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Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla darbības uzlabošanas shēma 

 
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta 

devīto daļu  un 13.2pantu  
  

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Šie noteikumi (turpmāk – Shēma) nosaka:  

1.1. kārtību, kādā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – dzelzceļa 
infrastruktūra) pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs vienojas ar infrastruktūras pārvaldītāju un 
pieteikuma iesniedzējiem par Shēmas galvenajiem parametriem; 

1.2. vilcienu kustības grafika paziņošanas kārtību;  

1.3. kārtību, kādā kavējumus un citus tīkla darbības uzlabošanas parametrus attiecina uz 
iesaistīto pusi un aprēķina maksājumus;  

1.4. domstarpību izšķiršanas procedūru; 

1.5. informācijas publicēšanas kārtību par gada vidējo darbības precizitātes līmeni, ko 
sasnieguši dzelzceļa pārvadātāji un Shēmas galveno parametru sasniegto līmeni.   

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 ir piešķirtas tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai saskaņā ar 
Dzelzceļa likuma 51.pantu; 

2.2. būtisko funkciju veicējs – dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā norādītais infrastruktūras 
pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs AS “LatRailNet”, kurš saskaņā ar Dzelzceļa likumu  
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nosaka infrastruktūras maksu un pieņem lēmumu par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, 
vilcienu ceļu iedalīšanu, tajā skaitā, gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2017. noteikumiem) 

2.3. dzelzceļa pārvadājumu dispečers – infrastruktūras pārvaldītāja Vilcienu kustības vadības 
centra dispečers; 

2.4. infrastruktūras maksa – maksa par Dzelzceļa likuma 121.panta pirmajā daļā minēto 
minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas 
savieno to ar apkalpes vietām; 

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

2.6. jaudas sadales dispečers – būtisko funkciju veicēja maiņas darbinieks (dispečers), kas veic 
operatīvo dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un vilcienu ceļu iedalīšanu savas maiņas laikā; 

2.7. jaudas sadales shēma – saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13.2 pantu un 27.panta vienpadsmito 
daļu būtisko funkciju veicēja izdotie noteikumi “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
jaudas sadales shēma”, kas publicēti būtisko funkciju veicēja mājas lapā internetā un 
infrastruktūras pārvaldītāja  dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā; 

2.8. maksas aprēķināšanas shēma – saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta pirmo daļu un 13.2 
pantu būtisko funkciju veicēja izdotie noteikumi “Maksas aprēķināšanas shēma”, kas publicēti 
būtisko funkciju veicēja mājaslapā internetā un infrastruktūras pārvaldītāja  dzelzceļa 
infrastruktūras tīkla pārskatā; 

2.9. operatīvais jaudas sadales plāns – ikdienas plānošanas dokuments, kurā norāda konkrētiem 
dzelzceļa pārvadātājiem iedalītos vilcienu ceļus. 

3. Shēmu piemēro tīkla lietotājiem – visiem dzelzceļa pārvadātājiem, pieteikuma iesniedzējiem, 
infrastruktūras pārvaldītājam un atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējiem visā infrastruktūras 
tīklā, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.471 “Noteikumi par 
dzelzceļa tīklā piemērojamiem darbības uzlabošanas shēmas pamatprincipiem” (turpmāk ‒ MK 
noteikumi) noteiktos pamatprincipus ar mērķi stimulēt līdz minimumam samazināt 
traucējumus, uzlabot dzelzceļu tīkla darbību, sasniegt saskaņoto darbības precizitātes līmeni un 
neapdraudētu pakalpojuma ekonomisko dzīvotspēju.  

II. SHĒMAS GALVENIE PARAMETRI 

4. Pieteikumu iesniedzēji un infrastruktūras pārvaldītājs ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms 
dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata publicēšanas termiņa var iesniegt būtisko funkciju 
veicējam pierādījumus, ka: 

4.1. MK noteikumu pielikumā izklāstītie konkrētie kavējumu cēloņi traucē tīkla darbību, rada 
zaudējumus kādam vai visiem tirgus dalībniekiem, apdraud pakalpojumu ekonomisko 
dzīvotspēju, un kā šie cēloņi var tikt ietekmēti ar sankcijām par neefektīvu rīcību, 
kompensācijām tiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmijām, ar kurām atalgo 
darbību, kas ir labāka par plānoto; 
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4.2. pastāv citi cēloņi, kuri nav konkrēti minēti MK noteikumu pielikumā, bet kuri atbilst 
Shēmas 4.1.apakšpunkta kritērijiem un var tikt attiecināti uz vienu no MK noteikumu pielikumā 
minēto kavējumu cēloņu grupu. 

5. Būtisko funkciju veicējs, divu nedēļu laikā pēc pierādījumu saņemšanas termiņa, kāds ir 
minēts Shēmas 4.punktā, publicē savā mājas lapā internetā paziņojumu par maksas 
aprēķināšanas shēmas “Maksas diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai” 
nodaļas grozījumu plānoto apspriešanas laiku, vietu un darba kārtību, kā arī ievieto šo 
grozījumu projektu mājas lapā internetā, kurā nosaka sankcijas par konkrētām rīcībām, kas 
traucē tīkla darbībai, kompensācijas tiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmijas 
(infrastruktūras maksas samazinājumu tīkla lietotājiem, kuru prognozēto Shēmā minēto 
parametru rādītāju izpilde ir labāka par plānoto), kuru izstrādā pamatojoties uz: 
 
5.1. analīzi par atkāpju no vienlīdzīgiem faktiskajiem un tehnoloģiskiem apstākļiem cēloņiem, 
kas ir izklāstīti jaudas sadales shēmā, identificē Shēmas 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētajiem 
kritērijiem atbilstošos cēloņus; 
 
5.2. apkopotiem priekšlikumiem, kas ir saņemti no pieteikumu iesniedzējiem un infrastruktūras 
pārvaldītāja; 
 
5.3. Ministru kabineta apstiprinātās indikatīvās dzelzceļa infrastruktūras attīstības stratēģijas, 
infrastruktūras pārvaldītāja izstrādātā saimnieciskās darbības plāna (ieskaitot ieguldījumu un 
finanšu programmas), daudzgadu līguma nosacījumiem; 
 
5.4. vienošanos par tīkla darbības uzlabošanas shēmām, ja satiksme šķērso vairāk nekā vienu 
dzelzceļa sistēmas tīklu Eiropas Savienībā; 
 
5.5. Shēmas VI.nodaļā minēto informāciju. 
 
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 
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lietotājiem, kuru prognozēto Shēmā minēto parametru rādītāju izpilde ir labāka par plānoto) 
finansiālām vērtībām."; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2017. noteikumiem) 

7. Ja infrastruktūras pārvaldītājs un pieteikuma iesniedzēji nedēļas laikā kopš apspriešanās 
uzsākšanas nepiekrīt būtisko funkciju veicēja piedāvātajiem Shēmas parametriem un nespēj 
vienoties, būtisko funkciju veicējs paziņo zināmajiem pieteikumu iesniedzējiem un 
infrastruktūras pārvaldītājam, ka nav iespējams vienoties par Shēmas parametriem, pieņem 
lēmumu par maksas aprēķināšanas shēmas “Maksas diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas 
nodrošināšanai” nodaļas grozījumiem un publicē tos savā mājas lapā internetā ne vēlāk kā 3 
mēnešus pirms dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata publicēšanas termiņa, kā arī iesniedz 
informāciju infrastruktūras pārvaldītājam publicēšanai dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā 
ne vēlāk kā 30 dienu laikā pirms dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata vai tā grozījumu 
publicēšanas termiņa, par kuru informē infrastruktūras pārvaldītājs.  

Būtisko funkciju veicējs var lemt, ka par Shēmas parametriem, par kuriem nespēj vienoties, 
informāciju uzkrāj, bet maksājumus par tiem neaprēķina. 

III. VILCIENU KUSTĪBAS GRAFIKA PAZIŅOŠANAS KĀRTĪBA  

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; 

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.". 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2017. noteikumiem) 

9. Shēmas parametru uzskaites pamatā ir: 

9.1. vilcienu kustību saraksts – tādiem vilcieniem, kas ir nosūtāmi pēc kustības saraksta; 

9.2.  jaudas sadales dispečera sastādītais un apstiprinātais operatīvais jaudas sadales plāns, kuru 
būtisko funkciju veicējs nosūta infrastruktūras pārvaldītāja Vilcienu kustības vadības centram 
un dzelzceļa pārvadātājiem izpildei divas reizes diennaktī (ne vēlāk kā plkst.15.00 un 
plkst.3.00), tādiem vilcieniem, kuriem vilcienu ceļus piešķir operatīvā jaudas sadales procesa 
ietvaros; 
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9.3. jaudas sadales dispečera pieņemtais lēmums par  operatīvā jaudas sadales plāna izmaiņām 
un atbilstoši norādījumi, kas ir doti, izmantojot oficiālos elektroniskos saziņas līdzekļus, 
dzelzceļa pārvadātājiem un infrastruktūras pārvaldītājam.  

IV. KĀRTĪBA, KĀDĀ KAVĒJUMUS UN CITUS PARAMETRUS ATTIECINA UZ 
IESAISTĪTO PUSI UN APRĒĶINA MAKSĀJUMUS  

10. Ja viena tīkla lietotāja tīkla darbības traucējuma cēloņa dēļ tiek ietekmēti citi tīkla lietotāju 
Shēmas parametri, to cēloņus attiecina uz pirmo tīkla lietotāju, ja nav bijuši citi iemesli. 

11. Ja par tīkla darbības traucējumiem ir atbildīgi divi vai vairāki tīkla lietotāji, to cēloņus 
attiecina uz pirmo iesaistīto tīkla lietotāju, piešķirot tam kompensācijas proporcionāli katra 
nākamā iesaistītā tīkla lietotāja nodarījuma pakāpei pēc atsevišķas izvērtēšanas.  

12. Atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēju tīkla darbības traucējumu cēloņi attiecināmi uz tīkla 
lietotāju kā uzdevumā tie veica tehnoloģiskos procesus. 

13. Ja noteikts vilcienu ātruma ierobežojums negadījuma dēļ, tas tiek pieskaitīts attiecīgā 
pieteikuma iesniedzēja izraudzītajām dzelzceļa pārvadātājam līdz ātruma ierobežojuma 
novēršanai, kuru nosaka ar attiecīgu infrastruktūras pārvaldītāja rīkojumu. Ja ātruma 
ierobežojums noteiktajā termiņā netiek novērsts, tad to turpmāk attiecina uz infrastruktūras 
pārvaldītāju. 

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; 
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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. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2017. noteikumiem) 

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." 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2017. noteikumiem) 

16. Dzelzceļa pārvadātāji un būtisko funkciju veicējs maksas aprēķināšanas shēmas “Maksas 
diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai” nodaļā noteikto maksājumu apmaksu 
veic, pamatojoties uz infrastruktūras pārvaldītāja izsniegto maksājuma dokumentu (turpmāk – 
rēķins). 

17. Dzelzceļa pārvadātājiem un būtisko funkciju veicējam rēķinu infrastruktūras pārvaldītājs 
nosūta, izmantojot oficiālos elektroniskos saziņas līdzekļus. Vienlaicīgi ar rēķinu 
infrastruktūras pārvaldītājs nosūta sarakstu (turpmāk – saraksts), kurā norāda: 

17.1. norēķinu periodu, par kuru veikts Shēmas parametru uzskaitījums; 
 
17.2. detalizētu Shēmas parametru rādītāju un maksas lielumu izklāstu norēķinu periodā 
(ietverot arī informāciju par katru konkrētu Shēmas parametru un to robežlielumiem); 
  
17.3. kopējo maksājumu.  

18. Infrastruktūras pārvaldītājs nosūta rēķinu vienu reizi mēnesī – līdz katra mēneša 
10.datumam, savukārt, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena – nākamajā darba dienā.  

19. Dzelzceļa pārvadātājs un būtisko funkciju veicējs apmaksā infrastruktūras pārvaldītāja 
rēķinu 5 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto 
infrastruktūras pārvaldītāja kredītiestādes norēķinu kontu. 

20. Par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad dzelzceļa pārvadātājs vai būtisko 
funkciju veicējs ir saņēmis infrastruktūras pārvaldītāja sagatavotu rēķinu, kas nosūtīts, 
izmantojot oficiālos elektroniskos saziņas līdzekļus. 
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21. Par rēķina apmaksas datumu uzskatāms datums, kurā kredītiestādē ir saņemts dzelzceļa 
pārvadātāja vai būtisko funkciju veicēja maksājums atbilstoši infrastruktūras pārvaldītāja 
izrakstītajam rēķinam. 

V. DOMSTARPĪBU IZŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA 

22. Ja dzelzceļa pārvadātājs vai būtisko funkciju veicējs nepiekrīt infrastruktūras pārvaldītāja 
izrakstītajam rēķinam vai sarakstam, dzelzceļa pārvadātājs vai būtisko funkciju veicējs 5 darba 
dienu laikā, izmantojot oficiālos elektroniskos saziņas līdzekļus, ir tiesīgs nosūtīt 
infrastruktūras pārvaldītājam iesniegumu ar pamatotiem iebildumiem par attiecīgo rēķinu vai 
sarakstu. 

23. Dzelzceļa pārvadātāja vai būtisko funkciju veicēja rakstveida iebildumus infrastruktūras 
pārvaldītājs izskata 5 darba dienu laikā no attiecīgo iebildumu saņemšanas dienas, un 2 darba 
dienu laikā novērš konstatētās neatbilstības vai rakstveidā sniedz dzelzceļa pārvadātājam vai 
būtisko funkciju veicējam detalizētu rēķina vai saraksta pamatojumu. Par minēto – 
infrastruktūras pārvaldītājam ir pienākums nekavējoties rakstveidā, izmantojot oficiālos, 
elektroniskos saziņas līdzekļus, informēt dzelzceļa pārvadātāju vai būtisko funkciju veicēju. 

24. Domstarpību izšķiršanas procedūras piemērošanas gadījumā dzelzceļa pārvadātājs vai 
būtisko funkciju veicējs netiek atbrīvots no rēķina apmaksas maksas aprēķināšanas shēmas 
“Maksas diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai” nodaļā noteiktajā laikā un 
apjomā. 

25. Infrastruktūras pārvaldītājs pieņem lēmumu par izrakstīto rēķinu vai sarakstu 10 darba dienu 
laikā no domstarpību izšķiršanas procedūras  uzsākšanas brīža (iebildumu saņemšanas). 

26. Ja dzelzceļa pārvadātājs vai būtisko funkciju veicējs nepiekrīt detalizētam rēķina 
pamatojumam, tas ir tiesīgs iesniegt sūdzību Valsts dzelzceļa administrācijā atbilstoši Dzelzceļa 
likumā noteiktajam. 
 

VI. INFORMĀCIJAS PUBLICĒŠANAS KĀRTĪBA  

27. Infrastruktūras pārvaldītājs katru gadu līdz 1.februārim publicē savā mājas lapas internetā 
informāciju par Shēmas parametriem iepriekšējā gada sākumā un beigās, kā arī par to dinamiku 
pa mēnešiem (ja tādai ir nozīme), uzrādot Shēmas parametrus atsevišķi infrastruktūras 
pārvaldītājam, būtisko funkciju veicējam un vidēji visiem pieteikumu iesniedzējiem kopā. 

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

28. Shēmu būtisko funkciju veicējs publicē savā mājaslapā internetā un iesniedz infrastruktūras 
pārvaldītājam iekļaušanai dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā.  

29. Shēma stājas spēkā ar tās publicēšanas brīdi, un to piemēro no brīža, kad stājas spēkā maksas 
aprēķināšanas shēma. 

30. Infrastruktūras pārvaldītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai lēmumam par maksas 
aprēķināšanas shēmas “Maksas diferencēšana tīkla darbības uzlabošanas nodrošināšanai” 
nodaļas grozījumiem piemēro pakāpenisku ieviešanas laiku, kas nepārsniedz vienu vilcienu 
kustības gada grafika periodu. Šādu prasību infrastruktūras pārvaldītājs iesniedz būtisko 
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funkciju veicējām ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc Shēmas 7.punktā paziņojuma par to, ka 
nav iespējams vienoties par Shēmas parametriem, saņemšanas. 

 
AS "LatRailNet" 

 juridisko un administratīvo     J.Šulcs  
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