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N O T E I K U M I 
 

Rīgā 
 
2019.gada XX.septembrī                Nr.JALP-7.6/XX-2019 
 

 
Grozījumi AS "LatRailNet" 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 "Maksas 

aprēķināšanas shēma" 
 

1. Izdarīt AS "LatRailNet" 2017.gada 30.jūnija noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 "Maksas 
aprēķināšanas shēma" (turpmāk – shēma) šādus grozījumus:  
 

1.1. Izteikt shēmas 1.punktu šādā redakcijā: 
"1. Šie noteikumi (turpmāk – shēma) nosaka kārtību, kādā maksas noteicējs aprēķina maksu par 

Dzelzceļa likuma 12.1panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par 
piekļuvi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai (turpmāk – dzelzceļa infrastruktūra), kas savieno 
dzelzceļa infrastruktūru ar apkalpes vietām, (turpmāk – infrastruktūras maksa) atbilstoši dzelzceļa 
infrastruktūras pārvaldītāja VAS "Latvijas dzelzceļš" tīkla pārskata aktuālajā redakcijā norādītajām 
sniegto pakalpojumu apjoma robežām."; 

1.2. Papildināt shēmu ar 2.5.1 punktu šādā redakcijā: 
"2.5.1 Eiropas Ekonomikas zona (EEZ) – ir brīvās tirdzniecības zona, kurā ietilpst Eiropas 

Savienības un trīs Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstis (Islande, Lihtenšteina un Norvēģija), 
kas ir izveidojušas iekšējo tirgu, kurā darbojas vienādi pamatnoteikumi;"; 

1.3. Papildināt shēmu ar 2.16.1 punktu šādā redakcijā: 
"2.16.1 neregulāra satiksme – pārvadājumi pēc speciāla saraksta, kuriem vilcienu ceļus piešķir 

operatīvā jaudas sadales procesa ietvaros;"; 

1.4. Papildināt shēmu ar 2.24.1 punktu šādā redakcijā: 
"2.24.1 regulāra satiksme – pārvadājumi pēc saraksta saskaņā vilcienu kustības gada grafiku;"; 

1.5. Papildināt shēmu ar 2.24.2 punktu šādā redakcijā: 
"2.24.2 rezervēts vilcienu ceļš – vilcienu ceļš ar konkrēti noteiktu vilcienu kustības regularitāti un 

vilcienu kustības sarakstu, par kuru pieteikuma iesniedzējs ir iemaksājis dzelzceļa infrastruktūras jaudas 
nodrošinājuma maksu;"; 

1.6. Izteikt shēmas 2.8.punktu šādā redakcijā: 
"2.8. infrastruktūras pārvaldītājs – dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs – VAS "Latvijas 

dzelzceļš" (turpmāk arī LDZ);"; 

1.7. Papildināt shēmu ar 16.17.apakšpunktu šādā redakcijā: 
"16.17. informāciju un dokumentus, ar kuriem paskaidro dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata 

aktuālajā redakcijā iekļauto informāciju par pakalpojumu apjoma robežām infrastruktūras maksas 
noteikšanas plānošanas periodā vai pamato atšķirības no tās."; 

1.8. Papildināt shēmu ar 22.2punktu šādā redakcijā: 
"22.2. Ja maksas noteicējs saskaņā ar shēmas 16.17.apakšpunktā minēto informāciju ir pieņēmis 

lēmumu par pakalpojumu apjomu, kas ir atšķirīgs no infrastruktūras pārvaldītāja tīkla pārskata aktuālajā 
redakcijā norādītajām pakalpojumu apjoma robežām, tas lēmumā par infrastruktūras maksas 
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noteikšanu norāda informāciju par infrastruktūras maksā ietvertā pakalpojumu apjoma robežām un šo 
atšķirību pamatojumu."; 

1.9. Izteikt shēmas 44.punktu šādā redakcijā: 
"44. Infrastruktūras pārvaldītājs informāciju par tīkla darbības uzlabošanas shēmā noteiktajiem 

kavējumiem un to cēloņiem uzkrāj, bet maksājumus par tiem neaprēķina."; 

1.10. Izteikt shēmas 47.punktā lietoto apzīmējumu DR bfv krav šādā redakcijā: 
"DR bfv krav – Rīgas, Daugavpils un Jelgavas reģionu jaudas sadales centros jaudas sadales plānā 

iedalīto vilcienu ceļu skaita darbības rādītājs katrā no jaudas sadales shēmas 3.pielikumā norādītajiem 
dzelzceļa līnijas maršrutiem plānošanas periodā kravu kustībā."; 

1.11. Izteikt shēmas XV.nodaļu šādā redakcijā: 

"XV. Dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksas  

48. Ja, pamatojoties uz shēmas 3.pielikumā paredzēto integrētā piedāvājuma kritēriju vai uz 
pieteikumu iesniedzēju norādīto apjoma elastību J s vērtības vērtēšanā, tiek izdalīti tirgus segmenti 
kuros pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus, šādiem segmentiem maksas 
noteicējs var piemērot dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksas M rezer gr s . Katrā no 
šādiem tirgus segmentiem dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksas M rezer gr s nosaka kā 
konkrētā segmenta visu parametru maksu M param gr s apvienojumu, kas izteikts kā vidējā maksa par 
attiecīgā tirgus segmenta 1 vilcienu kilometra darbības rādītāja vienību saskaņā ar šādu formulu:  

M rezer gr s = M ceļ uztur gr s + ( M mez uztur gr s × DR mez uztur gr s + M atj gr s × DR atj uztur gr s ) / DR ceļ uztur gr s , 
kur: 

M rezer gr s  ‒ maksas noteicēja noteikts dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma 
   maksas lielums konkrētā tirgus segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot 
   iepriekš rezervētus vilcienu ceļus; 

M ceļ uztur gr s  ‒ maksas noteicēja noteikts dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un kustības 
   vadības maksas parametra maksas lielums lielums konkrētā tirgus segmentā, 
   kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus; 

M mez uztur gr s  ‒ maksas noteicēja noteikts dzelzceļa infrastruktūras, kas nodrošina piekļuvi 
   dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām, uzturēšanas un 
   kustības vadības maksas parametra maksas lielums lielums konkrētā tirgus 
   segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu 
   ceļus; 

M atj gr s   ‒ maksas noteicēja noteikts dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanas maksas 
   parametra maksas lielums lielums konkrētā tirgus segmentā, kurā  
   pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus; 

DR atj gr s ‒ darbības rādītājam DR ceļ uztur gr s atbilstošais bruto tonnu kilometru skaita 
prognozējamais darbības rādītājs plānošanas periodā konkrētā tirgus 
segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu 
ceļus, kas ņemts vērā, nosakot spēkā esošo atbilstošo maksas uzcenojuma 
lielumu MU atj gr s; 

DR mez uztur gr s ‒ darbības rādītājam DR ceļ uztur gr s atbilstošais dzelzceļa satiksmē izmantoto 
vagonu skaita prognozējamais darbības rādītājs plānošanas periodā konkrētā 
tirgus segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus 
vilcienu ceļus, kas ņemts vērā, nosakot spēkā esošo atbilstošo maksas 
uzcenojuma lielumu MU mez uztur gr s; 

DR ceļ uztur gr s ‒ vilcienu kilometru skaita prognozējamais darbības rādītājs plānošanas 
periodā konkrētā tirgus  segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot 
iepriekš rezervētus vilcienu ceļus, kas ņemts vērā, nosakot spēkā esošo 
atbilstošo maksas uzcenojuma lielumu MU ceļ uztur gr s;"; 
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1.12. Papildināt shēmu ar 48.1punktu šādā redakcijā: 
"48.1 Maksas noteicējs nosaka un savā mājaslapā internetā publicē visu izmaksu parametru 

vienības vidējās tiešās izmaksas par attiecīgā tirgus segmenta 1 vilcienu kilometra darbības rādītāja 
vienību pieteikumu iesniedzēja konkrētās pakalpojumu grupas vilcieniem maksas aprēķināšanas 
shēmas 48.punktā paredzētajos tirgus segmentos, kuros pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš 
rezervētus vilcienu ceļus – TI rezer gr s un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:  

 
TI rezer gr s = TI ceļ uztur gr + ( TI mez uztur gr × DR mez uztur gr s + TI atj gr × DR atj uzt gr s ) / DR ceļ uztur gr s , kur 
 

TI rezer gr s   – maksas noteicēja noteiktās visu izmaksu parametru vienības vidējās 
 tiešās izmaksas par attiecīgā tirgus segmenta 1 vilcienu kilometra 
 darbības rādītāja vienību attiecīgās pakalpojumu grupas konkrētā 
 tirgus segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus 
vilcienu ceļus (euro par vilcienu kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa); 

TI ceļ uzt gr  ‒ dzelzceļa infrastruktūras, kas nodrošina minimālo piekļuves pakalpojumu 
   kompleksu, uzturēšanas un vilcienu kustības vadības vidējās tiešās izmaksas 
   vienam nobrauktajam vilcienu kilometram plānošanas periodā attiecīgās  
   pakalpojumu grupas konkrētā tirgus segmentā, kurā pārvadājumus veic,  
   izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus; 

TI mez uzt gr  ‒ dzelzceļa infrastruktūras, kas nodrošina piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas 
   savieno to ar apkalpes vietām, uzturēšanas un kustības vadības kopējās tiešās 
   izmaksas plānošanas periodā attiecīgās pakalpojumu grupas konkrētā tirgus 
   segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu 
   ceļus; 

TI atj gr   ‒ dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanas vidējās tiešās izmaksas vienam  
   nobrauktajam bruto tonnu kilometram plānošanas periodā attiecīgās  
   pakalpojumu grupas konkrētā tirgus segmentā, kurā pārvadājumus veic,  
   izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus; 

DR atj gr s ‒ darbības rādītājam DR ceļ uztur gr s atbilstošais bruto tonnu kilometru skaita 
prognozējamais darbības rādītājs plānošanas periodā konkrētā tirgus 
segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu 
ceļus, kas ņemts vērā, nosakot spēkā esošo atbilstošo maksas uzcenojuma 
lielumu MU atj gr s; 

DR mez uztur gr s ‒ darbības rādītājam DR ceļ uztur gr s atbilstošais dzelzceļa satiksmē izmantoto 
vagonu skaita prognozējamais darbības rādītājs plānošanas periodā konkrētā 
tirgus segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus 
vilcienu ceļus, kas ņemts vērā, nosakot spēkā esošo atbilstošo maksas 
uzcenojuma lielumu MU mez uztur gr s; 

DR ceļ uztur gr s ‒ vilcienu kilometru skaita prognozējamais darbības rādītājs plānošanas 
periodā konkrētā tirgus  segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot 
iepriekš rezervētus vilcienu ceļus, kas ņemts vērā, nosakot spēkā esošo 
atbilstošo maksas uzcenojuma lielumu MU ceļ uztur gr s;"; 

 

1.13. Izslēgt shēmas 56.punktu;  
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1.14. Izteikt shēmas 5.pielikumu šādā redakcijā: 

"5.pielikums 
 

Dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentu saraksts 
 

Tirgus segmenta 
nosaukums 

Tirgus segmenta s 
apzīmējums 

Tirgus segmenta noteikšanas pazīmes 
kravu kustībā - vilciena indekss      

Citas īpašas tirgus segmenta 
noteikšanas pazīmes 

pirmā grupa trešā grupa 
pasažieru kustībā - vilciena maršruts 

sākuma stacija gala stacija 

Platsliežu tīkla daļā 

pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumi, ko sniedz 
saistībā ar sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu 

sab pak pas maršruta sākuma 
stacija LDZ tīklā 

maršruta gala stacija 
LDZ tīklā 

pieteikumu iesniedzēji, kas sniedz 
sabiedriskā pasažieru transporta 

pakalpojumus Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007.gada 23. oktobra 

regulas (EK) Nr. 1370/2007 izpratnē 

citi pasažieru 
pārvadājumu 
pakalpojumi 

citi pas 
maršruta sākuma 
stacija LDZ tīklā 

vai ārpus tā 

maršruta gala  
stacija LDZ tīklā 

vai ārpus tā 

pieteikuma iesniedzējam gada jaudas 
sadales plānā ir apstiprināti konkrēti 
vilcienu ceļi vai vilcienu ceļi piešķirti 

ārpusplāna vilcieniem 

regulāras satiksmes 
iekšzemes kravu 
pārvadājumi ar 

savācējvilcieniem un 
izvedvilcieniem, 

izmantojot iepriekš 
rezervētus vilcienu 

ceļus 

reg sviv krav 
nosūtīšanas stacija 

LDZ tīklā 
saņemšanas stacija 

LDZ tīklā 

kravu operacijām ar EEZ izcelsmes 
kravām, ir pieļaujamas operācijas ar 
citu kravas vagonu grupu pārstrādes 
stacijās LDZ tīklā, ja vilcienam netiek 

mainīts vilciena indekss 

neregulāras satiksmes 
iekšzemes kravu 
pārvadājumi ar 

savācējvilcieniem un 
izvedvilcieniem 

nereg sviv krav 
nosūtīšanas stacija 

LDZ tīklā 
 

saņemšanas stacija 
LDZ tīklā 

 

segmentu izmanto arī regulāras 
satiksmes iekšzemes kravu 

pārvadājumiem ar savācējvilcieniem 
un izvedvilcieniem, ja nav veikta 
dzelzceļa infrastruktūras jaudas 

nodrošinājuma maksas apmaksa,  
kravu operacijām ar EEZ izcelsmes 
kravām, ir pieļaujamas operācijas ar 
citu kravas vagonu grupu pārstrādes 
stacijās LDZ tīklā, ja vilcienam netiek 

mainīts vilciena indekss  

konteineru kravu 
pārvadājumi iekšzemē 

un Eiropas 
Ekonomiskās zonas 
ietvaros, izmantojot 
iepriekš rezervētus 

vilcienu ceļus 

kontein krav 
nosūtīšanas stacija 

LDZ tīklā vai ārpus tā 
(EEZ ietvaros) 

 saņemšanas stacija 
LDZ tīklā vai ārpus tā 

(EEZ ietvaros) 

kravu operacijām ar EEZ izcelsmes 
kravām bez pārstrādes vagonu 

piekabināšanas vai atkabināšanas 
LDZ tīkla stacijās 

citi kravu pārvadājumi, 
izņemot starptautisko 

1520 kustību, 
izmantojot iepriekš 
rezervētus vilcienu 

ceļus 

citi krav 
nosūtīšanas stacija 

LDZ tīklā vai ārpus tā 
(EEZ ietvaros)  

saņemšanas stacija 
LDZ tīklā vai ārpus tā 

(EEZ ietvaros) 

kravu operacijām ar EEZ izcelsmes 
kravām, ir pieļaujamas operācijas ar 
citu kravas vagonu grupu pārstrādes 
LDZ tīkla stacijās, ja vilcienam netiek 

mainīts vilciena indekss 
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Tirgus segmenta 
nosaukums 

Tirgus segmenta s 
apzīmējums 

Tirgus segmenta 
noteikšanas pazīmes 

Citas īpašas tirgus segmenta 
noteikšanas pazīmes 

kravu kustībā - vilciena indekss      
pirmā grupa trešā grupa 

pasažieru kustībā - vilciena maršruts 
sākuma stacija gala stacija 

Šaursliežu tīkla daļā 

pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumi, ko sniedz 
saistībā ar sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu 

sab pak pas 
maršruta sākuma 

stacija LDZ šaursliežu 
tīkla daļā 

maršruta gala stacija 
LDZ šaursliežu tīkla 

daļā 

pieteikumu iesniedzēji, kas sniedz 
sabiedriskā pasažieru transporta 

pakalpojumus Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007.gada 23. oktobra 

regulas (EK) Nr. 1370/2007 izpratnē 

citi pasažieru 
pārvadājumu 
pakalpojumi 

citi pas 
maršruta sākuma 

stacija LDZ šaursliežu 
tīkla daļā 

maršruta gala stacija 
LDZ šaursliežu tīkla 

daļā 

pieteikuma iesniedzējam gada 
jaudas sadales plānā ir apstiprināti 
konkrēti vilcienu ceļi vai vilcienu ceļi 
piešķirti ārpus gada infrastruktūras 

jaudas sadales plāna 

 
"; 
 

1.15. Papildināt shēmas 6.pielikuma 1.2.apakšpunktu aiz DR mez uztur 1520 apzīmējuma ar teikumu 
šādā redakcijā: 
"Ja dzelzceļa pārvadātājs ir veicis norēķinus par tirgus segmentā starptautiskajā 1520 kustībā no valsts 
robežas šķērsošanas vietām un robežstacijām (Meitene un Lugaži) faktiski aizlaisto kravas vilcienu 
divkāršotu skaitu (pāra un nepāra virzienā3), bet pēc vagonu izkraušanas nodod tos citam dzelzceļa 
pārvadātājam tālākai lietošanai, tad dzelzceļa pārvadātāji norēķinās savā starpā, ievērojot maksas 
noteicēja noteiktu proporciju, ko aprēķina kā apgrieztu attiecību starp plānošanas perioda vilcienu skaita 
darbības rādītāju DR mez uztur 1520 s un šim darbības rādītājam atbilstošo vagonu skaitu;"; 

 
1.16. Izteikt shēmas 6.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā: 
"6. Maksas lielumu M mez uztur 1520 s sadala starp pārvadātāju, kas veic pārvadājumus pierobežas 

iecirkņos (Valsts robeža – Zilupe – Rēzekne, Valsts robeža – Kārsava – Rēzekne, Valsts robeža – Indra 
– Daugavpils, Valsts robeža – Kurcums – Daugavpils, Valsts robeža – Eglaine – Daugavpils) un pirmo 
pārvadātāju, kas turpina kustību no Rēzeknes un Daugavpils stacijām, ievērojot maksas noteicēja 
noteikto proporciju, ko aprēķina kā attiecību starp pārskata perioda vilcienu kilometru skaita summu 
šajos pierobežas iecirkņos pret pārskata perioda vilcienu kilometru skaita summu pārējā infrastruktūras 
tīkla daļā starptautiskajā 1520 kustībā."; 

 
  

																																																													
3 2010.gada 3.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” izpratnē 
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1.17. Izteikt shēmas 6.pielikuma 9.punktu šādā redakcijā: 
 
"9. Maksas noteicējs maksas palielinājuma lielumus MP param 1520 s starptautiskajā 1520 kustībā 

piemēro šādos tirgus segmentos: 
 

Tirgus segmenta 
nosaukums 

Tirgus segmenta s 
apzīmējums 

Tirgus segmenta 
noteikšanas pazīmes Citas īpašas tirgus 

segmenta noteikšanas 
pazīmes kravu kustībā - vilciena indekss      

pirmā grupa trešā grupa 

Starptautiskā 1520 kustība 

regulāras satiksmes 
kravu pārvadājumi 

starptautiskajā 1520 
kustībā, izmantojot 
iepriekš rezervētus 

vilcienu ceļus  

reg 1520 

 nosūtīšanas stacija LDZ 
tīklā 

saņemšanas stacija 
ārpus EEZ  

kravu pārvadājumiem no 
trešajām valstīm vai uz 
trešajām valstīm, kuru 
dzelzceļa tīkla sliežu 

platums ir 1520 milimetri, 
bez apstrādes 

pārstrādes, vagonu 
piekabināšanas vai 

atkabināšanas stacijā, 
vilciens ietilpst 
starptautisko 

konteinervilcienu 
sarakstā  

nosūtīšanas stacija ārpus 
EEZ 

saņemšanas stacija LDZ 
tīklā 

citi kravu pārvadājumi 
starptautiskajā 1520 

kustībā 
citi 1520 

nosūtīšanas stacija ārpus 
EEZ 

pieostu saņemšanas 
stacija LDZ tīklā, 

saņemšanas stacija LDZ 
tīklā vai  

ārpus tā (EEZ ietvaros) 

kravu pārvadājumiem no 
trešajām valstīm vai uz 
trešajām valstīm, kuru 
dzelzceļa tīkla sliežu 

platums ir 1520 milimetri, 
ir pieļaujama citu grupu 
vagonu piekabināšana 

pārstrādes, vagonu 
piekabināšanas vai 

atkabināšanas stacijā,        
ja tajā netiek mainīts 

vilciena indekss  

nosūtīšanas pieeostu 
stacija LDZ tīklā,  

nosūtīšanas stacija LDZ 
tīklā vai ārpus tā (EEZ 

ietvaros) 

saņemšanas stacija 
ārpus EEZ 

nosūtīšanas stacija ārpus 
EEZ 

saņemšanas stacija 
ārpus EEZ 

 
"; 
 

1.18. Izteikt shēmas 6.pielikuma 13.punktu šādā redakcijā: 
"13. Ja saskaņā ar šā pielikuma 8.punktu, pamatojoties uz integrētā piedāvājuma kritēriju vai uz 

pieteikumu iesniedzēju norādīto apjoma elastību J s vērtības vērtēšanā, tiek izdalīti tirgus segmenti 
kuros pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus, šādiem segmentiem maksas 
noteicējs var piemērot dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksas M rezer 1520 s . Katrā no 
šādiem tirgus segmentiem dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksas M rezer 1520 s nosaka 
kā konkrētā segmenta visu parametru maksu M param 1520 s apvienojumu, kas izteikts kā vidējā maksa par 
attiecīgā tirgus segmenta 1 vilcienu kilometra darbības rādītāja vienību saskaņā ar šādu formulu:  

M rezer 1520 s = M ceļ uztur 1520 s + ( M mez uztur 1520 s × DR mez uztur 1520 s ) / DR ceļ uztur 1520 s , kur 

M rezer 1520 s  ‒ dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksas lielums  
   starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus segmentā, kurā pārvadājumus 
   veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus; 

M ceļ uztur 1520 s  ‒ dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas, kustības vadības un atjaunošanas 
   maksas parametra maksas lielums lielums starptautiskajā 1520 kustībā  
   konkrētā tirgus segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš  
   rezervētus vilcienu ceļus; 

M mez uztur 1520 s  ‒ dzelzceļa infrastruktūras, kas nodrošina piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas 
   savieno to ar apkalpes vietām, uzturēšanas un kustības vadības maksas 
   parametra maksas lielums lielums starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus  
   segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu 
   ceļus; 
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DR mez uztur 1520 s ‒ darbības rādītājam DR ceļ uztur 150 s atbilstošais no valsts robežas šķērsošanas 

vietām4 un robežstacijām (Meitene un Lugaži) faktiski aizlaisto vilcienu 
divkāršota skaita (pāra un nepāra virzienā5) jūras tranzīta un importa kustībā 
vai sauszemes  tranzītkustībā pēdējā uzskaites stacijā faktiski pieņemto 
vilcienu skaita prognozējamais darbības rādītājs plānošanas periodā 
starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus segmentā, kurā pārvadājumus 
veic, izmantojot iepriekš  rezervētus vilcienu ceļus, kas ņemts vērā, nosakot 
spēkā esošo atbilstošo maksas palielinājuma lielumu MP mez uztur 1520 s; 

DR ceļ uztur 1520 s ‒ vilcienu kilometru skaita prognozējamais darbības rādītājs plānošanas 
periodā starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus  segmentā, kurā 
pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus, kas ņemts 
vērā, nosakot spēkā esošo atbilstošo maksas palielinājuma lielumu 
MU ceļ uztur 1520 s;"; 

 
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 11.panta divpadsmito 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 
 
 
 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

																																																													
4 saskaņā ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja 2019./2020. gada tīkla pārskata 3.2.7.punktu valsts robežas šķērsošanas vietas 
ir Rēzeknes preču stacija uz valsts robežas ar Krievijas Federāciju un Daugavpils preču stacija uz valsts robežas ar Baltkrievijas 
Republiku (tikai attiecībā uz kravas vilcienā pārvietojamām precēm) 
5 2010.gada 3.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” izpratnē 


