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APSTIPRINĀTS 
akciju sabiedrības "LatRailNet"  

2018.gada 11.decembra valdes sēdē 
 prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 

 
N O T E I K U MI  

 
 

Rīgā 
 

2018.gada 11.decembrī               Nr. JALP-7.6./05-2018 
 

Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada 06.septembra noteikumos Nr. JALP-7.6/01-2016 
"Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma" 

1.  Izdarīt AS "LatRailNet" 2016.gada 06.septembra noteikumos Nr. JALP-7.6/01-2016 "Publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma" (turpmāk – Shēma) šādus grozījumus: 

1.1.  papildināt Shēmas 1.punktu ar 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

"1.7. jaudas pieprasījumu pieteikumu par infrastruktūras jaudas iedalīšanu ārpusplāna 
vilcieniem iesniegšanas un izskatīšanas kārtību."; 

1.2.  papildināt Shēmas 2.punktu ar 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

"2.6. dzelzceļa līnijas maršruts – dzelzceļa līnija starp mezgla stacijām, kurās var būt veikta 
vilciena sastāva izformēšana, dzelzceļa pārvadātāja maiņa, vilciena kustības virziena maiņa."; 

1.3.  papildināt Shēmas 4.punktu ar 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

"4.1. pēc jaudas pieprasījumu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām jaudas sadalītājs 
analizē iesniegtos jaudas pieprasījumu pieteikumus. Starptautisko pasažieru, iekšzemes pasažieru un 
kravas pārvadājumiem apvieno infrastruktūras iecirkņus (elementus) dzelzceļa līnijas maršrutos 
(3.pielikums); 

4.2. pieteikumu iesniedzējiem ir iespēja jaudas pieprasījumu pieteikumus iesniegt 
laikposmā pēc to iesniegšanas termiņa, šādā gadījumā pieteikumu iesniedzēji	 var pretendēt uz 
sadalāmās infrastruktūras jaudas daļu, kuru nepieteica pieteikumu iesniedzēji, kas iesniedza jaudas 
pieprasījumu pieteikumus Ministru kabineta izdotajos infrastruktūras jaudas sadales noteikumos 
norādītajos termiņos; 

4.3. pieteikumu iesniedzējiem ir tiesības iesniegt jaudas pieprasījumu pieteikumu 
grozījumus un tos izskata šādā kārtībā: 

4.3.1. jaudas pieprasījumu pieteikumu grozījumus var iesniegt vienu reizi, bet ne vēlāk kā 
divus mēnešus pirms vilcienu kustības gada grafika projekta publicēšanas termiņa; 

4.3.2. jaudas pieprasījumu pieteikumu grozījumi, kas iesniegti pēc Shēmas 
4.3.1.apakšpunktā minētā termiņa, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms vilcienu kustības gada grafika 
maiņas, tiek izskatīti un var tikt apmierināti, ja tie neskar citu pieteikumu iesniedzēju intereses un tie 
attiecas tikai uz vienu dzelzceļa līnijas maršrutu, neietekmējot citu dzelzceļu līniju maršrutus; 

4.3.3. jaudas pieprasījumu pieteikumu grozījumi, kas iesniegti pēc Shēmas 
4.3.2.apakšpunktā minētā termiņa, tiek uzskatīti par pieteikumiem grozījumiem vilcienu kustības 
gada grafikā."; 

1.4.  izteikt Shēmas 12.punktu šādā redakcijā: 
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"12. Jaudas sadalītājs operatīvajā jaudas sadales plānā iedala vilcienu ceļus konkrētam 
dzelzceļa pārvadātajam dzelzceļa līnijas maršrutos atbilstoši apstiprinātajam infrastruktūras jaudas 
sadales plānam un vilcienu kustības gada grafikam. Jaudas sadalītājs uzskaita vilcienu ceļu faktisko 
izmantošanu.";  

1.5.  izteikt Shēmas 15.punktu šādā redakcijā: 

"15. Jaudas sadales dispečers vienādos faktiskajos un tehnoloģiskajos apstākļos operatīvajā 
jaudas sadales plānā vilcienu ceļus iedala: 

15.1. no pieņemšanas-nodošanas stacijas, formēšanas stacijas, lokomotīvju vai lokomotīvju 
brigāžu maiņas stacijas – pēc vilcienu pienākšanas (formēšanas) secības un gatavības braukšanai, 
ņemot vērā to pieņemšanas iespējas galapunktā; 

15.2. no izkraušanas stacijas – plāno vilcienu nosūtīšanu pēc lokomotīvju pienākšanas 
secības, ņemot vērā dzelzceļa pārvadātāju priekšlikumus un lokomotīvju parka dislokāciju dzelzceļa 
tīklā."; 

1.6.  izteikt Shēmas 16.punktu šādā redakcijā: 

"16. Gadījumā, ja izkraušanas stacijās nepietiek vilces, lai izvestu tukšo vagonu vilcienus, 
jaudas sadales dispečers:  

16.1. operatīvā jaudas sadales plāna sastādīšanas procesā ņem vērā, ka vispirms dzelzceļa 
pārvadātājs nodrošināja ar vilci to sastāvu, kurš sastādīts no vagoniem, kurus viņš pārvietoja 
izkraušanai, vai arī izskata iespēju izmantot cita dzelzceļa pārvadātāja vilci pēc saskaņošanas ar tās 
īpašnieku; 

16.2. operatīvajā jaudas sadales plānā paredz tāda dzelzceļa pārvadātāja rezerves lokomotīves 
nosūtīšanu uz izkraušanas staciju, kurš pārvietoja šos vagonus izkraušanai."; 

1.7.  izteikt Shēmas 22.punktu šādā redakcijā:  

"22. Īslaicīga infrastruktūras jaudas nepietiekamība var rasties vismaz vienā no šādiem 
gadījumiem: 

22.1. infrastruktūras pārvaldītājs nespēj nodrošināt infrastruktūras tīkla pārskatā norādīto 
infrastruktūras jaudu; 

22.2. pārvadājumu apjoms pārsniedz iedalīto infrastruktūras jaudu; 
22.3. ir pārsniegtas tehnoloģiskās normas vilcienu apstrādes stacijās un no kustības ir 

atstādināti vilcienu sastāvi; 
22.4. dzelzceļa pārvadātājs nenodrošina vilcienu kustības grafika normatīvus; 
22.5. netiek ievēroti vilcienu kustības gada grafikā noteiktie laika periodi vilcieniem, kuri 

jaudas pieprasījuma pieteikumā ir norādīti kā nosūtāmi pēc saraksta;  
22.6. kravu termināli (kravu saņēmēji) nenodrošina kravu pieņemšanu; 
22.7. galastacijas vai kaimiņvalstu dzelzceļi nenodrošina kravu vilcienu pieņemšanu pēc 

plānotā vilcienu skaita; 
22.8. notikusi nesaskaņota tehnoloģisko pārtraukumu ("logu") termiņa pagarināšana; 
22.9. aizkavējies vilciens; 
22.10. notikusi ārkārtas situācija vai tiek veikta avārijas seku likvidācija; 
22.11. noticis vilces vai vagonu bojājums; 
22.12. dzelzceļa pārvadātājs (pārvadātāji) nenodrošina ar vilci vilcienus (izveidotos vai 

tranzīta) mezgla stacijā.";  

1.8.  izteikt Shēmas 23.punktu šādā redakcijā: 
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"23. Ja jaudas sadalītājs ir saņēmis ziņojumu no stacijas (dzelzceļa mezgla) priekšnieka par 
stacijas (dzelzceļa mezgla) pārslogotību un konstatē, ka pārslodzes iemeslus var novērst vilcienu ceļu 
iedalīšanas procesa ietvaros, tas piedāvā infrastruktūras pārvaldītājam un dzelzceļa pārvadātājiem 
piedalīties šādos operatīvajos pasākumos:  

23.1. nozīmēt papildus vilcienus, ja pastāv tāda iespēja; 
23.2. nodrošināt vilcienu caurlaišanu pa apvedceļiem un alternatīviem maršrutiem, ja tādi ir: 
23.2.1. saskaņojot ar dzelzceļa pārvadātāju, ja caurlaides spēja ierobežota plānveida apkopes 

darbu veikšanai; 
23.2.2. informējot dzelzceļa pārvadātāju, lai normalizētu mezgla stacijas darbu; 
23.3. samazināt iedalīto infrastruktūras jaudu līdz faktiski nepieciešamajai tiem dzelzceļa 

pārvadātājiem, kuriem nav sagatavoti vilcieni nosūtīšanai; 
23.4. lemt par vilcienu ceļu iedalīšanu tādiem dzelzceļa pārvadātāju vilcieniem, kuri ir gatavi 

nosūtīšanai un tiks pieņemti galastacijā; 
23.5. caurlaist viena dzelzceļa pārvadātāja kravas vagonu sastāvu ar cita pārvadātāja vilci, par 

to dzelzceļa pārvadātājiem atsevišķi savstarpēji vienojoties; 
23.6. atstādināt kravas sastāvu starpstacijā, kā arī kravas sastāvu izvešanu no mezgla stacijas 

uz starpstacijām, šajā gadījumā konkrēto sastāvu nosaka tās stacijas (dzelzceļa mezgla) priekšnieks, 
kuras infrastruktūra ir pārslogota, un nosūta ziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi LRNjsd1@ldz.lv; 

23.7. pārskatīt vilcienu nosūtīšanas secību, ja netiek nodrošināta kravas izkraušana; 
23.8. lemt par vilcienu ar mazāku svaru un īsāku garumu izvešanas kārtību infrastruktūras 

ietvaros; 
23.9. ar attiecīgo dzelzceļa pārvadātāju piekrišanu iekļaut viena dzelzceļa pārvadātāja vilci 

cita dzelzceļa pārvadātāja kravas vilcienā; 
23.10. noteikt citus pasākumus atbilstoši tiesību aktos noteiktajam. 

1.9.  papildināt Shēmu ar VII.1 nodaļu šādā redakcijā: 

"VII.1 Jaudas pieprasījumu pieteikumu ārpusplāna vilcieniem iesniegšanas un 
izskatīšanas kārtība 

30.1. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz jaudas pieprasījuma pieteikumu par infrastruktūras 
jaudas iedalīšanu ārpusplāna vilcieniem elektroniski e-pastā: latrailnet@ldz.lv, vai nosūta pa pastu uz 
jaudas sadalītāja juridisko adresi. 

30.2. Jaudas pieprasījuma pieteikums ārpusplāna vilcieniem jāiesniedz atbilstoši Shēmas 
1.pielikumā ietvertajai veidlapai. 

30.3. Jaudas pieprasījuma pieteikumam ārpusplāna vilcieniem pievieno: 
30.3.1. dokumentus, kas apliecina dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma prioritāti, ja 

infrastruktūras jauda tiek pieprasīta tādu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai, kuriem 
saskaņā ar Dzelzceļa likuma 27. panta trešo daļu ir prioritāte infrastruktūras jaudas sadalē; 

30.3.2. ja pieteikuma iesniedzējs nav dzelzceļa pārvadātājs – dokumentus, kas apliecina, ka 
pieteikuma iesniedzēja	izraudzītais dzelzceļa pārvadātājs piekrīt veikt šo pārvadājumu. 

30.4. Jaudas sadalītājs izskata jaudas pieprasījuma pieteikumu ārpusplāna vilcieniem un piecu 
darba dienu laikā, izmantojot oficiālos elektroniskās saziņas līdzekļus, sniedz atbildi par iespēju 
iedalīt infrastruktūras jaudu. 

30.5. Ja pieprasītā infrastruktūras jauda atbilst jaudas sadalītāja rezervētajai infrastruktūras 
jaudai ārpusplāna vilcieniem, tad infrastruktūras jauda tiek iedalīta bez koordinēšanas, šajā gadījumā 
jaudas sadalītājs cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par 
infrastruktūras jaudas iedalīšanu ārpusplāna vilcieniem, informējot par to, izmantojot oficiālos 
elektroniskās saziņas līdzekļus, pieteikuma iesniedzēju un infrastruktūras pārvaldītāju. 
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30.6. Ja pieprasītā infrastruktūras jauda ārpusplāna vilcieniem skar citu pieteikumu iesniedzēju 
intereses, tad lēmums par infrastruktūras  jaudas iedalīšanu tiek pieņemts pēc koordinēšanas. Šajā 
gadījumā jaudas sadalītājs cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā četrpadsmit darba dienu laikā 
pieņem lēmumu par infrastruktūras jaudas iedalīšanu ārpusplāna vilcieniem, informējot par to, 
izmantojot oficiālos elektroniskās saziņas līdzekļus, pieteikuma iesniedzēju un infrastruktūras 
pārvaldītāju". 
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1.10.  izteikt Shēmas 1.pielikumu šādā redakcijā: 

1. pielikums 
AS "LatRailNet" 2016.gada 06.septembra 

Noteikumiem Nr. JALP-7.6/01-2016 
"Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

Jaudas sadales shēma" 

JAUDAS PIEPRASĪJUMA PIETEIKUMS 

Nr. 
p.k. 

Infrastruktūras 
iecirkņa 

nosaukums1) 

Vilcienu 
skaits2) 

Vilcienu gala 
stacija3) 

Braukšanas 
periodiskums4) 

Vilces 
līdzekļa 

veids 
(sērija)5) 

Vilciena 
svars un 
garums6) 

Ātruma 
ierobežojumi7) 

Lokomotīvju 
brigāžu 
darbs8) 

Vilcienu 
tehniskās 

apkalpošanas 
vietas9) 

Īpašie 
caurlaides 

nosacījumi10) 

Oficiālie 
saziņas 

līdzekļi11) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
1) norāda infrastruktūras iecirkņa nosaukumu atbilstoši infrastruktūras tīkla pārskatā minētajam. Pārvadātāji, kuriem viena iecirkņa robežās mainās 

vilcienu skaits, pieteikumā šo iecirkni sadala posmos pa iecirkņa stacijām, kurās mainās vilcienu skaits; 
2) norāda prognozējamo vilcienu skaitu vidēji diennaktī; 
3) norāda prognozējamo vilcienu sadalījumu pa maršruta gala stacijām, pasažieru pārvadājumiem norādot vēlamos pieturas punktus katram vilcienam; 
4) norāda braukšanas periodiskumu vai vilcienu kustības nosacījumus sezonai, mēnešiem vai nedēļas dienām, kā arī pievieno vēlamā vilcienu kustības 

saraksta laiku starp iecirkņa galastacijām, ja tas ir būtiski; 
5) norāda vilces līdzekļa veidu (sēriju); 
6) kravas vilcieniem: norāda plānoto vilciena svaru un garumu (nosacītas vienībās); pasažieru vilcieniem: norāda vagonu skaitu un garumu (metros); 
7) norāda vilces līdzekļa faktiski iespējamo kustības ātrumu infrastruktūras iecirknī (ievērojot visus ierobežojumus); 
8) norāda lokomotīvju brigāžu darba kārtību konkrētajā vilcienu maršrutā, tajā skaitā, apgrozības punktos (norādot arī vai tajos paredzēta atpūta); 
9) norāda plānotās vagonu tehniskās apkalpošanas vietas maršrutā (ja tādas nepieciešamas); 
10) norāda īpašos nosacījumus, kas ietekmē vilcienu kustības laiku un apstākļus (ja tādi ir), pievienojot detalizētu skaidrojumu; 
11) norāda saziņai ar pieteikuma iesniedzēju izmantojamos oficiālos elektroniskos saziņas līdzekļus (kontaktinformāciju). 

Papildu pieteikuma iesniedzējs norāda aptuveno vilcienu nosūtīšanas vai pienākšanas laiku vilcienu kustības maršrutā, ja pieteikuma iesniedzējam tas ir 
būtiski, vai arī tajā ietver norādi, ka vilcienu ceļu iedalīšana var notikt operatīvi.
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1.11.  papildināt Shēmu ar 3.pielikumu šādā redakcijā: 

3. pielikums 
AS "LatRailNet" 2016.gada 06.septembra 

noteikumiem Nr. JALP-7.6/01-2016 
"Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

Jaudas sadales shēma"	

DZELZCEĻA LĪNIJU MARŠRUTU SARAKSTS 

Dzelzceļa līnijas maršruts Iecirkņi (infrastruktūras elementi) 

Starptautisko pasažieru un kravas kustībā 
Rēzekne-Krustpils 07., 7.1.,7.2. 
Daugavpils-Krustpils 04.,4.1.,4.2. 
Jelgava-Ventspils 01.,02. 
Ventspils-Jelgava 01.,02. 
Rēzekne-Daugavpils 10.,10.1.,10.2.,10.3. 
Daugavpils-Rēzekne 10.,10.1.,10.2.,10.3. 
Jelgava-Liepāja 15., 15.1., 15.2., 15.3. 
Liepāja-Jelgava 15., 15.1., 15.2., 15.3. 
Jelgava-Krustpils 03 
Šķirotava-Krustpils 06., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9. 
Jelgava- Šķirotava 06., 6.1., 6.2., 14.,14.1.,14.2., 14.3. 
Šķirotava -Jelgava 06., 6.1., 6.2., 14.,14.1.,14.2., 14.3. 
Šķirotava -Lugaži– Valsts robeža 17., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8., un 25. vai 17.1 
Jelgava-Meitene – Valsts robeža 16., 16.1., 16.2. 
Daugavpils	– Indra	– Valsts robeža 05., 5.1., 5.2. 
Daugavpils	– Eglaine	– Valsts robeža 12., 12.1., 12.2. 
Rēzekne	– Zilupe	– Valsts robeža 08., 8.1., 8.2. 
Rēzekne	– Kārsava	– Valsts robeža 09., 9.1., 9.2. 
Daugavpils	– Kurcums – Valsts robeža 11., 11.1., 11.2. 

Iekšzemes pasažieru kustībā 
Rēzekne – Daugavpils 10.,10.1.,10.2.,10.3. 
Rīga pasažieru – Krustpils 06., 6.1.,6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9. 
Jelgava – Rīga pasažieru 14.,14.1.,14.2., 14.3. 
Rīga pasažieru –  Zemitāni 17.1 

 

2.  Šos grozījumus jaudas sadalītājs publicē savā mājaslapā internetā un iesniedz infrastruktūras 
pārvaldītājam iekļaušanai infrastruktūras tīkla pārskatā. 

3.  Šie grozījumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi.  

 
 
AS "LatRailNet" 
jaudas sadales direktors        J.Šots  
 

 
Šots 29532590 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 


