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N O T E I K U M I 
 

Rīgā 
 
2019.gada 23.decembrī                Nr.JALP-7.6/10-2019 
 

 
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. Papildināt shēmu ar 50.1punktu šādā redakcijā: 
"50.1 Maksas noteicējs var pieņemt lēmumu par infrastruktūras maksas indeksāciju atbilstoši 

2.pielikumā norādītajai summārajai izmaksu indeksācijas likmei, kas aprēķināta kā katra izmaksu 
elementa svērto normalizēšanas koeficientu summa, ievērojot katra attiecīgā izmaksu elementa 
īpatsvaru kopējās izmaksās. Indeksētos maksas lielumus aprēķina, koriģējot katru maksas lielumu 
M param gr s , tam piemērojot attiecīgā perioda summāro izmaksu indeksācijas likmi. Lēmumu par 
infrastruktūras maksas lielumu indeksēšanu pieņem ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pirms 
indeksēto maksas lielumu spēkā stāšanās."; 

 
1.2. Izteikt shēmas 2.pielikumu šādā redakcijā: 

"2.pielikums 
 

Dzelzceļa infrastruktūras izmaksu normalizēšanas koeficienti 
 

Izmaksu elementi Normalizēšanas koeficienti 
Normalizēšanas 

koeficientu 
vērtības 

2020.gadā 

Svērtie 
normalizēšanas 

koeficienti 
2020.gadā 

Darba samaksas 
fonds 

No darba apjoma atkarīgās premiālās izmaksas - 

1,35% Patēriņa cenu indekss 2,50% 

Strukturālo izmaiņu un citu noskaidroto notikumu cēloņu 
vērtējums - 

Sociālās iemaksas 

Darba samaksas fondu 
ietekmējošās vērtības 2,50% 

0,33% 
Nodokļu likme - 

Materiāli, kurināmais, 
elektroenerģija 

Ražotāju cenu indekss vai tarifu likmes 2,70% 
0,30% Veikto modernizācijas darbu un citu noskaidroto 

notikumu cēloņu vērtējums - 

Pārējās izmaksas 
Ražotāju cenu indekss 2,70% 

0,59% 
Citu noskaidroto notikumu 

cēloņu vērtējums - 

Summārā izmaksu indeksācijas likme 2,57% 

 
"; 
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1.3. Izteikt shēmas 6.pielikuma 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
"1.2. TI mez uztur 1520 – dzelzceļa infrastruktūras, kas nodrošina piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas 

savieno to ar apkalpes vietām, uzturēšanas un kustības vadības vidējās tiešās izmaksas viena vilciena 
pārvadājumu nodrošināšanai plānošanas periodā starptautiskajā 1520 kustībā:  
 

TI mez uztur 1520 = KTI mez uztur 1520 / DR mez uztur 1520, kur 
 

KTI mez uztur 1520  – dzelzceļa infrastruktūras, kas nodrošina piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas 
savieno to ar apkalpes vietām, uzturēšanas un kustības vadības kopējās tiešās 
izmaksas plānošanas periodā starptautiskajā 1520 kustībā;  

DR mez uztur 1520  – valsts robežas šķērsošanas vietās3 un robežstacijās (Meitene un Lugaži) 
faktiski aizlaisto un pieņemto vilcienu skaita un sauszemes tranzītkustībā 
pēdējā uzskaites stacijā faktiski pieņemto vilcienu skaita darbības rādītājs 
plānošanas periodā starptautiskajā 1520 kustībā;"; 

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

iecirkņos (Daugavpils – Indra – Valsts robeža, Rēzekne – Zilupe – Valsts robeža, Valsts robeža – 
Kārsava – Rēzekne, Daugavpils – Kurcums – Valsts robeža, Valsts robeža – Eglaine – Daugavpils) vai 
caur robežstacijām (Meitene, Lugaži) un vilciena sastāva nākamo pārvadātāju, jā tāds ir, kas turpina 
kustību no Jelgavas, Šķirotavas, 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 un publicē maksas noteicēja mājaslapā internetā."; 

 
1.5. Izteikt shēmas 6.pielikuma 12.punktu šādā redakcijā: 
12. Maksājumu par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu starptautiskās 1520 kustības 

nodrošināšanai, kurā ietilpst visa dzelzceļa infrastruktūra, kas nodrošina vilcienu pieņemšanu, 
caurlaišanu un aizlaišanu, kā arī piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām, 
kurās notiek kravas vilcienu saformēšana un izformēšana, un ritošā sastāva pārvietošana iekraušanai, 
izkraušanai vai uz saistītiem pievedceļiem, infrastruktūras pārvaldītājs piemēro saskaņā ar šādu 
formulu:  

 
KM 1520 s = M ceļ uztur 1520 s × DR ceļ uztur 1520 s + M mez uztur 1520 s × DR mez uztur 1520 s + N , kur 

 
KM 1520 s  – dzelzceļa pārvadātāja veicamais maksājums par dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanu starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus segmentā (euro);  

M ceļ uztur 1520 s – maksas noteicēja noteikts dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas, kustības 
vadības un atjaunošanas maksas parametra maksas lielums par minimālā 
piekļuves pakalpojumu kompleksa, kurā ietilpst visa dzelzceļa infrastruktūra, 
kas nodrošina vilcienu pieņemšanu, caurlaišanu un aizlaišanu, un par piekļuvi 
dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām, kurās notiek 
kravas vilcienu saformēšana un izformēšana, un ritošā sastāva pārvietošana 
iekraušanai, izkraušanai vai uz saistītiem pievedceļiem, nodrošināšanu 
konkrētam tirgus segmentam starptautiskajā 1520 kustībā (euro par vienu 
vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa);  

 
DR ceļ uztur 1520 s – attiecīgajā norēķinu periodā ar dzelzceļa pārvadātāja kravas vilcieniem 

starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus segmentā faktiski nobrauktie 
vilcienu kilometri;  

                                                
3 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) 
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M mez uztur 1520 s  – maksas noteicēja noteikts uzturēšanas un kustības vadības maksas 

parametra maksas lielums par piekļuves dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno 
to ar apkalpes vietām, kurās notiek kravas vilcienu saformēšana un 
izformēšana, un ritošā sastāva pārvietošana iekraušanai, izkraušanai vai uz 
saistītiem pievedceļiem, nodrošināšanu konkrētam tirgus segmentam 
starptautiskajā 1520 kustībā (euro par vienu vilcienu, bez pievienotās vērtības 
nodokļa);  

DR mez uztur 1520 s  – attiecīgajā norēķinu periodā ar dzelzceļa pārvadātāja kravas vilcieniem 
starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus segmentā valsts robežas 
šķērsošanas vietās4 un robežstacijās (Meitene un Lugaži) faktiski aizlaisto un 
pieņemto vilcienu skaits un sauszemes tranzītkustībā pēdējā uzskaites stacijā 
faktiski pieņemto vilcienu skaits; 

N  – nodevas un nodokļi, kurus dzelzceļa pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (euro)."; 

 
1.6. 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; 

DR mez uztur 1520 s ‒ darbības rādītājam DR ceļ uztur 1520 s atbilstošais no valsts robežas šķērsošanas 
vietām5, kā arī robežstacijām (Meitene un Lugaži) faktiski aizlaisto un pieņemto 
kravas vilcienu skaita un 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; 

                                                
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 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) 
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Maksas noteicējs nosaka un savā mājaslapā internetā publicē maksas lielumu M rezer 1520 s tādiem 
tirgus segmentiem, kuros plānošanas periodā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus 
vilcienu ceļus."; 
 

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 


