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N O T E I K U M I 
 

Rīgā 
 
2020.gada 21.augustā                 Nr.JALP-7.6./07-2020 
 

 
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. Izslēgt Shēmas 34.punkta otro teikumu; 

 

1.3. Izslēgt Shēmas 50.1punkta trešo teikumu; 

 

1.3. Izteikt Shēmas 56.punktu šādā redakcijā:  

 

"56. Maksas noteicēja lēmumi attiecībā uz infrastruktūras maksu stājas spēkā ar to pieņemšanas 

brīdi, un to pieņemšanā ievēro šādus termiņus: 

 

56.1. maksas noteicējs lēmumus publicē savā mājaslapā internetā 1 darba dienas laikā no lēmuma 

pieņemšanas brīža, norādot šo lēmumu publicēšanas datumu; 

 

56.2. maksas noteicējs informē Valsts dzelzceļa administrāciju par pieņemtajiem lēmumiem, 

sniedzot visu nepieciešamo informāciju par to, 1 darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža; 

 

56.3. maksas noteicējs informē infrastruktūras pārvaldītāju par pieņemtajiem lēmumiem 1 darba 

dienas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža; 

 

56.4. maksas noteicējs sagatavo un iesniedz informāciju infrastruktūras pārvaldītājam par lēmumā 

noteiktajiem maksas lielumiem vai tajā paredzētajiem nosacījumiem iekļaušanai dzelzceļa 

infrastruktūras tīkla pārskatā latviešu un angļu valodās 30 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

brīža; 

 

56.5. maksas noteicējs lēmumu par 22.1punktā minēto maksu par infrastruktūras pārvaldītāja 

būtisko funkciju veikšanu un tās lielumiem pieņem ne vēlāk kā 60 kalendārās dienas pirms datuma, ar 

kuru tiek uzsākts kārtējais vilcienu kustības gada grafiks un minētās maksas piemērošana, pieļaujot 

atkāpes no minētā termiņa shēmas 8.pielikuma 9.punktā minētajos gadījumos; 

 

56.6. maksas noteicējs lēmumu par 38.punktā (maksa par pakalpojumiem attiecībā uz 

starptautisko 1520 kustību), 46.punktā (maksa par dzelzceļa infrastruktūras jaudu, kas izmantota 

tehnoloģisko procesu nodrošināšanai) un 50.punktā (katra parametra maksa attiecīgajā pakalpojumu 

grupā un tirgus segmentā) minētajām maksām un to lielumiem, kā arī 48.1punktā minēto visu izmaksu 

parametru vienības vidējo tiešo izmaksu apmēru pieņem ne vēlāk kā 90 kalendārās dienas pirms 

datuma, ar kuru tiek uzsākta to piemērošana; 

 

56.7. maksas noteicējs lēmumus par 48.punktā minētajām dzelzceļa infrastruktūras jaudas 

nodrošinājuma maksām un to lielumiem pieņem vienlaikus ar lēmumu par 56.6.punktā minētajām 

maksām, pieļaujot atkāpes no minētā termiņa gadījumos, ja lēmuma nepieciešamība izriet no izmaiņām 
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shēmas 5.pielikumā ietvertajā tirgus segmentu sarakstā vai shēmas 3.pielikumā ietvertajos kritērijos 

uzcenojumu noteikšanai; 

 

56.8. maksas noteicējs lēmumus par 6.pielikuma 13.punktā minētajām dzelzceļa infrastruktūras 

jaudas nodrošinājuma maksām un to lielumiem pieņem vienlaikus ar lēmumu par 56.6.punktā 

minētajām maksām, pieļaujot atkāpes no minētā termiņa gadījumos, ja lēmuma nepieciešamība izriet 

no izmaiņām shēmas 6.pielikuma 9.punktā ietvertajā tirgus segmentu sarakstā vai shēmas 6.pielikuma 

8.punktā ietvertajos kritērijos maksas palielinājuma noteikšanai; 

 

56.9. maksas noteicējs lēmumus par 29.punktā (pārslodzes maksa), 30.punktā (vides maksa), 

39.punktā (projektu maksa), 41.punktā (apjoma atlaide), 42.punktā (tīkla noslodzes optimizēšanas 

atlaide) un 43.punktā (sankcijas, kompensācijas, prēmijas) minētajām maksām un to lielumiem pieņem 

ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms datuma, ar kuru tiek uzsākta to piemērošana; 

 

56.10. ja maksas noteicējs atbilstoši shēmas 32. un 33.punktam konstatē, ka ir nepieciešams veikt 

grozījumus shēmas 5.pielikumā ietvertajā tirgus segmentu sarakstā, tad maksas noteicējs pieņem 

lēmumu par shēmas tirgus segmentu saraksta grozījumiem, kā arī 3.pielikuma, kas ietver kvantitatīvos 

kritērijus uzcenojumu noteikšanai konkrētos tirgus segmentos, grozījumiem un publicē tos savā 

mājaslapā internetā ne vēlāk kā X-3m termiņā, kā arī iesniedz informāciju infrastruktūras pārvaldītājam 

publicēšanai dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskatā 1 darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas 

brīža; 

 

56.11. ja maksas noteicējs atbilstoši shēmas 6.pielikuma 3.punktam konstatē, ka ir nepieciešams 

veikt grozījumus shēmas 6.pielikuma 9.punktā ietvertajā tirgus segmentu sarakstā, tad maksas 

noteicējs pieņem lēmumu par tirgus segmentu saraksta grozījumiem, kā arī 6.pielikuma 8.punkta, kas 

ietver kvantitatīvos kritērijus maksas palielinājuma noteikšanai konkrētos tirgus segmentos, grozījumiem 

un publicē tos savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms lēmuma pieņemšanas par 

56.6.punktā minētajām maksām; 

 

56.12. maksas noteicējs lēmumu par visu infrastruktūras maksas lielumu (izņemot 22.1punktā 

minēto) indeksēšanu pieņem ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pirms datuma, ar kuru tiek uzsākta 

indeksēto maksas lielumu piemērošana; 

 

56.13. maksas noteicējs veic shēmas 2.pielikuma grozījumus ne vēlāk kā 60 kalendāro dienu laikā 

pirms datuma, ar kuru tiek uzsākta indeksēto maksas lielumu piemērošana; 

 

56.14. maksas noteicējs informē Valsts dzelzceļa administrāciju par atkāpēm no šajā punktā 

paredzētajiem termiņiem, sniedzot atbilstošu skaidrojumu.". 

 

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        

 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 


