvieglotu dzīvi, automatizētu
dokumentu apstrādi. Tas ir radošs darbs.
Un tas ir tik vienkārši – izdomāt kaut ko jaunu?
Man – jā.
Vai šajos 30 gados, ko strādājat Latvijas dzelzceļā,
dzelzceļš ir mainījies?
Jā. Ļoti mainījies. Pēdējos gados Latvijas dzelzceļš pastāvīgi mainās. Mēs esam viena komanda un visi kopā vēlamies
sasniegt aizvien labākus rezultātus.
Ko jums nozīmē darbs ar cilvēkiem?
Visi esam dažādi, un katram cilvēkam vajag atšķirīgu pieeju. Es cenšos, cik varu, un domāju, ka man nav slikti rezultāti
šajā jomā. Ja ir kādi sarežģījumi vai apgrūtinājumi ikdienas
darbā, tad ir jātiek skaidrībā, jāpalīdz, jāuzmundrina.
Vai jūs kā vadītāja esat stingra un prasīga?
Es ļoti ceru, ka man izdodas būt taisnīgai.
Kā tas izpaužas?
Es neklusēju. Ja man ir kādas domas par darbu vai cilvēkiem, es varu par to aprunāties ar saviem kolēģiem. Varu paslavēt, ja ir sasniegumi. Un pēdējā laikā mums ir daudz sasniegumu. Tiek novērtēts darba apjoms un zināšanu nodošana
citiem darbiniekiem. Tas prasa laiku, bet ikviens darbinieks
ir atsaucīgs, ja kāds palūdz padomu. Mēs lielākoties darām
līdzīgu darbu, tikai katrs par savu struktūrvienību. Nav sadalīts tā, ka katram būtu tikai kāds šaurs sektors vai tikai daļa no
kreditoru un debitoru dokumentu apjoma. Tāpēc ikviens par
būt padomdevējs otram, un ikviens var lūgt palīdzību. Ja kāds
atrod kādu uzlabojumu vai ievēro kaut ko, ko vajadzētu darīt
citādi, tad tūlīt par to tiek informēti pārējie, lai visiem rezultāts
būtu vienlīdz augstvērtīgs. Kolektīvs ir ļoti draudzīgs.?
Ko jums pašai, darbiniekiem un uzņēmumam nozīmē
– pateikt paldies?
Pateikt paldies – tā cilvēkiem ir motivācija strādāt tālāk, iet
uz jauniem mērķiem. Ja man pasaka paldies, tad es to uztveru
kā visas nodaļas darba novērtējumu, kā gandarījumu par lielo
ieguldīto darbu.
Ko jums nozīmē jūsu ģimene?
Tie ir mani tuvākie cilvēki, kas mani atbalsta ikdienā, palīdz
tikt pāri problēmām un uzmundrina, piemēram, ja es gribu doties
kaut kur ceļojumā, ģimene man palīdz to risināt. Meitai ir 23 gadi.
Viņa tagad beidz Indijā, Mumbajā augstskolu kā topošā režisore.

DZELZCEĻA LEPNUMS
Kāpēc tieši Indijā?
Tas ir garš stāsts. Kad viņa beidza vidusskolu Latvijā, viņa
gribēja mācīties par režisori. Viņa atrada vispirms skolu Anglijā. Mēs nodevām visus dokumentus, braucām tur uz atvērto
durvju dienu. Tika pieņemti viņas dokumenti, viņai tikai atlika
izvēlēties, kurā skolā mācīties, jo tur bija vairākas iespējas. Pēdējā brīdī viņa paziņoja – nē, es gribu palikt mājās. Bet Anglijā
viņa bija noskaidrojusi, ka skolas veido apmaiņas programmas
ar Indiju. Un laikam tas bija iespiedies atmiņā un vilināja. Viņa
iestājās Latvijā augstskolā RISEBA, mācījās pusgadu, bet tajā
laikā uzrakstīja uz Indijas mācību iestādi Mumbajā, aizsūtīja
visus dokumentus, kas nepieciešami – eseju, izglītības dokumentus un citu, kas bija nepieciešams. Pēc tam bija intervija
Skype un novembrī viņa tika pieņemta. Mamma, es gribu uz
turieni, viņa paziņoja. Man bija viegls šoks. Bet tajā laikā viņa
ļoti interesējās par Indiju, gadu mācījās hindi valodu. Tad mēs
abas kopā braucām uz Indiju. Tagad jau četri gadi pagājuši.
Viņa ir pēdējā kursā. Un augustā plāno atgriezties Latvijā.
Ko meita plāno darīt pēc studiju beigšanas?
Viņa domā - vai nu Indijā, vai Latvijā. Viņa tagad raksta
scenārijus Latvijas filmām, kad būs šeit, tad viņa plāno meklēt
producentus. Viņa jau iesāka, kad bija ziemā Latvijā, bet kaut
ko producentam vajag parādīt, nevar tukšām rokām. Tādēļ tagad viņa raksta scenāriju.
Kā jūs plānojat savus ceļojumus?
Ceļošana man vienmēr sākas ar plānošanu. Vispirms ir galamērķis. Tad izlemju, uz cik dienām braukt. Apskatu internetā,
ko tur var apskatīt un kas tur interesants. Saplānoju sīki – kur
apstāšos, cik laika katrā vietā pavadīšu. Tas ir tik interesanti!
Ar ko kopā dodaties ceļojumos?
Ar vīru, ar meitu, ar suni.
Kā iespējams ceļot kopā ar suni?
Mēs meklējam viesnīcas, kurās ir atļauta uzturēšanās ar
dzīvniekiem. Man ir brīnišķīgs, paklausīgs dalmācietis, dalmāciešu meitene. Jau 13 gadus veca. Viņa ir kā ģimenes loceklis.
Viņai ļoti patīk runāt. Viņa nerej ļoti daudz. Kad viņa grib kaut
ko pateikt, tad rējiens ir pilnīgi citāds. Viņa gan runā tikai ar
mani. Meita viņai jautā – Džūlija, tu gribi iet laukā. Suns neatbild. Skatās uz viņu un klusē. Meita saka – mamma, pajautā
viņai. Es pajautāju, viņa uzreiz nošķaudās un ierejas kā apstiprinājumu tam, ka grib iet laukā. Tas ļoti atšķiras no tā, kā viņa
vienkārši rej. To var uzreiz saklausīt.
Kad braucam ar mašīnu, tad vienmēr ņemam suni līdzi.

Protams,
nakšņošanas vietu skaits ir
ierobežots, jo reti
kur atļauj ar dzīvniekiem. Nesen bijām Lietuvā, Kauņā.
Plānojam braukt uz
Igauniju. Kad pirmo
reizi bijām viesnīcā,
redzējām, ka viņa
mierīgi guļ numuriņā arī tad, ja esam
devušies kādā ekskursijā. Viņai tikai
jāredz mūsu mantas.
Uz kurieni bijuši
Dalmāciešu meitene Džūlija.
jūsu ceļojumi?
Baltijas valstis ir tuvākie braucieni, bet tālākais – Indija.
Kādi ir spilgtākie iespaidi par Indiju?
Indijā mācās mana meita, un es tur esmu bijusi divas reizes. Tā ir kontrastu valsts. Tur ir pilnīgi nabagi un ļoti bagāti
cilvēki. Protams, ir arī vidējie, bet kontrasts starp bagātajiem
un nabagajiem ir ārkārtīgi krass. Meitas kursa biedrene uzaicināja uz kāzām. Tie bija ļoti bagāti cilvēki. Tur bija vesels stadions! Un nākamajā dienā mēs braucām un es dzirdu, a skan
tā pati mūzika no kāzām. Izrādās, ka tur bija kāzas nabadzīgo
ļaužu rajonā. Tas bija tāds kontrasts, ka elpa aizraujas. Nabagi tur dzīvo tiešām briesmīgi. Mana meita dzīvo daudzstāvu
mājā, bet pa logu var redzēt apkārt zilas krāsas plēves būdas,
kurās dzīvo nabagi. Pirms braukšanas es biju izpētījusi internetā, kāda tad īsti tā Indija ir, bet uz vietas redzētais vienalga
pārsteidza. Kad braucu no lidostas uz pilsētu, pirmais iespaids
bija – viss, esmu nonākusi Youtube. Tas, ko biju kā lielu eksotiku skatījusi internetā, pēkšņi bija manā acu priekšā. Vienlaikus
tad, kad bijām institūtā, tur cilvēki ģērbjas kā eiropieši. Indiju
vai nu mīl vai nemīl. Tā nav mana valsts, bet meitai tur ir viss.
Ko jūs teiktu cilvēkam, kas prasa padomu, vai nākt
strādāt uz Latvijas dzelzceļu?
Latvijas dzelzceļš ir kā mājas, kurp vienmēr gribas atgriezties. Te var ar prieku ik rītus iet uz darbu. Kolektīvs ir kā liela ģimene. Pēdējā laikā modē ir teiciens „komandas darbs”. Lūk, tas
ir tas, kas raksturo Latvijas dzelzceļu! Un ar Latvijas dzelzceļu
viss ir kārtībā. Mēs esam pilnīgi visur Latvijā.

Žanna Dolmatova viesojas pie meitas kursa biedrenes Deli, Indijā.

Pie pusdienu galda kopā ar radiniekiem Goa štatā Indijā.
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Kad pienākumu aprakstu nav iespējams
uzrakstīt

Pēteris Dubrovskis – Signalizācijas un sakaru distances Rīgas reģionālā centra remontdarbnīcas priekšnieks – savus pienākumus pat nespēj aprakstīt, turklāt
viņa priekšnieks tā arī pateicis – es nevaru uzrakstīt tavu
darba aprakstu, jo tad tu vairs nedarīsi visu to, ko dari
tagad, jo visu uzskaitīt nemaz nav iespējams. “Viņš ir
labs vadītājs, prot ātri risināt radušos jautājumus, atsaucīgs. Vienmēr atrod laiku un pašaizliedzīgi palīdz
saviem darba kolēģiem. Ņem dalību Distances sabiedriskajā dzīvē. Ar savām augstām personības morālajām
prasībām, izcilām spējām ieguva kolektīva cieņu,” raksta kolēģi, uzskatot, ka viņš ir īstens Dzelzceļa lepnums.
Kā jūs jutāties, kad uzzinājāt, ka esat izvirzīts Latvijas dzelzceļa Lepnuma balvai?
Patīkami un negaidīti.
Kāpēc negaidīti?
Nezinu nemaz, kā to lai pasaka... Ja jūs kāds izvirzītu, vai
jūs varētu pateikt, ka to gaidījāt, vai, ka gaidīsiet? Nē, jūs
vienkārši darāt savu darbu. Un, ja tas notiek, tas ir ļoti patīkami. Ja nenotiek, tad arī viss ir normāli.
Pastāstiet, lūdzu, par saviem darba pienākumiem!
Kad man bija cits priekšnieks, man nebija amata apraksta. Kad viņam pajautāja, kāpēc nav, viņš teica, ka nevarot

Visus P.Dubrovska pienākumus uzskaitīt darba aprakstā nav
iespējams, jo tie ir tik daudzveidīgi...
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uzrakstīt, jo pusi neierakstīšot no tā, ko es patiesībā padaru.
Vienkārši, viņš nevarēšot atcerēties visu, kas ir mani pienākumi. Tagad mēs skaitāmies transporta cehs, bet savulaik
mēs bijām saimnieciskais cehs. Mums piederēja visas šīs
ēkas, apkopēji, sētnieki, sargi, kurinātāji, atslēdznieki, mehāniķi. Par to visu atbildēju es. Bija 35 padotie. Tagad tikai
20.
Ar ko šeit katrs nodarbojas?
Mēs esam enerģētiķi. Mūs vislabāk raksturo kontakttīkls,
mēs esam kontaktnieki. Viss, kas braukā, izmantojot elektrību, to dara, pateicoties mums. Mēs visā Latvijā esam kādi 50
kontaktnieki. Vairāk nav. Nekur. Nevienai iestādei. Tur ir liela
problēma. Kontaktniekus neviens nekur nesagatavo. Senāk
Krievijā mācīja, tad uz šejieni atnāca jauni puiši, kuri vismaz
teorētiski zināja, ko nozīmē kontakttīkls. Tagad tādu nav.
Kur jūs ņemat darbiniekus, ja tos nekur neapmāca?
Kas grib strādāt, tas atnāk, sāk strādāt, paskatāmies, vai
no tā cilvēka kaut kas iznāks, vai ne, vai arī viņš aizies. Ļoti
daudzi atnāk, paskatās un paziņo: tas darbs nav mans.
Kāda izglītība ir jums pašam?
Esmu inženieris celtnieks. Jā, pēc izglītības ar elektrību
man nav nekāda sakara.
Kā nonācāt Latvijas dzelzceļā?
Atnācu pēc armijas kā šoferis. Lai apkalpotu kontakttīklu
un visu, kas saistīts ar sliedēm, brigādei vajag pārvietoties.
Pa dzelzceļu pārvietoties var, bet tur ir vilcienu saraksts – ja
iedos logu, tad brauksi, ja neiedos – nebrauksi. Pa šoseju
turpretim jebkurā mirklī. Pusstunda, stunda atkarībā no attāluma, un tu esi klāt.
Kā karjera attīstījās tālāk? Cik saprotu, tagad jūs esat
liels priekšnieks.
Nezinu teikt, cik liels – jāpasmejas. Vienkārši attīstījās viss
tā. Atnācu no armijas, atjaunoju mācības institūtā. Pēc trešā
kursa vajadzēja strādāt profesijā, aizgāju celtniecībā. Sāku
no parasta celtnieka, tad par kompleksās brigādes brigadieri, beigās jau biju darbu vadītājs. Un tad bija viens objekts
tuvu manai bijušajai darbavietai. Bija ziemas laiks, auksti.
Iegāju sasildīties, parunāties, un mani pierunāja atnākt atpakaļ uz šejieni. Toreiz bija saņemta atļauja veidot celtniecības brigādi. Tomēr beigās to neizveidoja, pat nevienu
celtnieku, izņemot mani, darbā nepieņēma. Es jau grasījos
iet prom, bet atgadījās, ka automehāniķis cieta autoavārijā,
vajadzēja viņu aizvietot. Tad vajadzēja priekšnieku. Piedāvāja man. Es sākumā šaubījos, sak, es taču esmu celtnieks. Bet
man saka: mašīnas pārzini? Pārzinu. Kā celtniekam par apkures sistēmām priekšstats ir? Ir. Kā ēkas uzturēt zini? Zinu.
Tad atliek vēl administrācija, sargi un viss pārējais. Nav nekā
tāda, kur vēl kaut kādas īpašas zināšanas būtu vajadzīgas. Tā
arī paliku, un tagad uzskatu, ka ļoti labi, ka paliku.
Cik gadi ir nostrādāti dzelzceļā?
Tagad jau 32 gadi, pat vairāk, kopš otrreiz atnācu.
Vai nav garlaicīgi visu laiku vienā darbavietā?
Nav garlaicīgi, tāpēc ka darbs ir tāds, kas neļauj garlaikoties. Parasti ir tā, ka astoņos no rīta sadalu visiem uzdevumus, tad eju atskaitīties, ko kurš dara un saņemu jaunus

DZELZCEĻA LEPNUMS
uzdevumus. Nākot atpakaļ, bieži vien atskan zvans, un tad
jau ir nākamie uzdevumi. Tas viss tad jāsaplāno kopā, lai
darbiem pietiktu gan mašīnu, gan šoferu. Nē, nē, garlaicīgi
noteikti nav!
Kas jūsu darbā ir pats sarežģītākais?
Kā jau katram – visgrūtāk ir pakļauties. Visu diktē noteikumi. Un tas ir viss. Kādreiz, kad biju tīņa gados, runāju
pretim, bija jau savs viedoklis, un mūžam tie bija tādi mazie strīdi. Bet reiz tētis man pateica tā, lai mamma nedzird,
sak, nestrīdies, nerunā pretim, paklausies, bet vari darīt pa
savam. Ja viss būs izdarīts tā, kā vajag, mamma pat nepamanīs, ka darīji ne tā, kā viņa teica. Ja būs slikti izdarīts, tad
runāsi ar mani. Šo principu es ievēroju visu mūžu, darot
jebkuru darbu. Vārdu sakot, tagad priekšnieki ir teikuši, ka
ar mani ir grūti, bet bez manis vēl grūtāk. Un man to bija
patīkami dzirdēt.
Kādi ir jūsu vaļasprieki?
Pēdējā laikā ekskursijas. Man patīk ceļot. Braucam abi
divi ar sievu. Dodamies gan kopīgās ekskursijās, gan uz savu
roku ar personīgo mašīnu. Dažādi.
Kāds ir bijis interesantākais ceļojums?
Kruīza brauciens 20 dienas ar kuģi no Dženovas uz Abudabi pa Suecas kanālu un Sarkano jūru. Tas bija eksotiski.
Katru dienu cita valsts.
Kas visspilgtāk palicis atmiņā?
Omāna. Kad nokāpj no kuģa, to pašu ekskursiju, kuru
piedāvā uz kuģa, krastā var nopirkt daudz lētāk, bet tad kuģis par tevi kā tūristu neatbild. Un, ja gadās nokavēt kuģa
atiešanu, ja ekskursija nebeidzas paredzētajā laikā, tad pats
esi atbildīgs: naudas ir tik, cik ir, pase uz kuģa, vārdu sakot,
sākas lielas problēmas. Bet, ja ekskursiju ir organizējis kuģis,
tad gaida. Omānā tā gadījās. Ekskursijas autobusam vajadzēja atgriezties ostā vairāk nekā stundu pirms kuģa atiešanas, taču mēs nokavējāmies un bija jau kādas 20 minūtes
pēc atiešanas laika. Iebraucam ostā un redzam, ka kuģis vēl
stāv, taču, kad piebraucam klāt, trapu jau ņem nost. Mūs
sagaidīja gan kuģa kapteinis, gan ostas kapteinis, gan pat
orķestris sāka spēlēt, citi kuģi arī iededza apgaismojumu, jo
bija vakars. Beigās tas viss bija ļoti skaisti un svinīgi.
Ja pateikšu, ka
redzēju
tuksnesi,
tas būtu – nepateikt
neko. Tur ir daudz
derīgo
izrakteņu
– baltais marmors
un citi. Tuksnesī ir
daudz mākslīgi izveidotu oāžu, kur
kaut kas aug, un
viņi to visu laiku
laista. Mūs aizveda
uz kādu senu pili
tuksnesī. Ārā bija
35 grādu karstums,
bet pils iekšējā pagalmā tikai 25 grādi – bez jebkādiem
kondicionieriem,
bez jumta. VienkārPēterim Dubrovskim ļoti patīk ceļot.
ši pagalms izveiVisspilgtāk atmiņā palicis eksotiskais
dots tā, ka saules
izbrauciens ar kruīza kuģi.

stari netiek klāt, leja
ir ēnā. Mēs redzējām,
kā viņi kopš seniem
laikiem iegūst ūdeni – ir speciāli apaļi
dakstiņi, uz kuriem
temperatūras diennakts svārstību dēļ
kondensējas ūdens,
veidojas rasa, kuru
savāc, un tā viņi
tuksneša vidū iegūst
ūdeni.
Jums esot paradums no visiem ceļojumiem pārvest
mājās krūzītes...
Pēteris Dubrovskis savas dzīves laikā
Jā, man ir tāds
izdresējis ne vienu vien
paradums. Krūzīšu
cilvēka labāko draugu.
jau ir pāri simtam.
Šīs krūzītes lietojat ikdienā vai arī stāv kā eksponāti?
Stāv virtuvē kā kolekcija. Esam lietojuši, bet ne ikdienā.
Tad, kad ir kāds tematisks pasākums, sanāk draugi, radi. Kad
gatavojamies kaut kur braukt vai arī esam atgriezušies no
kāda ceļojuma, tad gan kāds dzer no Portugāles krūzes,
kāds no Ēģiptes, čehu krūzes no Brno vai Prāgas.
Vai ir kādi principi, pēc kuriem izvēlaties pērkamo
krūzīti?
Vienkārši – kura iepatīkas, to nopērkam.
Cik liela ir jūsu ģimene?
Mēs ar sievu. Bērnu nav. Ir krustmeita. Un dzīvnieki. Nopietni suņi – rotveilers Lēra un labradors Roksis. Rotveilers
sargā saimnieku, bet viņš nekad nesargā teritoriju un praktiski nerej. Pirms tam mums bija vilcene. Viņai bija lielas mīlestības dēls – bezšķirnes, bet ļoti jauks suns. Visu laiku viņi
bija divatā. Kad vilcene nomira, dēls sāka skumt. Nolēmām
paņemt jaunu suni. Es gribēju vilku, sieva – rotveileru. Sagadījās, ka tieši rotveilers bija pieejams. Un ļoti labi, ka tā izdarījām. Rotveilers ir ļoti gudrs suns, gudrāks par vilku. Mūsu
vilks iemācīja rotveileru sargāt teritoriju un riet, kad vajag.
Es noskatījos, kā tas notiek. Iet gar sētu kāds svešinieks,
vilks uz viņu rej, bet rotveilers sēž blakus un brīnās. Tad vilks
piebaksta rotveileram zem lāpstiņas, rotveilers ierejas un
apklust. Vilks baksta vēlreiz, līdz rej vairs tikai rotveilers. Iemācīja arī labradoru dot ziņu, ja nāk svešinieks. Labradors
jau draugs pilnīgi visiem. Kas zina šos suņus, tas var droši
iet iekšā pagalmā. Suns paries, kamēr nāksi iekšā, bet tad
luncinās asti un nāks draudzēties. Bet, ja blakus ir rotveilers,
tad gan neviens pagalmā nenāks. Labradors suņu skolā pēc
pus gada nolika paklausības eksāmenu, bet ar rotveileru
divus gadus katru sestdienu un svētdienu gājām mācīties.
Bet viņš – gribu klausu, gribu – neklausu. Instruktors tā arī
zināja teikt, ka rotveilers par katru cenu grib pārņemt varu
un parādīt, kurš ir īstais saimnieks. Tas ir vienīgais suns, kuram pat rotaļājoties nedrīkst ļaut uzvarēt. Un nesaprot citus
argumentus, kā tikai sišanu, spēku. Skarbi. Taču, kad ir iemācīts, tad ir uz ilgu laiku.
Vai kaķis arī ir?
Protams. Kaķis Katerīna staigā, kur pati grib un kad grib.
Arī pa galdu, palodzēm. Taču ēdienu nezog neviens. Kaķim
saimniece ir sieva, suņiem – es esmu saimnieks.
LATVIJAS Dzelzceļnieks nr. 13; 2018. gada 5. jūlijs
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VĒSTIS

LDz intranetā pieejama digitālā
bibliotēka
Veicot Dokumentācijas centra modernizāciju, ir noslēdzies otrais darbu posms, kā rezultātā Dokumentācijas centra digitālās bibliotēkas datu bāze ir pieejama
ikvienam koncerna darbiniekam LDz intranetā.
LDz intraneta sadaļā Digitālā bibliotēka (LDz intranet ->
Dokumenti –> Digitālā bibliotēka) ir pieejams plašs izdevumu spektrs, ar kuriem var iepazīties tiešsaistē un pasūtīt attiecīgo materiālu izdrukas.
Tāpat veicot modernizāciju ir uzlabota saskarsmes vide, lai
atvieglotu lietotājam nepieciešamo publikāciju meklēšanu.
Dokumentus var meklēt lielajā LDz intraneta meklētājā, kā arī
Digitālās bibliotēkas sadaļā esošajā meklētājā. Tostarp, veicot
meklēšanu Digitālās bibliotēkas sadaļas meklētājā, publikāciju
var meklēt ievadot tekstu latviešu vai krievu valodās, kā arī izmantojot transliterāciju. Lai samazinātu meklējamo publikāciju
izlasi, darbinieks var veikt meklēšanu pēc noteiktiem kritērijiem.
Ja Jums rodas jautājumi par Digitālās bibliotēkas lietošanu,
aicinām sazināties ar Dokumentācijas centra darbiniekiem.

LĪDZJŪTĪBAS
Dārzā novīst zieds pēc zieda,
Cilvēks aiziet viņiem līdz.
Un bezgala skumjš un vientuļš
Kādā mājā atnāk rīts.
(N. Dzirkale)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību bijušā
Tehniskās inspekcijas direktora
ĀRIJA SINĀTA
radiniekiem sakarā ar
viņa aiziešanu mūžībā.
VAS “Latvijas dzelzceļš”
Tehniskā inspekcija

Пусть память не угасает,
Пусть жизнь протекает рекой,
Люди не умирают –
Они обретают покой…
Выражаем самые глубокие
соболезнования
Нашему коллеге дорожному
мастеру
ВОЛОДИМИРУ ГРИНИШАКУ
В связи со смертью отца.
Коллектив станции Салдус

Atgādinām, ka dokumentu izplatīšana ārpus Koncerna
Latvijas dzelzceļš ir AIZLIEGTA!

Moldovas Dzelzceļa
arodbiedrības vizīte Latvijā

22.jūnijā Rīgas Centrālā stacijā ar trīs dienu vizīti Latvijā ieradās Valsts
uzņēmuma Moldovas dzelzceļš dzelzceļa darbinieku Arodbiedrības pārstāvju grupa 64 cilvēki.
Grupas sastāvā ir pārstāvji no Ģenerālā Direktora administrācijas, dz.st. Kišiņeva pasažieru apkalpošanas direkcijas, Personāla direkcijas pārstāvji, lokomotīvju,
vagonu, kravu saimniecības, ekonomikas dienesta, darba aizsardzības dienesta,
sakaru dienesta, materiālo – tehniskā nodrošināšanas dienesta, civilas celtnes,
aizsardzības un drošības dienesta pārstāvji, kā arī Moldovas dzelzceļnieku arodbiedrības federācijas pārstāvji.
Vizītes laikā kolēģi no Moldovas iepazinās ar Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības (LDzSA) darba īpatnībām, tika organizētas dažas
pieredzes apmaiņas tikšanās ar LDzSA kolēģiem un arodbiedrības priekšsēdētāju
Saveliju SEMJONOVU.
Neskatoties uz piesātināto programmu, viesiem izdevās parādīt Rīgas un Jūrmalas galvenos apskates objektus, kā arī piedalīties Jāņu svinībās un izjust tās
tradīcijas, dziesmas un dejas, kas bija ļoti tuvu moldāviem.

Laikraksts LATVIJAS DZELZCEĻNIEKS
Reģistrācijas apliecība nr. 0778. Indekss – 1075
Redaktors Toms KALNĪTIS
(tālr. 6723 4979, mob. tālr. 29 7888 01)
Korespondenti (tālr. 6723 4157)
Maketētāja Solvita OZOLA
Pasta adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, Latvija, LV-1547
Interneta adrese: www.ldz.lv;
elektr. pasts: toms.kalnitis@ldz.lv
Drukāts SIA Repro Nova
Reklāmas un sludinājumus pieņem
Gogoļa iela 3 – 128. kab. vai pa faksu 6723 2605.
Sadarbībā ar BNS un LETA.
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APSVEICAM!
2.jūlijā 70 gadu jubileju svinēja
LEONĪDS PUŠKINS
Lai notiek tā, kā vēlas Tava sirds
Lai atspīd saule tad, kad lietus līst,
Lai atskrien vējš, kas bēdas aiznes līdz,
Lai Tev ar smaidu atnāk
katras dienas rīts!
Sirsnīgi sveicam jubilejā un vēlam
veselību, laimi un dzīvesprieku!
Latvijas Dzelzceļnieku biedrība
❀❀❀
2.jūlijā 70 gadu skaistu jubileju svinēs
LEONĪDS PUŠKINS.
Vēl ilgus gadus stipram būt,
Daudz prieka vēl no dzīves gūt
Un sauli sirdī saglabāt,
Un dzīvi mīlēt nepārstāt!
Sirsnīgi sveicam jubilejā!
Bijušie kolēģi
❀❀❀
9.jūlijā 60. gadu jubileju svinēs
Vagonu apkopes distances
Šķirotavas VTAP arodkomitejas
priekšsēdētājs
NIKOLAJS KUZŅECOVS
Ir labi tad, ja nav ko nožēlot,
Ja mirkļus gadam aizvadījis esi;
Ir katrs gads tik reizi mūžā dots,
To otru reizi dzīvot nevatēsi.
Sirsnīgi sveicam jubilejā!
Latvijas Dzelzceļnieku un
satiksmes nozares arodbiedrība
❀❀❀
ИРИНА МАТВЕЕВА:
08.05.68 г.
дежурная станции Рига – Пассажирский
вагонный парк
От всей души поздравляем ее и шлем
наши наилучшие пожелания!
Здоровья, долголетия
Желаем от души!
Пусть в дату юбилейную
Исполнятся мечты!
Красивой быть, успешною,
И жить в одной любви!
Удачу и везение,
Всегда с собой носи!
Профсоюзный комитет и коллектив
станции Рига - Пассажирская
❀❀❀
ИНАРА ПУМПИНЯ:
13.05.68 г.
дежурная станции Рига – Пассажирский
вагонный парк
Какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья,
В твой золотой юбилей!
Пусть на душе будет радость!
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью ты наслаждалась,
И самой счастливой была!
Профсоюзный комитет и коллектив
станции Рига - Пассажирская

5.jūlijā 75 gadu jubileju svin
ĒRIKA KUNCE
Sirsnīgi apsveicam mūsu kolēģi, bijušo
Eglaines stacijas priekšnieci.
Paldies par sirsnību, laipnību un gudrību,
un prasmi novērtēt.
Paldies, un lūdzam – nenoveco!
Viens mazs prieks, lai Jums būtu katra
diena!
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis.
Viens saules strariņš un mazliet debesis!
Un labs vārds, kas dzīvi skaistu dara.
Eglaines stacijas kolektīvs
❀❀❀
8.jūlijā sirsnīgi sveicam 60 gadu jubilejā
SIA LDZ CARGO Finanšu pārskatu nodaļas
Vadošo grāmatvedi
VALENTĪNU TOLKAČOVU
Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve.
Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt.
Un laimīgs tas, kurš spēj ar savu dzīvi,
daudz labu rindu tajā ierakstīt.

6 июля отмечает юбилей
инженер-анализатор
СВЕТЛАНА ЗЫРЕВА.
Поздравляем от всей души, желаем
крепкого здоровья, счастья и всеговсего самого наилучшего.
Пусть радует день
замечательный этот
Теплом и весельем,
и солнечным светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды,
улыбок и счастья!
Желаем уюта, комфорта, тепла
Чтоб доброю жизнь
и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней
праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!
Коллектив Центра управления
движением поездов

SIA LDZ CARGO kolektīvs

❀❀❀

❀❀❀
5.jūlijā 75.dzimšanas dienu svin
bijusi Eglaines stacijas priekšniece
ĒRIKA KUNCE.
Sveicam skaistajā jubilejā!

13 июля отметит 50 – летие
монтер пути
Даугавпилсского отделения
Дистанции пути

Kā vēja plūsma aiziet gadi,
Ikviens no viņiem tevi skars.
Nekad mēs nebūsim vairs tādi,
Kādi bijām vakar, aizvakar.

Поздравляем юбиляра и желаем ему
крепкого здоровья и оптимизма!

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

Bijušie Daugavpils ekspluatācijas
iecirkņa kolēģi.
❀❀❀
8 июля юбилей отметит
дежурная сортировочной горки
станции Даугавпилс
ЕЛЕНА ВРЕТОС!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Администрация и профком
Дистанции пути

Коллектив станции Даугавпилс
❀❀❀
25.gadu jubilejā sirsnīgi sveicam
Vilcienu kustības vadības centra operatori
SANTU VARDANJANU
No sirds vēlam prieku, laimi, veselību!!!
Līksmai dienai - putnu dziesmu,
Aukstai - ugunskura liesmu,
Labam miegam - jūras šalku,
Lielām slāpēm - rasas malku,
Karstai dienai - vēju lēnu,
Nogurumam - vēsu ēnu,
Skumjām - pūpolmīkstu glāstu,
Tukšiem brīžiem - brīnumstāstu,
Tumšai naktij - zvaigžņu lietu,
Sirdī mīlai - siltu vietu!

❀❀❀
17.augustā 50 gadu jubilejā sveicam
Ceļu distances Daugavpils nodaļas sliežu
ceļu brigadieri
ANDRI ZARĀNU
Ar vēlējumu draudzīgu un gaišu
Mēs nākam tevi jubilejā sveikt.
Lai dzīves dienas nepazītu raižu,
Lai dvēsele sirdsmierā gavilē!
Sirsnīgi sveicam un novēlam izturību un
optimismu turpmākajos dzīves gados!

Vilcienu kustības vadības centra kolektīvs

Ceļu distances administrācija un
arodkomiteja
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