
	
	

APSTIPRINĀTS  
ar akciju sabiedrības "LatRailNet"  

2020.gada 13.oktobra valdes  
                        sēdes lēmumu Nr. JALP-1.3./73-2020  
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N O T E I K U M I 
 

Rīgā 
 
2020.gada 13.oktobrī                 Nr.JALP-7.6./08-2020 
 

 
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 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 

Normalizēšanas 
koeficientu 

vērtības 
2021.gadā 

Svērtie 
normalizēšanas 

koeficienti 
2021.gadā 

Darba 
samaksas 

fonds 

No darba apjoma 
atkarīgās premiālās 

izmaksas 
  

1,35% 

 

0,65% Patēriņa cenu indekss 2,50% 1,20% 

Strukturālo izmaiņu un citu 
noskaidroto notikumu 

cēloņu vērtējums 
   

Sociālās 
iemaksas 

Darba samaksas fondu 
ietekmējošās vērtības 2,50% 

0,33% 
1,20% 

0,16% 
Nodokļu likme    

Materiāli, 
kurināmais, 

elektroenerģija 

Ražotāju cenu indekss vai 
tarifu likmes 2,70% 

0,30% 

1,30% 

0,14% Veikto modernizācijas 
darbu un citu noskaidroto 

notikumu cēloņu 
vērtējums 

   

Pārējās 
izmaksas 

Ražotāju cenu indekss 2,70% 
0,59% 

1,30% 
0,72% 

Citu noskaidroto notikumu 
cēloņu vērtējums   1,96% 

Summārā 
izmaksu 

indeksācijas 
likme 

    2,57%  1,67% 

"; 
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1.2. Izteikt shēmas 8.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā: 
 
"6. Maksas noteicējs koriģē būtisko funkciju veikšanas pilno izmaksu vērtību PI bfv , pievienojot tai 

saprātīgas peļņas normu P bfv , kas ir aprēķināta, attiecīgajam PI bfv izmaksu elementam piemērojot 
2.pielikumā ietvertos dzelzceļa infrastruktūras izmaksu normalizēšanas koeficientus, un tādejādi 
līdzsvarojot svārstības, kas plānošanas periodā var rasties koncerna pieņemto vispārējo finanšu un 
personāla vadības3 lēmumu ietekmē."; 

 
1.3. Izteikt shēmas 6.pielikuma 14.3.punkta pirmā teikuma daļu pirms aprēķina formulas  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 (ievērojot piemēroto indeksācijas likmi attiecīgajam laika periodam, kurā 
faktiski veikti pārvadājumi), tam pieskaitot uz tiešajām izmaksām balstītu piemaksu par pārsniegto 
vilcienu kilometru apjomu, ievērojot šādu formulu:". 

 
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 

																																																													
3 Dzelzceļa likuma 13.1panta trešās daļas izpratnē 


