
Par jauna publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
uzturēšanas un attīstības finansēšanas modeļa izstrādi un 
ieviešanas gaitu, paredzot tajā valsts līdzfinansējumu no 
akcīzes nodokļa ieņēmumiem par dzelzceļa pārvadājumos 
izlietoto dīzeļdegvielu

30.06.2016.

Ainis Stūrmanis
AS «LatRailNet» valdes priekšsēdētājs

ZIŅOJUMS



AS «LatRailNet»
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VAS «Latvijas dzelzceļš» (LDZ) meitassabiedrība
dibināta 2010.gada 27.decembrī
veic infrastruktūras pārvaldītāja (LDZ) būtiskās funkcijas
īpašas neatkarības prasības, kuru ievērošanu uzrauga Valsts 
Dzelzceļa administrācija

AS «LatRailNet» funkcijas:
1) lēmumu pieņemšana par jaudas sadali un vilcienu ceļu iedalīšanu, 

tai skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par 
atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu

2) lēmumu pieņemšana par infrastruktūras maksām, tai skaitā maksas 
noteikšanu un iekasēšanu
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Laika grafiks



Dzelzceļa infrastruktūras izmaksu identificēšana
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Akcīzes nodoklis naftas produktiem

5

Akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumi 2015.gadā, 
milj. EUR

28

428

Dzelzceļa nozarē radītie ieņēmumi Ieņēmumi kopumā

Avots:  Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 2015.gada 12 mēnešos, pieejams: http://www.vid.gov.lv un LDz aplēse
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Dzelzceļš Auto

CO2 emisijas uz tonnu km
dzelzceļa un autotransporta 

pārvadājumos Eiropā 2009.gadā

Avoti: 
1.att. EuropeanEnvironmentAgency Specific CO2 Emissions per Tonne-km and per Mode ofTransport in Europe, 1995–2009, 
pieejams: http://www.eea.europa.eu/
2.att. LRN konstrukcija, balstoties uz VSIA Autotransporta direkcijadatiem(http://www.atd.lv)
3.att. LRN konstrukcija, balstoties uz http://eurostat.eu datiem
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Vilcieni Autobusi

Braukšanas efektivitāte 2014.gadā,
pasažieru km uz transporta 

vienības nobraukto km

Transporta blakusefektu salīdzinājums
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Dzelzceļš Autoceļi

Bojāgājušo cilvēku skaits autoceļa 
un dzelzceļa negadījumos 

2014. gadā



Kopsavilkums

7

1) Atsevišķu tirgus segmentu ierobežotās iespējas segt tiem piemērotos dzelzceļa 
infrastruktūras maksas uzcenojumus, kas nepieciešami starpības starp tiešajām un 
pilnajām izmaksām segšanai, var veicināt finansiālā sloga palielināšanos.

2) Valsts līdzfinansējuma nodrošināšanai būtu jāvērtē iespēja veidot vienotu un dažādiem 
transporta veidiem integrētu Valsts transporta infrastruktūras fondu, tostarp izskatot 
iespēju to finansēt arī no akcīzes nodokļa ieņēmumiem.

3) Nepieciešama skaidra un vienota izpratne par dažādu transporta veidu spēju veicināt 
tautsaimniecības izaugsmi un citus pozitīvus blakusefektus, ir jānosaka prioritātes 
dažādu transporta pakalpojumu nodrošināšanā ar dažādiem transporta veidiem, vadoties 
pēc ekonomiskā izdevīguma, vides, drošības u.c. faktoriem.

4) Lēmumu par valsts līdzfinansējumu var paredzēt Satiksmes ministrijas izstrādātajā 
indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības stratēģijā.
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www.lrn.lv


