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N O T E I K U M I 
 

Rīgā 
 
2020.gada 25.februārī                 Nr.JALP-7.6./01-2020 
 

 
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 DR mez uztur krav apzīmējumu shēmas 23.2.apakšpunktā šādā redakcijā: 

 

"DR mez uztur krav   – dzelzceļa satiksmē izmantoto vagonu skaita darbības rādītājs plānošanas 

   periodā kravu kustībā, kas ietver:  

   1) starptautiskajā 1520 kustībā: caur valsts robežas šķērsošanas vietām1 un 

   robežstacijām Meitene, Lugaži un Reņģe ievesto un izvesto vagonu un  

   sauszemes tranzītkustībā pēdējā uzskaites stacijā pieņemto vagonu skaitu; 

 2) iekšzemes dzelzceļa satiksmē Latvijas Republikas teritorijā: savācējvilcienu 

un izvedvilcienu sastāvā reģistrēto kravas vagonu skaita kopsummu;  

   3) kravu pārvadājumos no un uz Eiropas Savienības valstīm, šķērsojot Latvijas 

   Republikas teritoriju: tranzītkustībā pēdējā uzskaites stacijā pieņemto vagonu 

   skaitu."; 

 

1.2. Izteikt DR mez uztur 1520 apzīmējumu shēmas 6.pielikuma 1.2.apakšpunktā šādā redakcijā: 

 

"DR mez uztur 1520   – valsts robežas šķērsošanas vietās2 un robežstacijās (Meitene, Lugaži un 

   Reņģe) faktiski aizlaisto un pieņemto vilcienu skaita un sauszemes  

   tranzītkustībā pēdējā uzskaites stacijā faktiski pieņemto vilcienu skaita  

   darbības rādītājs plānošanas periodā starptautiskajā 1520 kustībā;"; 

 

1.3. 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 Reņģe) 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."; 

 

1.4. Izteikt DR mez uztur 1520 s apzīmējumu shēmas 6.pielikuma 12.punktā šādā redakcijā: 

 
1 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) 
2 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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"DR mez uztur 1520 s  – attiecīgajā norēķinu periodā ar dzelzceļa pārvadātāja kravas vilcieniem 

   starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus segmentā valsts robežas  

   šķērsošanas vietās3 un robežstacijās (Meitene, Lugaži un Reņģe) faktiski 

   aizlaisto un pieņemto vilcienu skaits un sauszemes tranzītkustībā pēdējā 

   uzskaites stacijā faktiski pieņemto vilcienu skaits;"; 

 

1.4. Izteikt DR mez uztur 1520 s apzīmējumu shēmas 6.pielikuma 13.punktā šādā redakcijā: 

 

"DR mez uztur 1520 s ‒ darbības rādītājam DR ceļ uztur 1520 s atbilstošais no valsts robežas šķērsošanas 

   vietām4, kā arī robežstacijām (Meitene, Lugaži un Reņģe) 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 ;". 

 

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" 
Infrastruktūras maksa noteikšanas     M.Andiņš 
pārvaldes direktors        
 
 

 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

 
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) 
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) 


