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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. Papildināt shēmas 8.pielikumu ar 10.punktu šādā redakcijā: 
"10. Ja faktiski sagaidāmā būtisko funkciju veikšanas pilno izmaksu vērtība iepriekšējā plānošanas 

perioda beigās PI n–1
 bfv gr sagaid ir vairāk kā par 3% mazāka par iepriekšējam plānošanas periodam 

prognozēto būtisko funkciju veikšanas pilno izmaksu vērtību PI n–1
 bfv gr, kas tika iekļauta aprēķinā, 

nosakot iepriekšējā plānošanas perioda pieteikuma nodrošinājuma maksājumu lielumus M rezer bfv gr , 
tad būtisko funkciju veicējs samazina nākamā plānošanas perioda būtisko funkciju veikšanas pilnās 
izmaksas PI bfv gr par izmaksu korekcijas vērtību IK n

 bfv gr, kuru nosaka ar šādu formulu: 
 

IK n
 bfv gr = PI n–1

 bfv gr – PI n–1
 bfv gr sagaid, kur 

	
IK n

 bfv gr  – attiecīgās pakalpojumu grupas būtisko funkciju veikšanas izmaksu korekcija 
 nākamajā plānošanas periodā n; 

PI n–1
 bfv gr sagaid  – attiecīgās pakalpojumu grupas būtisko funkciju veikšanas pilno izmaksu 

   sagaidāmā izpilde iepriekšējā plānošanas periodā n–1; 
PI n–1

 bfv gr  – attiecīgās pakalpojumu grupas būtisko funkciju veikšanas pilno izmaksu 
   vērtība iepriekšējā plānošanas periodā, kas tika iekļauta aprēķinā, nosakot 
   iepriekšējā plānošanas perioda pieteikuma nodrošinājuma maksājumu  
   lielumus; 
n    –  nākamais plānošanas periods jeb vilcienu kustības gada grafika periods." 
 

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. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 


