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Par Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regulas (ES) 2015/909 par kārtību, 

kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus, 
piemērošanu 

 
Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 28.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 06.jūnija 

noteikumu Nr.461 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskata 
(tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kārtību" 3.7.apakšpunktu – "Publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā 2015. – 2016.gadam"1 norādītais publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs ir AS "LatRailNet" (turpmāk – 
būtisko funkciju veicējs), kura saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta pirmajā daļā noteikto, 
pieņem lēmumu par aprēķināto maksu par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un 
par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām (turpmāk – 
infrastruktūras maksa). Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta otro daļu – infrastruktūras 
maksu nosaka atbilstoši tiešajām izmaksām, kas radušās, sniedzot vilcienu satiksmes 
pakalpojumus saskaņā ar Komisijas 2015.gada 12.jūnija īstenošanas regulā (ES) 2015/909 par 
kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 
(turpmāk – Regula), noteikto.  

Ņemot vērā, ka Regula ir jāpiemēro no 2015.gada 1.augusta un tā ir saistoša 
attiecīgajiem dzelzceļa nozares tiesību subjektiem, kā arī Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 
52.punktā noteikto – būtisko funkciju veicējs var nolemt, ka ne ilgāk kā līdz 2019.gada 
3.jūlijam notiek pakāpeniska Regulas normu piemērošana – būtisko funkciju veicējs ir veicis 
faktoru izvērtēšanu, kas var ietekmēt lēmuma par aprēķināto infrastruktūras maksu 
noteikšanas procesu.  
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AS "LatRailNet" nolemj noteikt šādu pakāpenisku Regulas piemērošanu: 

 
1. uzsākt infrastruktūras maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu vispārējo principu 
apspriešanu ar pieteikuma iesniedzējiem un pārvaldītāju2, ar mērķi noskaidrot minēto shēmu 
ieviešanai nepieciešamo informācijas apjomu; 
 
2. ne vēlāk kā līdz 2016.gada 01.novembrim iestrādāt Regulas prasības infrastruktūras maksas 
aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu projektos [:]; 
 
3. ievērojot nolemjošās daļas 2. un 4.punktā noteikto un, lai neapdraudētu infrastruktūras 
maksas aprēķināšanas shēmas savlaicīgu izstrādi un apstiprināšanu saskaņā ar Dzelzceļa 
likuma Pārejas noteikumu 40.punktā noteikto, informācijas par metodi izmaksu attiecināšanai 

                                                        
1 http://www.ldz.lv/sites/default/files/Tikla_parskats_2015-2016.pdf 
2 šeit un turpmāk – publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs 



2 

pa dažādām dzelzceļa pārvadātājiem piedāvāto pakalpojumu kategorijām un uzskaitē 
identificējamām neattiecināmām izmaksām, kuru pārvaldītājam saskaņā ar Dzelzceļa likuma 
13.2panta pirmo daļu ir jāiesniedz būtisko funkciju veicējam, iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk 
kā 2017.gada 01.februāris; 

 
4. ne vēlāk kā līdz 2017.gada 3.maijam izstrādāt infrastruktūras maksas aprēķināšanas un 
iekasēšanas shēmu projektus un nodrošināt konsultēšanos ar pieteikuma iesniedzējiem un 
pārvaldītāju atbilstoši Dzelzceļa likuma 11.panta pirmajā daļā un 12.panta otrajā daļā 
noteiktajam;   

  
5. pēc infrastruktūras maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu apstiprināšanas būtisko 
funkciju veicējam līdz 2017.gada 03.jūlijam lemt par turpmāku pakāpenisku Regulas normu 
piemērošanas nepieciešamību saskaņā ar Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 52.punktu – bet 
ne ilgāk kā līdz 2019.gada 03.jūlijam, ievērojot pielāgošanās vajadzības tādiem infrastruktūras 
maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmās iestrādātiem elementiem, kuriem nepieciešams 
nodrošināt uzskaiti, kuri šobrīd nav apzināti, vai arī ir nepieciešama informācijas sistēmas 
modernizācija, kā arī iespējamo infrastruktūras maksas palielinājuma ietekmi, ja: 

- varēs paredzēt, ka infrastruktūras maksa būtiski palielināsies pēc infrastruktūras 
maksas aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu īstenošanas; 

- šādu pakāpeniskas ieviešanas plānu pieprasīs regulatīvā iestāde.   
 
Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un tas trīs darba dienu laikā tiks 

publicēts būtisko funkciju veicēja mājaslapā internetā. 
Par šī lēmuma pieņemšanu būtisko funkciju veicējs informēs pārvaldītāju, Latvijas 

Republikā oficiāli reģistrētos dzelzceļa pārvadātājus un Valsts dzelzceļa administrāciju. 
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