
 

 

  
 

VALDES LĒMUMS 

 
 

Rīgā 
 
 
29.12.2020.                               Nr.JALP-1.3/86-2020 
                    (prot. Nr.JALP-1.2/86 -2020) 

 
 

Par infrastruktūras maksas lielumu noteikšanu tirgus segmentos "akmeņogļu kravu 
pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā savienojumos ar pieostu stacijām LDZ tīklā" un 

"konteinerkravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā" periodam no 2021.gada 1.janvāra 
 
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 – LDZ vai pārvaldītājs) infrastruktūras tīkla pārskatā 2021.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. Saskaņā ar DzL 11.panta otro daļu infrastruktūras maksu nosaka 
atbilstīgi vilcienu satiksmes pakalpojumu sniegšanas tiešajām izmaksām, ievērojot 2015.gada 12.jūnija 
Komisijas īstenošanas regulā (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, 
sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus (turpmāk – Regula). 
 

AS "LatRailNet", izvērtējot darba kārtības 1.jautājumā attiecībā uz infrastruktūras 
maksas lielumu noteikšanu tirgus segmentos "akmeņogļu kravu pārvadājumi starptautiskajā 
1520 kustībā savienojumos ar pieostu stacijām LDZ tīklā" un "konteinerkravu pārvadājumi 
starptautiskajā 1520 kustībā" periodam no 2021.gada 1.janvāra, secina: 

 
1. saskaņā ar DzL 11.1panta devīto daļu, lai pilnībā segtu radušās izmaksas, būtisko funkciju veicējs 
var noteikt lielāku maksu par pakalpojumiem attiecībā uz kravu pārvadājumiem no trešajām valstīm vai 
uz trešajām valstīm, kuru dzelzceļa tīkla sliežu platums ir 1520 milimetri. Infrastruktūras maksas 
palielinājumu starptautiskajā 1520 kustībā MP param 1520 s konkrētā tirgus segmentā s nosaka atbilstoši 
2017.gada 30.jūnija noteikumu Nr.JALP-7.6/01-2017 "Maksas aprēķināšanas shēma" (turpmāk – MAS) 
6.pielikuma 4.punktam, balstoties uz attiecīgajam tirgus segmentam noteiktajām tirgus vērtējuma 
koeficienta mcb 1520 s vērtībām; 

2. AS "LatRailNet" ir apstiprinājusi grozījumus MAS (AS "LatRailNet" 2020.gada 29.decembra noteikumi 
Nr.JALP-7.6/85-2020 (prot. Nr.JALP-1.2/85-2020) "Grozījumi AS "LatRailNet" 2017.gada 30.jūnija 
noteikumos Nr.JALP-7.6/01-2017 "Maksas aprēķināšanas shēma""), tādejādi periodam no 2021.gada 
1.janvāra nepieciešams aprēķināt un paredzēt infrastruktūras maksas piemērošanu jaunizveidotos 
tirgus segmentos "konteinerkravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā" un "akmeņogļu kravu 
pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā savienojumos ar pieostu stacijām LDZ tīklā"; 

3. atbilstoši AS "LatRailNet" 2019.gada 17.jūnija valdes lēmumā Nr.JALP-1.3/45-2019 (prot. Nr.JALP-
1.2/45-2019) "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" noteiktajām izmaksu 
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vērtībām, kas indeksētas ar AS "LatRailNet" 2019.gada 23.decembra valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/100-
2019 (prot. Nr.JALP-1.2/100-2019) "Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 
2020.gada 1.februāra" un AS "LatRailNet" 2020.gada 9.novembra valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/78-2020 
(prot. Nr.JALP-1.2/78 -2020) "Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 2021.gada 
1.janvāra", AS "LatRailNet" ir aprēķinājusi infrastruktūras vidējās vienības izmaksas starptautiskajā 
1520 kustībā 2021.gadā; 

4. AS "LatRailNet" atbilstoši MAS 6.pielikuma 8.13.apakšpunktam ir izveidojusi kompetentu nozares 
ekspertu grupu tirgus apstākļu vērtēšanai konteinerkravu un akmeņogļu kravu pārvadājumos 
jaunizveidotos dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentos starptautiskajā 1520 kustībā. Ekspertu grupai 
tika nosūtīts pieprasījums novērtēt konkrētu tirgus segmentu pārvadājumu apjomu elastību atkarībā no 
potenciāli noteiktās infrastruktūras maksas kopējā maksājuma par 1 vilcienu km, kā arī sniegt tirgus 
apstākļu prognožu kvalitatīvo vērtējumu; 

5. AS "LatRailNet"ir vērtējusi optimālas dzelzceļa konkurētspējas vērtēšanas kritērijus konkrētos tirgus 
segmentos, ievērojot MAS 8.punktā minēto plānošanas dokumentu un valsts transporta politikas 
mērķus; 

6. AS "LatRailNet" ir aprēķinājusi un apkopojusi maksas lielumu M s un tirgus situācijā pieļaujamā 
maksas palielinājuma līmeņa rādītāju mcb s lielumus periodam no 2021.gada 1.janvāra šādos dzelzceļa 
pārvadājumu tirgus segmentos: 

6.1. konteinerkravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā; 

6.2. akmeņogļu kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā savienojumos ar pieostu stacijām LDZ 
tīklā. 

 

Pamatojoties uz DzL un tā Pārejas noteikumu 35.punktu, Regulu, kā arī infrastruktūras pārvaldītāja tīkla 
pārskatā noteikto, 
 
AS "LatRailNet" valde nolemj, balsojot "par": 

1. atzīt AS "LatRailNet" iesniegto infrastruktūras maksas lielumu periodam no 2021.gada 1.janvāra 
aprēķinu par atbilstošu Regulas, DzL un MAS prasībām; 

2. apstiprināt šādas infrastruktūras maksas starptautiskajā 1520 kustībā periodam no 2021.gada 
1.janvāra (euro par vienību bez pievienotās vērtības nodokļa): 

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

EUR par vienību 
akmeņogļu kravu pārvadājumi 
starptautiskajā 1520 kustībā 
savienojumos ar pieostu stacijām 
LDZ tīklā 

M ceļ uzt 1520 ogl 1520 vilcienu km 5,36 

M mez uzt 1520 ogl 1520 aizlaisto vilcienu skaits 316,93 

konteinerkravu pārvadājumi 
starptautiskajā 1520 kustībā 

M ceļ uzt 1520 kontein 1520 vilcienu km 3,55 

M mez uzt 1520 kontein 1520 aizlaisto vilcienu skaits 192,60 

 

3. noteikt, ka, gadījumos, ja starptautiskajā 1520 kustībā vilciena sastāvā tiek identificēti vagoni no 
atšķirīgiem dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentiem, tad nolemjošās daļas 2.punktā noteiktās 
infrastruktūras maksas piemēro atbilstoši katra tirgus segmenta vagonu skaita proporcijai vilciena 
sastāvā, par kuru dzelzceļa pārvadātājs ir ievadījis informāciju pārvaldītāja un jaudas sadalītāja 
informatīvajās sistēmās; 
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4. periodā no 2021.gada 1.janvāra atzīt par spēku zaudējušu AS "LatRailNet" 2020.gada 9.novembra 
valdes lēmuma Nr.JALP-1.3/78-2020 (prot. Nr.JALP-1.2/78 -2020) "Par infrastruktūras maksas lielumu 
indeksāciju periodam no 2021.gada 1.janvāra" 9.punktā noteikto jaudas nodrošinājuma maksas  
lielumu; 

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

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

7. vienas darba dienas laikā publicēt AS "LatRailNet" mājaslapā nolemjošā daļā noteikto, norādot šī 
lēmuma publicēšanas datumu; 

8. nolemjošās daļas 2.punktā noteiktās infrastruktūras maksas stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri; 

9. noteikt pārējas periodu pārvaldītāja uzskaites sistēmu pilnveidošanai laikā periodā no 2021.gada 
1.janvāra līdz 2021.gada 30.martam. Pārejas periodā pārvaldītājs infrastruktūras maksu tirgus 
segmentos "akmeņogļu kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā savienojumos ar pieostu 
stacijām LDZ tīklā" un "konteinerkravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 kustībā" iekasē pilno izmaksu 
apmērā atbilstoši maksas lielumiem tirgus segmentā "citi kravu pārvadājumi starptautiskajā 1520 
kustībā", kas apstiprināti ar  AS "LatRailNet" 2020.gada 9.novembra valdes lēmumu Nr.JALP-1.3/78-
2020 (prot. Nr.JALP-1.2/78 -2020) "Par infrastruktūras maksas lielumu indeksāciju periodam no 
2021.gada 1.janvāra". Pēc pārejas perioda ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15.aprīlim pārvaldītājs veic 
pārrēķinu un dzelzceļa pārvadātājiem  kompensē pārejas periodā iekasēto infrastruktūras maksas 
lielumu starpību atbilstoši nolemjošās daļas 2.punktā noteiktajiem maksas lielumiem un pārejas perioda 
darbības rādītājiem par laika posmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.martam; 

10. nolemjošajā daļā noteiktais piemērojams no 2021.gada 1.janvāra; 

11. 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 


