
 

 

  
 
 
 
  
  

 

VALDES LĒMUMS 

 
 

Rīgā 
 
 
23.12.2019.                               Nr.JALP-1.3/100-2019 
                    (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) 

 
 

Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2020.gada 1.februāra 
 

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma (turpmāk – DzL) Pārejas noteikumu 35.punktu, 
AS "LatRailNet" no 2011.gada 01.janvāra veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk 
– infrastruktūra) pārvaldītāja būtiskās funkcijas. VAS "Latvijas dzelzceļš", reģistrācijas Nr.40003032065 
(turpmāk – pārvaldītājs) infrastruktūras tīkla pārskatā 2019.-2020.gadam norādītais pārvaldītāja būtisko 
funkciju veicējs ir AS "LatRailNet", kas atbilstoši Dzelzceļa likuma 1.panta 23.punktam un 12.panta 
pirmajai daļai pieņem lēmumus par infrastruktūras maksām, tajā skaitā, par infrastruktūras maksas 
noteikšanu un iekasēšanu; 
 

LRN, izvērtējot darba kārtības 1.jautājumā attiecībā uz maksas par DzL 12.1panta pirmajā 
daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas 
savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, (turpmāk – infrastruktūras maksa) lielumu indeksāciju 
periodam no 2020.gada 1.februāra, secina: 

 
1. infrastruktūras pārvaldītājam ir pieprasīta informācija, kas nepieciešama AS "LatRailNet" noteikto 
maksas lielumu indeksēšanai atbilstoši MAS paredzētajiem normalizēšanas koeficientiem; 

2. saskaņā ar “Indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā 2018.-2022.gadam” (apstiprināti ar 
2018.gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojumu nr.588, prot. nr.51 41. §) nosacījumiem minimālā 
piekļuves pakalpojuma kompleksa maksa piecu gadu periodam no trešajām valstīm vai uz trešajām 
valstīm, kuru dzelzceļa tīkla sliežu platums ir 1520 milimetri, ir saglabājama 2018.gada līmenī, pieļaujot 
tās pieaugumu tikai par inflācijas līmeņa valstī pieaugumu; 

3. ir veiktas konsultācijas ar pieteikumu iesniedzējiem un infrastruktūras pārvaldītāju; 

4. ir izvērtēti pieteikumu iesniedzēju iesniegtie komentāri par infrastruktūras maksas indeksāciju;  

5. 2020.gadā ir plānots patēriņa cenu indeksa un darba samaksas fondu ietekmējošo vērtību 
palielinājums par 2,5%, ražotāju cenu indeksa pieaugums par 2,7%, savukārt summārā izmaksu 
indeksācijas likme ir noteikta 2,57% apmērā; 

6. summārā izmaksu indeksācijas likme 2,57% apmērā ir piemērojama maksas lielumiem, kas 
apstiprināti AS "LatRailNet" 2019.gada 17.jūnija valdes lēmuma Nr.JALP-1.3/45-2019 "Par 
infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un minimālo piekļuves pakalpojumu 
kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, un citu saistīto 
maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija" darba kārtības 2.jautājuma nolemjošajā 
daļā, AS "LatRailNet" 2019.gada 30.septembra valdes lēmuma Nr.JALP-1.3/75-2019 "Par dzelzceļa 
infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksām un visu izmaksu parametru vienības vidējām tiešajām 
izmaksām 1 vilcienu kilometra darbības rādītāja vienībai periodam no 2019.gada 1.oktobra" nolemjošās 
daļas 2. un 3.punktā un AS "LatRailNet" 2019.gada 4.jūlija valdes lēmuma Nr.JALP-1.3/49-2019 "Par 
pakāpeniskas ieviešanas plāna piemērošanu maksām par jaudu, ko izmanto tehnoloģisko procesu 
nodrošināšanai periodam pēc 2019.gada 1.jūlija" 1.punktā. 
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Pamatojoties uz DzL un tā Pārejas noteikumu 35.punktu, indikatīvo plānu, kā arī infrastruktūras 
pārvaldītāja tīkla pārskatā noteikto, 
 
LRN valde nolemj, balsojot "par": 

1. atzīt LRN iesniegto indeksēto infrastruktūras maksas lielumu aprēķinu periodam no 2020.gada 
1.februāra par atbilstošu DzL un MAS prasībām; 

2. apstiprināt šādas indeksētās infrastruktūras maksas periodam no 2020.gada 1.februāra (euro par 
vienību bez pievienotās vērtības nodokļa): 

Tirgus segmenta nosaukums Maksas lieluma 
apzīmējums Vienība Maksas M s lielums,  

EUR par vienību 

pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, ko 
sniedz saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu (platsliežu tīkla daļā) 

M ceļ uzt pas sab pak pas vilcienu km 0,85 
M atj pas sab pak pas bruto tonnu km 0,00029433 

M elektr pas sab pak pas 
vilcienu km 

elektrovilcieniem 0,14 

pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, ko 
sniedz saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu 
līgumu (šaursliežu tīkla daļā) 

M ceļ uzt pas sab pak pas šs vilcienu km 2,74 

citi pasažieru pārvadājumu pakalpojumi 
(platsliežu tīkla daļā) 

M ceļ uzt pas citi pas vilcienu km 5,04 
M atj pas citi pas bruto tonnu km 0,00340360 

M elektr pas citi pas vilcienu km 
elektrovilcieniem 1,41 

citi pasažieru pārvadājumu pakalpojumi 
(šaursliežu tīkla daļā) M ceļ uzt pas citi pas šs vilcienu km 2,74 

regulāras satiksmes iekšzemes kravu 
pārvadājumi ar savācējvilcieniem un 
izvedvilcieniem, izmantojot iepriekš 
rezervētus vilcienu ceļus 

M ceļ uzt krav reg sviv krav vilcienu km 5,26 

M mez uzt krav reg sviv krav vagonu skaits 7,91 

M atj krav reg sviv krav bruto tonnu km 0,00043706 
neregulāras satiksmes iekšzemes kravu 
pārvadājumi ar savācējvilcieniem un 
izvedvilcieniem 

M ceļ uzt krav nereg sviv krav vilcienu km 7,86 
M mez uzt krav nereg sviv krav vagonu skaits 11,81 
M atj krav nereg sviv krav bruto tonnu km 0,00058734 

konteineru kravu pārvadājumi iekšzemē un 
Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros, 
izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus 

M ceļ uzt krav kontein krav vilcienu km 2,79 

M mez uzt krav kontein krav vagonu skaits 4,21 

M atj krav kontein krav bruto tonnu km 0,00029433 

citi kravu pārvadājumi, izņemot starptautisko 
1520 kustību, izmantojot iepriekš rezervētus 
vilcienu ceļus 

M ceļ uzt krav citi krav vilcienu km 7,20 
M mez uzt krav citi krav vagonu skaits 10,81 
M atj krav citi krav bruto tonnu km 0,00054912 

 

3. apstiprināt šādas indeksētās infrastruktūras maksas starptautiskajā 1520 kustībā periodam no 
2020.gada 1.februāra (euro par vienību bez pievienotās vērtības nodokļa): 

Tirgus segmenta nosaukums Maksas lieluma 
apzīmējums Vienība Maksas M s lielums,  

EUR par vienību 
regulāras satiksmes kravu pārvadājumi 
starptautiskajā 1520 kustībā, izmantojot 
iepriekš rezervētus vilcienu ceļus 

M ceļ uzt 1520 reg 1520 vilcienu km 5,32 

M mez uzt 1520 reg 1520 aizlaisto vilcienu skaits 314,84 

citi kravu pārvadājumu pakalpojumi 
starptautiskajā 1520 kustībā 

M ceļ uzt 1520 citi 1520 vilcienu km 9,80 
M mez uzt 1520 reg 1520 aizlaisto vilcienu skaits 602,76 
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4. apstiprināt šādas indeksētās maksas par jaudu, ko izmanto tehnoloģisko procesu nodrošināšanai 
periodam no 2020.gada 1.februāra (euro par vilcienu kilometru bez pievienotās vērtības nodokļa): 

Kustības veids M tehpr gr ,  
EUR par 1 vilcienu km  

Pasažieru kustībā 0,85 

Kravu kustībā 2,79 

 

5. apstiprināt šādas indeksētās maksas pakāpeniskas ieviešanas plāna nodrošināšanai nolemjošās 
daļas 4.punktā noteiktajām maksām, paredzot maksas lielumus par jaudu, ko izmanto tehnoloģisko 
procesu nodrošināšanai periodam no 2020.gada 1.februāra šādā apmērā (euro par vilcienu kilometru 
bez pievienotās vērtības nodokļa):  

Kustības veids M tehpr gr ,  
EUR par 1 vilcienu km  

Pasažieru kustībā 0,70 

Kravu kustībā 1,30 

 

6. apstiprināt šādas indeksētās dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksas periodam no 
2020.gada 1.februāra (euro par vienību bez pievienotās vērtības nodokļa): 

Tirgus segmenta nosaukums Maksas lieluma 
apzīmējums Vienība 

Infrastruktūras jaudas 
nodrošinājuma maksa 

M rezer param gr s ,  
EUR par vienību 

regulāras satiksmes iekšzemes kravu pārvadājumi ar 
savācējvilcieniem un izvedvilcieniem, izmantojot 
iepriekš rezervētus vilcienu ceļus 

M rezer krav reg sviv krav vilcienu km 7,92 

konteineru kravu pārvadājumi iekšzemē un Eiropas 
Ekonomiskās zonas ietvaros, izmantojot iepriekš 
rezervētus vilcienu ceļus 

M rezer krav kontein krav vilcienu km 4,26 

citi kravu pārvadājumi, izņemot starptautisko 1520 
kustību, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus M rezer krav citi krav vilcienu km 10,80 

 

7. apstiprināt šādas indeksētās infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksas starptautiskajā 1520 
kustībā periodam pēc 2020.gada 1.februāra (euro par vienību bez pievienotās vērtības nodokļa): 

Tirgus segmenta nosaukums Maksas lieluma 
apzīmējums Vienība 

Infrastruktūras jaudas 
nodrošinājuma maksa 

M rezer param gr s,  
EUR par vienību 

regulāras satiksmes kravu pārvadājumi 
starptautiskajā 1520 kustībā, izmantojot 
iepriekš rezervētus vilcienu ceļus 

M rezer 1520 reg 1520 vilcienu km 6,27 

 

8. piemērot pakāpeniskas ieviešanas plānu nolemjošās daļas 4.punktā noteiktajām maksām par jaudu, 
ko izmanto tehnoloģisko procesu nodrošināšanai periodam no 2020.gada 1.februāra, piemērojot 
nolemjošās daļas 5.punktā noteiktos maksas lielumus; 

9. periodā pēc 2020.gada 31.janvāra atzīt par spēku zaudējušām AS "LatRailNet" 2019.gada 17.jūnija 
valdes lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 "Par infrastruktūras vienības vidējo tiešo izmaksu noteikšanu un 
minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru 
ar apkalpes vietām, un citu saistīto maksas lielumu noteikšanu periodam pēc 2019.gada 1.jūlija" darba 
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kārtības 2.jautājuma nolemjošajā daļā apstiprinātās infrastruktūras maksas, AS "LatRailNet" 2019.gada 
30.septembra valdes lēmumā Nr.JALP-1.3/75-2019 "Par dzelzceļa infrastruktūras jaudas 
nodrošinājuma maksām un visu izmaksu parametru vienības vidējām tiešajām izmaksām 1 vilcienu 
kilometra darbības rādītāja vienībai periodam no 2019.gada 1.oktobra" nolemjošās daļas 2. un 3.punktā 
apstiprinātās dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksas, kā arī AS "LatRailNet" 2019.gada 
4.jūlija valdes lēmuma Nr.JALP-1.3/49-2019 "Par pakāpeniskas ieviešanas plāna piemērošanu maksām 
par jaudu, ko izmanto tehnoloģisko procesu nodrošināšanai periodam pēc 2019.gada 1.jūlija" 
nolemjošās daļas 1.punktā noteiktās maksas par jaudu, ko izmanto tehnoloģisko procesu 
nodrošināšanai; 

10. atbilstoši DzL 111.panta vienpadsmitajai daļai informēt par pieņemto lēmumu infrastruktūras 
pārvaldītāju, ievērojot iesniegtās informācijas konfidencialitāti un komersantu komercnoslēpumu 
saturošas informācijas aizsardzību; 

11. atbilstoši DzL 12.panta pirmajai daļai informēt par pieņemto lēmumu Valsts dzelzceļa administrāciju, 
ievērojot iesniegtās informācijas konfidencialitāti un komersantu komercnoslēpumu saturošas 
informācijas aizsardzību; 

12. vienas darba dienas laikā publicēt LRN mājaslapā nolemjošā daļā noteikto, norādot šī lēmuma 
publicēšanas datumu; 

13. nolemjošās daļas 2.- 7.punktos noteiktās maksas stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, 4.punktā 
noteiktajām maksām nosakot pakāpeniskas ieviešanas plānu un piemērojot nolemjošās daļas 5.punktā 
noteiktos maksas lielumus; 

14. nolemjošajā daļā noteiktais piemērojams no 2020.gada 01.februāra; 

15. sūdzību par nolemjošajā daļā noteikto var iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijai ne vēlāk kā 
mēneša laikā no publicēšanas dienas.	

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
	
	

 
Valdes priekšsēdētāja       J.Hudenko 
 
 
 
Valdes loceklis         G.Lapiņš 
 
 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
	
 

 

 

 
 


