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Grozījumi AS "LatRailNet" 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/03-2017 
"Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēma" 

 
 
1. Izdarīt AS "LatRailNet" 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/03-2017 "Publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēma" šādus grozījumus: 
 
1.1. izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
"2.2. būtisko funkciju veicējs – dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā norādītais infrastruktūras 
pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs AS “LatRailNet”, kurš saskaņā ar Dzelzceļa likumu 
nosaka infrastruktūras maksu un pieņem lēmumu par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, 
vilcienu ceļu iedalīšanu, tajā skaitā, gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu; 
 
1.2. izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 
"6. Maksas aprēķināšanas shēmas “Maksas diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas 
nodrošināšanai” nodaļas grozījumu projektā un Shēmas 5.punktā minētās apspriešanās laikā 
infrastruktūras pārvaldītājs, būtisko funkciju veicējs un pieteikuma iesniedzēji vienojas par 
šādiem Shēmas galvenajiem parametriem (turpmāk – Shēmas parametri), nepieciešamības 
gadījumā vienojoties arī par Shēmas grozījumiem:  
6.1. uzskaitāmo cēloņu sarakstu; 
6.2. uzskaitāmo cēloņu mērvienībām (kavējumu laiks ceļa posmā vai maršruta laikā, vilcienu 
ceļu skaits, ceļa stāvokļa novērtējums, neaizlaisto vagonu skaits stacijā, nepiešķirto vilces 
līdzekļu gadījumu skaits u.c.); 
6.3. pieļaujamām cēloņu robežām – maksimālo (minimālo) notikumu skaitu laikā (dienā, 
mēnesī, gadā u.c.) vai funkcionālā periodā (piešķirtā vilciena ceļa gaitā, tehnoloģiskā procesa 
gaitā u.c.), kā arī intervāliem vai apstākļiem kuros cēloņsakarīgi parādās un/vai izmainās cēloņu 
seku finansiālā vērtība; 
6.4. sankcijām par konkrētu rīcību, kas traucē tīkla darbībai, kompensāciju tiem, kam 
traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmiju (infrastruktūras maksas samazinājumu tīkla 
lietotājiem, kuru prognozēto Shēmā minēto parametru rādītāju izpilde ir labāka par plānoto) 
finansiālām vērtībām."; 
 
1.3. izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 
"8. Shēmas parametru  uzskaiti veic infrastruktūras pārvaldītājs, pamatojoties uz iekšējo tiesību 
aktu, kurš ir uzskatāms par dokumentu attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un 
saskaņā ar Dzelzceļa likuma 5.pantu otro prim daļu ir publiski pieejams infrastruktūras 
pārvaldītāja mājaslapā internetā. Par kavējumiem uzskata: 

8.1. vilcieniem, kas ir nosūtāmi pēc kustības saraksta: 
8.1.1.laika starpību starp Shēmas 9.punktā norādīto uzskaites pamata dokumentu un: 

8.1.1.1. faktisko laiku, kad vilciens ir nosūtīts; 
8.1.1.2. faktisko vilciena pienākšanas laiku gala stacijā; 
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8.1.2. novirzi no vilcienu kustības saraksta starpstacijās;  
8.2. vilcieniem, kuriem vilcienu ceļus piešķir operatīvās dzelzceļa infrastruktūras jaudas 

sadales procesa ietvaros: 
8.2.1. laika starpību starp Shēmas 9.punktā norādīto uzskaites pamata dokumentu un: 

8.2.1.1. faktisko laiku, kad vilciens ir nosūtīts; 
8.2.1.2. faktisko vilciena pienākšanas laiku gala stacijā; 

8.2.2. novirzi no vilcienu kustības gada grafikā noteiktā gaitas laika ceļa posmā. 
 
Kavējumus uz cēloņu grupām vai apakšgrupām attiecina, ja tie pārsniedz maksas aprēķināšanas 
shēmā noteiktās pieļaujamās kavējumu robežas.". 
 
1.4. izteikt 14.punktu šādā redakcijā: 
"14. Tīkla darbības traucējumu cēloņus uzskaita 5 darba dienu laikā. Nosakot MK noteikumu 
pielikumā minētos kavējumu cēloņus, pieņem to, ka: 

14.1. 1.2.apakšpunkta cēloni attiecina uz infrastruktūras pārvaldītāju, ja dzelzceļa 
infrastruktūrā vilciena sastāvu veido apkalpes vietas operators, kas ir arī infrastruktūras 
pārvaldītājs; 

14.2. 1.3.apakšpunkta cēloni attiecina uz būtisko funkciju veicēju, ja nav savlaicīgi 
iedalīts vilcienu ceļš vai nav ievērota operatīvās jaudas sadales procedūra, pārējos 
ekspluatācijas gadījumos – attiecina uz infrastruktūras pārvaldītāju; 

14.3. 1.4.apakšpunkta cēloni attiecina uz būtisko funkciju veicēju; 
14.4. ja kavējums ir noticis dzelzceļa infrastruktūras kvalitātes dēļ (tiek samazināta 

dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā norādītā caurlaišanas spēja: ātrums, pieļaujamā ass 
slodze vai vilciena garums), to attiecina uz visu 2.punktā minēto kavējumu cēloņu grupu, 
neatšifrējot;  

14.5. 3.1.apakšpunkta cēloni attiecina tikai uz kavējumu gala stacijā pasažieru kustībā 
un iecirkņa pienākšanas stacijā kravu kustībā gadījumā, ja tas ir saistīts ar tehnoloģisko 
pārtraukumu virs būtisko funkciju veicēja noteiktajā kārtībā paziņotā garuma; 

14.6. 3.2.apakšpunkta cēloni attiecina tikai uz kavējumu gala stacijā pasažieru kustībā 
un iecirkņa pienākšanas stacijā kravu kustībā, ja tie ir notikuši saistībā ar to, ka tehnoloģiskais 
pārtraukums nav paziņots būtisko funkciju veicēja noteiktajā kārtībā; 

14.7. 3.3.apakšpunkta cēloni attiecina tikai uz kavējumu gala stacijā pasažieru kustībā 
un iecirkņa pienākšanas stacijā kravu kustībā, ja tas ir saistīts ar tehnoloģiskiem 
ierobežojumiem virs būtisko funkciju veicēja – jaudas sadalītāja noteiktajā kārtībā paziņotā 
ilguma; 

14.8. 4.1.apakšpunkta cēloni attiecina uz kavējumu, ja starptautiskās kustības vilciens 
pieņemts dzelzceļa tīklā ar aizkavēšanos; 

14.9. 4.2.apakšpunkta cēloni attiecina uz kavējumu, ja starptautiskās kustības vilcienu 
nepieņem nākošajā dzelzceļa tīklā; 

14.10. 5.1.apakšpunkta cēloni attiecina uz kavējumu, ja gatava vilciena nosūtīšana no 
starpstacijas ir kavēta dzelzceļa pārvadātāja dēļ; 

14.11. 5.2.apakšpunkta cēloni attiecina uz kavējumu, ja vilciena sastāvu atstādina pēc 
dzelzceļa pārvadātāja pieprasījuma; 

14.12. 5.3., 5.4. un 5.5.apakšpunktu cēloņiem attiecina kavējumus, ja attiecīgās darbības 
netika veiktas dēļ apkalpes vietas operatora, kas ir arī infrastruktūras pārvaldītājs; 

14.13. ja kavējums ir noticis dzelzceļa pārvadātāja ritošā sastāva dēļ, tos attiecina uz 
visu 6.punktā minēto kavējumu cēloņu grupu, neatšifrējot; 

14.14. 7.punktā minētās kavējumu grupas cēloņiem attiecina tikai, ja kavējums ir 
izraisīts ar tīšu dzelzceļa pārvadātāja darbību." 

 
 
1.5. izteikt 15.punktu šādā redakcijā: 
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"15. Shēmas parametru uzskaites rezultātus operatīvi izskata jaudas sadales dispečers un 
dzelzceļa pārvadājumu dispečers par to, izmantojot oficiālos elektroniskos saziņas līdzekļus, 
informējot dzelzceļa pārvadātāju, kurš izraisījis kavējumu, pārsniedzot pieļaujamās kavējumu 
robežas. Dzelzceļa pārvadātājiem ir tiesības pieprasīt un saņemt no infrastruktūras pārvaldītāja 
Shēmas parametru uzskaites rezultātus par savu un tā uzdevumā rīkojošos tīkla lietotāju. Uz 
šādu operatīvo informāciju nav attiecināma Shēmas V.nodaļā minētā domstarpību izšķiršanas 
procedūra." 
 
2. Šos grozījumus būtisko funkciju veicējs publicē savā mājaslapā internetā un iesniedz 
infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā. 
 
3. Šie grozījumi stājas spēkā ar  to publicēšanas brīdi un tos piemēro no brīža, kad stājas spēkā 
maksas aprēķināšanas shēma. 
 
 
AS "LatRailNet"  
            juridisko un administratīvo 
  lietu direktors                 J.Šulcs 
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