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20__.gada __._____           Nr.JALP-__/__________ 

 
 

Maksas iekasēšanas shēma 
 

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 
 12.panta otro daļu un 13.2pantu   

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Šie noteikumi (turpmāk – shēma) nosaka kārtību, kādā publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras (turpmāk – dzelzceļa infrastruktūras) pārvaldītājs iekasē no dzelzceļa 
pārvadātājiem un atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējiem maksu par Dzelzceļa likuma 12.1 
panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi 
dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām (turpmāk – infrastruktūras maksa). 
 

2. Shēmā lietoti šādi termini: 
2.1. atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēji – komercsabiedrības, kas darbojas dzelzceļa 

pārvadātāja, infrastruktūras pārvaldītāja, apkalpes vietas operatora, kravas saņēmēja vai kravas 
nosūtītāja uzdevumā, kurām piešķirtas tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai, pamatojoties 
uz noslēgto līgumu ar infrastruktūras pārvaldītāju; 

2.2. infrastruktūras pārvaldītājs – dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs VAS "Latvijas 
dzelzceļš"; 

2.3. maksas noteicējs – dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā norādītais infrastruktūras 
pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs, kurš saskaņā ar Dzelzceļa likumu nosaka infrastruktūras 
maksu. 
 

3. Shēmu piemēro infrastruktūras pārvaldītājam, visiem dzelzceļa pārvadātājiem, 
pieteikumu iesniedzējiem un atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējiem. 
 

II. Kopējā maksājuma par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu apmēra noteikšana 
 

4. Infrastruktūras maksu iekasē par dzelzceļa infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēmā 
norādītajiem pakalpojumu grupu gr tirgus segmentiem s. 
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5. Maksājumu par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu pasažieru kustībā 
infrastruktūras pārvaldītājs piemēro saskaņā ar šādu formulu: 

 
KM pas s= (M ceļ uztur pas s × DR ceļ uztur pas s+ M atj pas s × DR atj pas s + M elektr pas s × 

DR elektr pas s) + N , kur: 
 

KM pas s  – dzelzceļa pārvadātāja veicamais maksājums par dzelzceļa infrastruktūras 
izmantošanu pasažieru kustībā attiecīgā tirgus segmentā (euro), 
M ceļ uztur pas s  – maksas noteicēja noteiktais maksas lielums par dzelzceļa 
infrastruktūras uzturēšanu minimālā piekļuves pakalpojumu kompleksa pasažieru kustībā 
nodrošināšanai attiecīgā tirgus segmentā (euro par vienu vilciena kilometru, bez 
pievienotās vērtības nodokļa), 
DR ceļ uztur pas s  – attiecīgajā norēķinu periodā attiecīgā tirgus segmenta dzelzceļa 
pārvadātāja pasažieru vilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri, 
M atj pas s – maksas noteicēja noteiktais maksas lielums par dzelzceļa infrastruktūras 
atjaunošanu minimālā piekļuves pakalpojumu kompleksa pasažieru kustībā nodrošināšanai 
attiecīgā tirgus segmentā (euro par vienu tonnu kilometru bruto, bez pievienotās vērtības 
nodokļa), 
DR atj pas s  – attiecīgajā norēķinu periodā attiecīgā tirgus segmenta dzelzceļa pārvadātāja 
pasažieru vilcienu faktiski nobrauktie tonnu kilometri bruto, 
M elektr pas s – maksas noteicēja noteiktais maksas lielums pasažieru vilcieniem, kas izmanto 
elektrovilci attiecīgā tirgus segmentā (euro par vienu elektrovilciena kilometru, bez 
pievienotās vērtības nodokļa), 
DR elekt pas s –  attiecīgajā norēķinu periodā attiecīgā tirgus segmenta dzelzceļa pārvadātāja 
pasažieru elektrovilcienu faktiski nobrauktie vilcienkilometri. 
N   – nodevas un nodokļi, kurus dzelzceļa pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
 
6. Maksājumu par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu kravu kustības 

nodrošināšanai, kā arī piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām, 
kurās notiek kravas vilcienu saformēšana un izformēšana un ritošā sastāva pārvietošana 
iekraušanai, izkraušanai vai uz saistītiem pievedceļiem, izņemot vilcienu satiksmes 
pakalpojumus attiecībā uz kravu pārvadājumiem no trešajām valstīm vai uz trešajām valstīm, 
kuru dzelzceļa tīkla sliežu platums ir 1520 milimetri, par kuru Dzelzceļa likumā 111.panta 
devītajā daļā ir paredzēts izņēmums, infrastruktūras pārvaldītājs piemēro saskaņā ar šādu 
formulu: 

 
KM krav s = (M ceļ uztur krav s × DR ceļ uztur krav s + M atj krav s × DRatj krav s+ M mez uztur krav s × 

DR mez uztur krav s) + N , kur: 
KM krav s – dzelzceļa pārvadātāja veicamais maksājums par dzelzceļa infrastruktūras 
izmantošanu kravu kustībā attiecīgā tirgus segmentā (euro), 
M ceļ uztur krav s – maksas noteicēja noteiktais maksas lielums par dzelzceļa infrastruktūras 
uzturēšanu minimālā piekļuves pakalpojumu kompleksa kravu kustībā attiecīgā tirgus 
segmentā nodrošināšanai (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības 
nodokļa), 
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DR ceļ uztur gr krav s – attiecīgajā norēķinu periodā ar dzelzceļa pārvadātāja kravas vilcieniem 
attiecīgā tirgus segmentā faktiski nobrauktie vilcienu kilometri, 
M atj krav s  – maksas noteicēja noteiktais maksas lielums par dzelzceļa infrastruktūras 
atjaunošanu minimālā piekļuves pakalpojumu kompleksa kravu kustībā attiecīgā tirgus 
segmentā nodrošināšanai (euro par vienu tonnu kilometru bruto, bez pievienotās vērtības 
nodokļa), 
DRatj krav s – attiecīgajā norēķinu periodā ar dzelzceļa pārvadātāja kravas vilcieniem 
attiecīgā tirgus segmentā faktiski nobrauktie tonnu kilometri bruto, 
M mez uztur krav s  – maksas noteicēja noteiktais maksas lielums par piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, kas savieno dzelzceļa infrastruktūru ar apkalpes vietām, kurās notiek kravas 
vilcienu saformēšana un izformēšana un ritošā sastāva pārvietošana iekraušanai, 
izkraušanai vai uz saistītiem pievedceļiem kravas operāciju attiecīgā tirgus segmentā 
nodrošināšanai (euro par vienu vagonu, bez pievienotās vērtības nodokļa), 
DR mez uztur krav s – attiecīgajā norēķinu periodā ar dzelzceļa pārvadātāja kravas vilcieniem 
attiecīgā tirgus segmentā izkraušanai nogādāto vai no iekraušanas stacijas aizlaisto vai 
tranzītkustībā pēdējā uzskaites stacijā pieņemto vagonu skaits, 
N – nodevas un nodokļi, kurus dzelzceļa pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
 
7. Laikposmos, par kuriem maksas noteicējs pieņem lēmumu par papildu maksu, kas 

atspoguļo dzelzceļa infrastruktūras jaudas nepietiekamību (turpmāk – pārslodzes maksa) 
attiecīgā lēmumā noteiktā dzelzceļa infrastruktūras daļā, maksas noteicēja noteiktos maksas 
lielumus par dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu un minimālā piekļuves pakalpojumu 
kompleksa konkrētā pakalpojumu grupā attiecīgā tirgus segmentā aizvieto ar M pārslodz param gr s 
maksas lielumu, kuram pievienota maksas noteicēja noteiktā pārslodzes maksa: 

M ceļ uztur pas s  →  M pārslodz ceļ uztur pas s; 
M ceļ uztur krav s  →  M pārslodz ceļ uztur krav s; 

M ceļ atj pas s  →  M pārslodz ceļ atj pas s; 
M ceļ atj krav s →  M pārslodz ceļ atj krav s. 

 
8. Laikposmos, par kuriem maksas noteicējs pieņem lēmumu par infrastruktūras maksas 

diferenciāciju atkarībā no vilcienu satiksmes ietekmes uz vidi, maksas noteicēja noteiktos 
maksas lielumus par dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu un minimālā piekļuves pakalpojumu 
kompleksa konkrētā pakalpojumu grupā attiecīgā tirgus segmentā aizvieto ar maksas lielumu, 
kuram pievienota papildmaksa (malus) M vides malus param gr s vai piemērota prēmijatlaide (bonus) 
M vides bonus param gr s atkarībā no darba rādītāja,  kas atspoguļo ietekmi uz vidi DR vides:  

M ceļ uztur pas s  →  M vide bonus/malus ceļ uztur pas s; 
M ceļ uztur krav s  →  M vide bonus/malus ceļ uztur krav s; 

M ceļ atj pas s  →  M vide bonus/malus ceļ atj pas s; 
M ceļ atj krav s →  M vide bonus/malus ceļ atj krav s. 

 
9. Laikposmos, par kuriem maksas noteicējs pieņem lēmumu noteikt augstāku maksu 

attiecībā uz konkrētiem ieguldījumu projektiem, kuri nav paredzēti daudzgadu līgumā, bet, kas 
palielina pieteikumu iesniedzēju darbības efektivitāti vai izmaksu lietderību  attiecīgā lēmumā 
noteiktā dzelzceļa infrastruktūras daļā, maksas noteicēja noteiktos maksas lielumus par 
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dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu un minimālā piekļuves pakalpojumu kompleksa konkrētā 
pakalpojumu grupā attiecīgā tirgus segmentā aizvieto ar maksas noteicēja noteiktiem maksas 
lielumiem M infpr param gr s: 

M ceļ uztur pas s  →  M infpr ceļ uztur pas s; 
M ceļ uztur krav s  →  M infpr ceļ uztur krav s; 

M ceļ atj pas s  →  M infpr ceļ atj pas s; 
M ceļ atj krav s →  M infpr ceļ atj krav s. 

 
10. Ja maksas noteicējs dzelzceļa infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēmā noteiktajā 

kārtībā infrastruktūras maksai ir piemērojis atlaides, infrastruktūras pārvaldītājs tās piemēro 
konkrētam maksas noteicēja noteiktajam maksas lielumam konkrētā pakalpojumu grupā 
attiecīgā tirgus segmentā saskaņā ar šādu formulu: 

M aratlaidi param gr s = M param gr s – A param gr s, kur: 

M aratlaidi param gr s – maksas parametra maksas lielums konkrētā pakalpojumu grupā attiecīgā 
tirgus segmentā, ievērojot atlaidi, 
M param gr s – maksas noteicēja noteiktais maksas lielums konkrētā pakalpojuma grupā 
attiecīgā tirgus segmentā, 
A param gr s – attiecīgajā norēķinu un atlaides piemērošanas periodā maksas noteicēja 
noteiktais atlaides lielums maksas parametram konkrētā pakalpojumu grupā attiecīgā tirgus 
segmentā. 
 
11. Ja maksas noteicējs dzelzceļa infrastruktūras maksas aprēķināšanas shēmā noteiktajā 

kārtībā infrastruktūras maksai ir piemērojis prēmijas, ar kurām atalgo darbību, kas ir labāka par 
plānoto, infrastruktūras pārvaldītājs tās piemēro konkrētam maksas noteicēja noteiktajam 
maksas lielumam pie konkrēta darbības rādītāju apjoma konkrētā pakalpojumu grupā attiecīgā 
tirgus segmentā saskaņā ar šādu formulu: 

M arprēmiju param gr s = M param gr s – PR param gr s , kur: 

M arprēmiju param gr s – maksas parametra maksas lielums konkrētā pakalpojumu grupā 
attiecīgā tirgus segmentā, ievērojot atlaidi, 
M param gr s – maksas noteicēja noteiktais maksas lielums konkrētā pakalpojumu grupā 
attiecīgā tirgus segmentā, 
PR param gr s – attiecīgajā norēķinu un prēmijas piemērošanas periodā maksas noteicēja 
noteiktais prēmijas lielums maksas parametram konkrētā pakalpojumu grupā attiecīgā tirgus 
segmentā. 

 
12. Maksājumu par dzelzceļa infrastruktūras jaudu, ko izmanto dzelzceļa pārvadātāju vai 

atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēju ritošais sastāvs un vilcieni, kuri nepiedalās dzelzceļa 
kravu vai pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu, bet nodrošina tehnoloģiskos procesus1, 
piemēro saskaņā ar šādu formulu: 

                                                   
1 dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu un tehnisko apkopi, dzelzceļa ritošā sastāva 
modernizāciju, remontu vilcienu un lokomotīvju sagatavošanu pārvadājumu veikšanai, lokomotīvju kustību u.c. 
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KM apkop gr  = (M apkop gr × DR apkop gr) + N , kur: 

 
KM apkop gr – dzelzceļa pārvadātāja veicamais maksājums par dzelzceļa infrastruktūras 
jaudu, ko izmanto dzelzceļa pārvadātāju vai atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēju 
ritošais sastāvs un vilcieni, kuri nepiedalās dzelzceļa kravu vai pasažieru pārvadājumos 
pa dzelzceļu, bet nodrošina tehnoloģiskos procesus (euro), 
M apkop gr – maksas noteicēja noteiktais maksas lielums par dzelzceļa infrastruktūras 
jaudu, ko izmanto dzelzceļa pārvadātāju vai atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēju 
ritošais sastāvs un vilcieni, kuri nepiedalās dzelzceļa kravu vai pasažieru pārvadājumos 
pa dzelzceļu, bet nodrošina tehnoloģiskos procesus (euro par vienu vilciena kilometru, 
bez pievienotās vērtības nodokļa), 
DR apkop gr – attiecīgajā norēķinu periodā ar attiecīgās pakalpojumu grupas ritošo 
sastāvu un vilcieniem faktiski nobrauktie vilcienu kilometri, 
N – nodevas un nodokļi, kurus dzelzceļa pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
 

13. Avansa maksājumu par iedalīto dzelzceļa infrastruktūras jaudas daļu, nosaka maksas 
noteicējs saskaņā ar šādu formulu: 

AKM rezer gr  = (M rezer gr  × DR rezer gr) + N, kur 

AKM rezer gr – pieteikuma iesniedzēja veicamais avansa maksājums par iedalīto 
dzelzceļa infrastruktūras jaudas daļu (euro), 
M rezer gr – maksas noteicēja noteiktais rezervēšanas maksas lielums konkrētai 
pakalpojumu grupai (euro par iedalīto vilcienu ceļu, bez pievienotās vērtības nodokļa), 
DR rezer gr – dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales periodā iedalītā dzelzceļa 
infrastruktūras jauda (plānotais vilcienu ceļu skaits) vilcienu formēšanas stacijā vai 
sākumoperācijas gaitā, 
N – nodevas un nodokļi, kurus pieteikumu iesniedzējs maksā saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

14. Pēc dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales perioda beigām, maksas noteicējs aprēķina 
maksājumu par faktiski iedalīto dzelzceļa infrastruktūras jaudas daļu, saskaņā ar šādu formulu: 

 
KM rezer gr  = (TI bfv gr  × (DR bfv gr - DR plān rezer gr)) + N, kur 

KM rezer gr – pieteikuma iesniedzēja veicamais gala maksājums par iedalīto dzelzceļa 
infrastruktūras jaudas daļu (euro), 
TI bfv gr  – infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanas vienības tiešās 
izmaksas plānošanas periodā  konkrētai pakalpojumu grupai (euro par iedalīto vilcienu 
ceļu, bez pievienotās vērtības nodokļa), 
DR apkop gr – dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales periodā faktiski iedalīto vilcienu 
ceļu skaits vilcienu formēšanas stacijā vai sākumoperācijas gaitā, 
N – nodevas un nodokļi, kurus pieteikumu iesniedzējs maksā saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
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III. Infrastruktūras pārvaldītāja rēķina saturs, nosūtīšana un apmaksa 
 
15. Dzelzceļa pārvadātāji un atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēji infrastruktūras maksas 

apmaksu veic, pamatojoties uz infrastruktūras pārvaldītāja izsniegto maksājuma dokumentu 
(turpmāk – rēķins). 

 
16. Dzelzceļa pārvadātājiem un atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējiem rēķinu 

infrastruktūras pārvaldītājs nosūta, izmantojot oficiālos elektroniskos saziņas līdzekļus. 
Vienlaicīgi ar rēķinu infrastruktūras pārvaldītājs nosūta sarakstu (turpmāk – saraksts), kurā 
norāda: 

16.1. norēķinu periodu, par kuru jāveic infrastruktūras maksas maksājumus; 
16.2. detalizētu shēmas II.nodaļā minēto norēķinu periodā piemēroto darbības rādītāju un 

maksas lielumu izklāstu (ietverot arī informāciju par konkrētu ritošo sastāvu);  
16.3. kopējo maksājumu katras pakalpojumu grupas attiecīgā tirgus segmentā.  
 
17. Infrastruktūras pārvaldītājs ir tiesīgs sarakstā ietvert arī detalizētāku informāciju par 

dzelzceļa pārvadātāja un atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēja veiktajiem pārvadājumiem 
attiecīgajā norēķinu periodā. 

 
18. Dzelzceļa pārvadātājam, kurš veic kravu pārvadājumus, infrastruktūras pārvaldītājs 

nosūta rēķinu divas reizes nedēļā: 
18.1. katras kalendārās nedēļas pirmdienā, savukārt, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena –  

nākamajā darba dienā, par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un par piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām, laika posmā no iepriekšējās nedēļas 
pirmdienas līdz trešdienai ieskaitot; 

18.2. katras kalendārās nedēļas trešdienā, savukārt, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena – 
nākamajā darba dienā, par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un par piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām, laika posmā no iepriekšējās nedēļas 
ceturtdienas līdz svētdienai ieskaitot. 
 

19. Dzelzceļa pārvadātājam, kas veic pasažieru pārvadājumus infrastruktūras pārvaldītājs 
nosūta rēķinu trīs reizes mēnesī: 

19.1. līdz katra mēneša 10.datumam, savukārt, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena – 
nākamajā darba dienā, par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un par piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām, laika posmā no iepriekšējā mēneša 20.datuma 
līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam ieskaitot; 

19.2. līdz katra mēneša 15.datumam, savukārt, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena –  
nākamajā darba dienā, par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un par piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām, laika posmā no attiecīgā mēneša 1.datuma 
līdz attiecīgā mēneša 10.datumam ieskaitot; 

19.3. līdz katra mēneša 25.datumam, savukārt, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena – 
nākamajā darba dienā, par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un par piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām, laika posmā no attiecīgā mēneša 11.datuma 
līdz attiecīgā mēneša 20.datumam ieskaitot. 
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20. Atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējam rēķinu kopā ar sarakstu infrastruktūras 
pārvaldītājs nosūta vienu reizi mēnesī, bet ne vēlāk, kā līdz nākamā kalendārā mēneša 
10.datumam. 

 
21. Dzelzceļa pārvadātājs un atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējs apmaksā 

infrastruktūras pārvaldītāja rēķinu piecu darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, veicot 
pārskaitījumu uz rēķinā norādīto infrastruktūras pārvaldītāja kredītiestādes norēķinu kontu. 

 
22. Par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad dzelzceļa pārvadātājs vai 

atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējs ir saņēmis infrastruktūras pārvaldītāja sagatavotu 
rēķinu, kas nosūtīts, izmantojot oficiālos elektroniskos saziņas līdzekļus. 

 
23. Rēķina oriģinālu infrastruktūras pārvaldītājs nosūta dzelzceļa pārvadātājiem un 

atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējiem uz to norādīto pasta adresi dienā, kad rēķins nosūtīts, 
izmantojot oficiālos elektroniskos saziņas līdzekļus. 

 
24. Par rēķina apmaksas datumu uzskatāms datums, kurā kredītiestādē ir saņemts dzelzceļa 

pārvadātāja vai atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēja maksājums atbilstoši infrastruktūras 
pārvaldītāja izrakstītajam rēķinam. 

 
25. Par rēķinā norādītā samaksas termiņa neievērošanu dzelzceļa pārvadātājs vai atsevišķu 

tehnoloģisko procesu veicējs maksā infrastruktūras pārvaldītājam soda naudu 0,1% apmērā 
dienā par laika periodu no attiecīgā maksājuma veikšanai noteiktās dienas (to ieskaitot) līdz 
dienai (to neieskaitot), kad šis maksājums par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un par 
piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām, ir veikts, bet ne vairāk kā 
10% apmērā no attiecīgajā rēķinā norādītās maksājuma summas. Soda naudas samaksa 
neatbrīvo dzelzceļa pārvadātāju vai atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēju no parāda 
pamatsummas apmaksas. 
 

26. No dzelzceļa pārvadātāja vai atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēja saņemtā 
maksājuma summas infrastruktūras pārvaldītājs, pirmkārt, norēķinās par aprēķināto soda 
naudu, otrkārt – parāda pamatsummu, un treškārt – kārtējā maksājuma summu, savukārt 
maksājuma summas pārmaksa, ja tāda ir, tiek atmaksāta dzelzceļa pārvadātājam vai atsevišķu 
tehnoloģisko procesu veicējam vai tiek ieskaitīta nākamajos maksājumos. 

 
IV. Maksas noteicēja rēķina saturs, nosūtīšana un apmaksa 

 
27. Pieteikumu iesniedzēji shēmas 13. un 14.punktos noteikto maksājumu apmaksu veic, 

pamatojoties uz maksas noteicēja izsniegto maksājuma dokumentu (turpmāk – maksas 
noteicēja rēķins). 

 
28. Par shēmas 13.punktā noteikto maksājumu maksas noteicējs rēķinu nosūta vienlaicīgi 

ar lēmumu par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, bet par shēmas 14.punktā noteikto 
maksājumu maksas noteicējs rēķinu nosūta 15 kalendāro dienu laikā pēc dzelzceļa 
infrastruktūras jaudas sadales perioda beigām, tajā norādot: 
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28.1. norēķinu periodu, par kuru jāveic maksājumus; 
28.2. detalizētu shēmas II.nodaļā minēto norēķinu periodā piemēroto darbības rādītāju un 

maksas lielumu izklāstu;  
28.3. kopējo maksājumu katrai pakalpojumu grupai.  
 
29. Pieteikumu iesniedzējs apmaksā maksas noteicēja rēķinu 15 darba dienu laikā pēc 

rēķina saņemšanas, veicot pārskaitījumu naudu uz rēķinā norādīto maksas noteicēja 
kredītiestādes norēķinu kontu. 

 
30. Par maksas noteicēja rēķina apmaksas datumu uzskatāms datums, kurā kredītiestādē ir 

saņemts pieteikuma iesniedzēja maksājums atbilstoši maksas noteicēja izrakstītajam rēķinam. 
 
31. Par maksas noteicēja rēķinā norādītā samaksas termiņa neievērošanu pieteikuma 

iesniedzējs maksā maksas noteicējam soda naudu 0,1% apmērā dienā par laika periodu no 
attiecīgā maksājuma veikšanai noteiktās dienas (to ieskaitot) līdz dienai (to neieskaitot), kad šis 
maksājums, ir veikts, bet ne vairāk kā 10% apmērā no attiecīgajā maksas noteicēja rēķinā 
norādītās maksājuma summas. Soda naudas samaksa neatbrīvo pieteikuma iesniedzēju no 
parāda pamatsummas apmaksas. 

 
V. Domstarpību izšķiršanas procedūra 

 
32. Ja dzelzceļa pārvadātājs vai atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējs nepiekrīt 

infrastruktūras pārvaldītāja izrakstītajam rēķinam vai sarakstam, dzelzceļa pārvadātājs vai 
atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējs 5 darba dienu laikā, izmantojot oficiālos elektroniskos 
saziņas līdzekļus, nosūta infrastruktūras pārvaldītājam iesniegumu ar pamatotiem iebildumiem 
par attiecīgo rēķinu vai sarakstu. 

 
33. Shēmas 32.punktā minētā iesnieguma oriģinālu dzelzceļa pārvadātājs vai atsevišķu 

tehnoloģisko procesu veicējs nosūta infrastruktūras pārvaldītājam pa pastu dienā, kad 
iesniegums nosūtīts, izmantojot oficiālos elektroniskos saziņas līdzekļus. 

 
34. Dzelzceļa pārvadātāja vai atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēja rakstveida 

iebildumus infrastruktūras pārvaldītājs izskata 5 darba dienu laikā no attiecīgo iebildumu 
saņemšanas dienas un novērš konstatētās neatbilstības vai rakstveidā sniedz dzelzceļa 
pārvadātājam vai atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējam detalizētu rēķina pamatojumu. 

 
35. Par iebildumu saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad infrastruktūras pārvaldītājs 

ir saņēmis dzelzceļa pārvadātāja vai atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēja nosūtītu iebildumu, 
izmantojot oficiālos elektroniskos saziņas līdzekļus. 

 
36. Shēmas 32.punktā minētajā gadījumā dzelzceļa pārvadātājs vai atsevišķu tehnoloģisko 

procesu veicējs netiek atbrīvots no rēķina apmaksas shēmas III.nodaļā noteiktajā laikā un 
apjomā. 
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37. Ja dzelzceļa pārvadātājs vai atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējs nepiekrīt 
detalizētam rēķina pamatojumam, tas ir tiesīgs iesniegt sūdzību Valsts dzelzceļa administrācijā 
atbilstoši Dzelzceļa likumā noteiktajam. 
 

38. Maksas noteicējs un pieteikuma iesniedzējs ievēro shēmas V.nodaļā noteikto 
domstarpību izšķiršanas procedūru attiecībā uz norēķiniem savā starpā. 

  
 

VI. Noslēguma jautājumi 
 

39. Šo shēmu maksas noteicējs publicē savā mājaslapā internetā un iesniedz infrastruktūras 
pārvaldītājam iekļaušanai dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā. 
 

40. Šī shēma stājas spēkā ar tās publicēšanas brīdi dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā. 
 

41. Shēmu piemēro infrastruktūras maksas lieluma aprēķinam, sākot ar vilcienu kustības 
gada grafika periodu 2018.-2019. gadam. 

42. Sūdzību par shēmu dzelzceļa infrastruktūras īpašnieks, infrastruktūras pārvaldītājs, 
pieteikuma iesniedzējs vai dzelzceļa pārvadātājs var iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijai ne 
vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad tā ir publicēta dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā. 

 
 
 
AS "LatRailNet" 

finanšu direktore      E.Bondare 


