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iekasēšanas shēma" 

 
1. Izdarīt AS "LatRailNet" 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/02-2017 "Maksas 

iekasēšanas shēma šādus grozījumus:  
 
1.1. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā: 

 
“27. Par rēķinā norādītā samaksas termiņa neievērošanu dzelzceļa pārvadātājs vai atsevišķu 

tehnoloģisko procesu veicējs maksā infrastruktūras pārvaldītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā 
dienā par laika periodu no attiecīgā maksājuma veikšanai noteiktās dienas (to ieskaitot) līdz dienai (to 
neieskaitot), kad maksājums par maksas aprēķināšanas shēmas 6.1. un 6.2.punktā minētajiem 
pakalpojumiem ir veikts, bet ne vairāk kā 10% apmērā no attiecīgajā rēķinā norādītās maksājuma 
summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo dzelzceļa pārvadātāju vai atsevišķu tehnoloģisko 
procesu veicēju no parāda pamatsummas apmaksas. Infrastruktūras pārvaldītājs un dzelzceļa 
pārvadātājs vai atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējs savstarpēji noslēgtā līgumā, kas reglamentē 
savstarpējos norēķinus par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, var vienoties par papildus 
nosacījumiem, kas saistīti ar savstarpējiem norēķiniem par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, 
tostarp par citu saistību tiesību pastiprināšanas līdzekļu, kas nav likumiskie nokavējuma procenti, 
piemērošanu. Dzelzceļa pārvadātājs, kas veic pasažieru pārvadājumus uz sabiedriskā transporta 
pakalpojumu pasūtījuma līguma pamata, Dzelzceļa likuma 12.3panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā 
ar infrastruktūras pārvaldītāju šādi var vienoties par nokavējuma procentu nepiemērošanu. Starp 
infrastruktūras pārvaldītāju un dzelzceļa pārvadātāju vai atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēju 
noslēgtā līguma noteikumi par savstarpējiem norēķiniem nevar būt pretrunā ar shēmā ietverto 
kārtību.” 

 
1.2. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā: 

“33. Par maksas noteicēja rēķinā norādītā samaksas termiņa neievērošanu pieteikuma iesniedzējs 
maksā maksas noteicējam nokavējuma procentus 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. Nokavējuma procentu naudas samaksa neatbrīvo pieteikuma iesniedzēju no parāda 
pamatsummas apmaksas. Maksas noteicējs un pieteikuma iesniedzējs savstarpēji noslēgtā līgumā, kas 
reglamentē savstarpējos norēķinus, var vienoties par papildus nosacījumiem, kas saistīti ar 
savstarpējiem norēķiniem par infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu, tostarp par citu 
saistību tiesību pastiprināšanas līdzekļu, kas nav likumiskie nokavējuma procenti, piemērošanu. 
Dzelzceļa pārvadātājs, kas veic pasažieru pārvadājumus uz sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pasūtījuma līguma pamata, Dzelzceļa likuma 12.3panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā ar maksas 
noteicēju šādi var vienoties par nokavējuma procentu nepiemērošanu. Starp maksas noteicēju un 
pieteikuma iesniedzēju noslēgtā līguma noteikumi par savstarpējiem norēķiniem nevar būt pretrunā ar 
shēmā ietverto kārtību.” 



1.3. Izteikt pielikuma 24.punktu šādā redakcijā:  

“24. Infrastruktūras pārvaldītājs un dzelzceļa pārvadātājs vai atsevišķu tehnoloģisko procesu 
veicējs savstarpēji noslēgtā līgumā, kas reglamentē savstarpējos norēķinus par dzelzceļa 
infrastruktūras izmantošanu, var vienoties par papildus nosacījumiem, kas saistīti ar savstarpējiem 
norēķiniem par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, tostarp par citu saistību tiesību pastiprināšanas 
līdzekļu, kas nav likumiskie nokavējuma procenti, piemērošanu. Izņēmuma gadījumā, ja pastāv 
objektīvs pamats, saistību neizpildei un tiek apdraudēta sabiedrisko pasažieru pārvadājumu veikšana, 
Dzelzceļa pārvadātājs, kas veic pasažieru pārvadājumus uz sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pasūtījuma līguma pamata, var vienoties ar infrastruktūras pārvaldītāju par nokavējuma procentu 
nepiemērošanu. Starp infrastruktūras pārvaldītāju un dzelzceļa pārvadātāju vai atsevišķu tehnoloģisko 
procesu veicēju noslēgtā līguma noteikumi par savstarpējiem norēķiniem nevar būt pretrunā ar shēmas 
pielikumā ietverto kārtību.” 

2. Šos grozījumus maksas noteicējs publicē savā mājaslapā internetā un iesniedz informāciju par 
to publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam iekļaušanai dzelzceļa infrastruktūras 
tīkla pārskatā. 

 
3. Šie grozījumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi. 

  
4. Sūdzību par šiem grozījumiem saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta devīto daļu var iesniegt 

Valsts dzelzceļa administrācijā ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad tie ir publicēti. 
 
 

AS "LatRailNet" 
Finanšu direktora vietnieks 
infrastruktūras maksas       M.Andiņš 
noteikšanas jautājumos 


