
 
 

APSTIPRINĀTS  
ar akciju sabiedrības "LatRailNet"  

2020.gada 13.maija valdes  
                        sēdes lēmumu Nr. JALP-1.3./43-2020  
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N O T E I K U M I 
 

Rīgā 
 
2020.gada 13.maijā                 Nr.JALP-7.6./05-2020 
 

 
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 shēmas 6.pielikuma 14.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

"14.3. Gala maksājumu par faktiski rezervēto vilcienu ceļu izmantošanu piemēro faktiskajam 

pārvadātājam 90% apmērā no konkrētā tirgus segmenta dzelzceļa infrastruktūras jaudas nodrošinājuma 

maksas M rezer 1520 s lieluma, tam pieskaitot uz tiešajām izmaksām balstītu piemaksu par pārsniegto 

vilcienu kilometru apjomu, ievērojot šādu formulu: 

 

KM rezer 1520 s  = 0,9 × M rezer 1520 s × DR ceļ uztur 1520 s + TI rezer 1520 s × ∆DR ceļ uztur 1520 s + N, kur 

KM rezer 1520 s  – dzelzceļa pārvadātāja veicamais dzelzceļa infrastruktūras jaudas 

nodrošinājuma gala maksājums starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā 

tirgus segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus 

vilcienu ceļus (euro); 

M rezer 1520 s  – maksas noteicēja noteikts dzelzceļa infrastruktūras jaudas 

nodrošinājuma maksas lielums starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā 

tirgus segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus 

vilcienu ceļus (euro par vilcienu kilometru, bez pievienotās vērtības 

nodokļa); 

DR fakt ceļ uztur 1520 s  – dzelzceļa pārvadātāja starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus 

segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu 

ceļus, faktiskais vilcienu kilometru darbības rādītāja lielums; 

∆DR ceļ uztur 1520 s  – dzelzceļa pārvadātāja starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus 

segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu 

ceļus, pārsniegtais vilcienu kilometru darbības rādītāja lielums; 

TI rezer 1520 s  – maksas noteicēja noteiktās visu izmaksu parametru vienības vidējās 

tiešās izmaksas par attiecīgā tirgus segmenta 1 vilcienu kilometra darbības 

rādītāja vienību starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus segmentā, 

kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus 

(euro par vilcienu kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa); 

N  – nodevas un nodokļi, kurus pieteikumu iesniedzējs maksā saskaņā  ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (euro);"; 
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1.2. Izteikt shēmas 6.pielikuma 15.punktu šādā redakcijā: 

"15. Ja pieteikumu iesniedzējam iedalītais vilcienu ceļš šā pielikuma 13.punktā paredzētajos tirgus 

segmentos, kuros pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus, tiek atcelts jaudas 

sadales shēmas 20.2.apakšpunktā minētājos gadījumos un attiecīgais pieteikumu iesniedzējs nav 

piekritis tā pārcelšanai citā infrastruktūras pārvaldītāja piedāvātajā laikā vai maršrutā, tad infrastruktūras 

pārvaldītājs kompensē iekasēto shēmas 6.pielikuma 14.2.apakšpunktā minēto sākotnējo dzelzceļa 

infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksājumu, samazinot kārtējo dzelzceļa pārvadātāja maksājumu 

par iepriekš rezervētu vilcienu ceļu faktisko izmantošanu, piemērojot kompensāciju AM rezer 1520 s , ko 

nosaka saskaņā ar šādu formulu: 

AM rezer 1520 s  = 0,1 × M rezer 1520 s × DR ceļ uztur 1520 s + N, kur 

AM rezer 1520 s  – dzelzceļa pārvadātājam piemērojamā kopējā dzelzceļa infrastruktūras 

jaudas nodrošinājuma maksājuma kompensācija par atceltajiem vilcienu 

ceļiem starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus segmentā, kurā 

pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu ceļus (euro); 

M rezer 1520 s  – maksas noteicēja noteikts dzelzceļa infrastruktūras jaudas 

nodrošinājuma maksas lielums starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā 

tirgus segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus 

vilcienu ceļus (euro par vilcienu kilometru, bez pievienotās vērtības 

nodokļa); 

DR ceļ uztur 1520 s  – dzelzceļa pārvadātāja starptautiskajā 1520 kustībā konkrētā tirgus 

segmentā, kurā pārvadājumus veic, izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu 

ceļus, vilcienu kilometru darbības rādītāja lielums aizvadītajā kalendārajā 

mēnesī atbilstoši faktiski atcelto vilcienu ceļu skaitam un to garumam; 

N  – nodevas un nodokļi, kurus infrastruktūras pārvaldītājam maksā saskaņā 

ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (euro).". 

 

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 maksas noteikšanas     M.Andiņš 
pārvaldes direktors        
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