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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 9.punktu šādā redakcijā: 

"9. Maksas noteicējs maksas palielinājuma lielumus MP param 1520 s starptautiskajā 1520 kustībā 
piemēro dažādos tirgus segmentos atbilstoši šādam tirgus segmentu sarakstam: 

Tirgus 
segmentu 

grupa 
Tirgus segmenta 

nosaukums 
Tirgus 

segmenta s 
apzīmējums 

Tirgus segmenta 
noteikšanas pazīmes Citas īpašas tirgus segmenta 

noteikšanas pazīmes kravu kustībā - vilciena indekss      
pirmā grupa trešā grupa 

Platsliežu tīkla daļā 

K
ra

vu
 p

ār
va

dā
ju

m
i  

st
ar

pt
au

tis
ka

jā
 1

52
0 

ku
st

īb
ā 

konteinerkravu 
pārvadājumi 

starptautiskajā 1520 
kustībā 

kontein 1520 

nosūtīšanas stacija 
ārpus EEZ 

 saņemšanas 
stacija LDZ tīklā 

vai ārpus tā (EEZ 
ietvaros) kravu pārvadājumiem no trešajām 

valstīm vai uz trešajām valstīm, kuru 
dzelzceļa tīkla sliežu platums ir 1520 

milimetri ar operācijām, kas paredzētas 
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ārpus EEZ 

vai LDZ tīklā  

saņemšanas 
stacija LDZ tīklā 

akmeņogļu kravu pārvadājumiem no 
trešajām valstīm, kuru dzelzceļa tīkla 

sliežu platums ir 1520 milimetri, ir 
pieļaujama citu grupu vagonu 

piekabināšana pārstrādes, vagonu 
piekabināšanas vai atkabināšanas 

stacijā, ja tajā netiek mainīts vilciena 
indekss 

nosūtīšanas stacija 
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citi 1520 

nosūtīšanas stacija 
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ietvaros) 

kravu pārvadājumiem no trešajām 
valstīm vai uz trešajām valstīm, kuru 
dzelzceļa tīkla sliežu platums ir 1520 

milimetri, ir pieļaujama citu grupu 
vagonu piekabināšana pārstrādes, 

vagonu piekabināšanas vai 
atkabināšanas stacijā, ja tajā netiek 

mainīts vilciena indekss 
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* Vispārējā gadījumā segmentu saraksts attiecas uz pārvadājumiem maršruta vilcienos starptautiskajā 1520 kustībā. Segmentu sarakstu 
piemēro arī pārvadājumiem vagonu tukšgaitā pēc to izkraušanas. 
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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 


