
	

	

APSTIPRINĀTS  
ar akciju sabiedrības "LatRailNet"  
2019.gada 30.septembra valdes  

sēdes lēmumu Nr. JALP-1.3./73-2019 
prot. Nr. JALP-1.2./73-2019 

 
 
 

N O T E I K U M I  
 

Rīgā 
 
 
 

 2019.gada 30.septembrī                Nr.JALP-7.6/06-2019 
 
 

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. izteikt shēmas 4.punkta pamatdaļu šādā redakcijā: 
"4. Jaudas pieprasījumu pieteikumus iesniedz ne ātrāk kā divpadsmit mēnešus pirms vilcienu kustības gada grafika 
stāšanās spēkā atbilstoši Ministru kabineta izdotajiem infrastruktūras jaudas sadales noteikumiem un Shēmas 
1.pielikumā norādītajai veidlapai, katram tirgus segmentam atsevišķi:", tā apakšpunktu saturu atstājot nemainīgu; 
 
1.2. Papildināt shēmu ar 6.1punktu šādā redakcijā: 
"6.1 Vilcienu kustības gada grafikā vilcienu numuriem jāatbilst numuru diapazonam, kas piešķirts attiecīgajam 
pārvadājumu tirgus segmentam (5.pielikums)."; 
 
1.3. Papildināt shēmu ar 31.1punktu šādā redakcijā: 
"31. 1 Shēmas 6.1 punktu un 5.pielikumu piemēro, sākot ar 2020./2021. vilcienu kustības gada grafiku"; 
 
1.4. Papildināt shēmu ar 5.pielikumu šādā redakcijā: 

  



	

	

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

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

jaudas sadales shēma" 

Tirgus segmentu nosaukumi, tiem atbilstošie vilcienu numerācijas diapazoni un vilcienu kategorijas 

Tirgus segmenta nosaukums 
Vilcienu 

numerācijas 
diapazons 

Vilcienu kategorija 

1 2 3 

pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, 
ko sniedz saistībā ar sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu 

701 - 750  pasažieru paātrinātie 
751 - 788 pasažieru ātrgaitas 
801 - 898 pasažieru aprīkotie ar motorvagonu ritošo sastāvu 
6001 - 6998 piepilsētas 
7001 - 7198 ātrie piepilsētas 
7201 - 7598 ātrie piepilsētas un pilsētas 

citi pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumi 

1 - 150 ātrie, visu gadu apgrozībā 
151 - 298 ātrie, sezonas un vienreizējā apgrozībā 
301 - 450 
601 - 698 pasažieru, visu gadu apgrozībā 

451 - 598 pasažieru, sezonas, vienreizējās norīkošanas un bērnu 
921 - 940 tūristu (komerciālie) 
941 - 960 ļaužu 
961 - 970 kravas-pasažieru 
971 - 998 pasta-bagāžas 

regulāras satiksmes iekšzemes kravu 
pārvadājumi ar savācējvilcieniem un 
izvedvilcieniem, izmantojot iepriekš 
rezervētus vilcienu ceļus 

3471 - 3498 savācējvilcieni 
3801 - 3898 izvedvilcieni 

3981 - 3989 
vilcieni kas paredzēti vagonu padošanai ar 
pārvadāšanas dokumentiem, iekraušanai / izkraušanai 
uz ceļiem, kuri pievienoti galvenajiem ceļiem posmā  

neregulāras satiksmes iekšzemes 
kravu pārvadājumi ar 
savācējvilcieniem un izvedvilcieniem 
(segmentu izmanto arī regulārai satiksmei iekšzemes 
kravu pārvadājumiem ar savācējvilcieniem un 
izvedvilcieniem, ja nav veikta dzelzceļa infrastruktūras 
jaudas nodrošinājuma maksas apmaksa) 

3401 - 3468 savācējvilcieni 

3501 - 3598 izvedvilcieni 

3991 - 3998 
vilcieni kas paredzēti vagonu padošanai ar 
pārvadāšanas dokumentiem, iekraušanai / izkraušanai 
uz ceļiem, kuri pievienoti galvenajiem ceļiem posmā  

konteineru (kontreileru) kravu 
pārvadājumi iekšzemē un Eiropas 
Ekonomiskās zonas ietvaros, 
izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu 
ceļus 

1021 - 1060 konteineru vilcieni 

1061 - 1070 kontreileru vilcieni 

citi kravu pārvadājumi, izņemot 
starptautisko 1520 kustību, izmantojot 
iepriekš rezervētus vilcienu ceļus 

1071 - 1120 caurbraucošie un iecirkņa vilcieni 

regulāras satiksmes kravu pārvadājumi 
starptautiskajā 1520 kustībā, 
izmantojot iepriekš rezervētus vilcienu 
ceļus  

1121 - 1420 konteineru vilcieni 
1421 - 1440 kontreileru vilcieni 

1441 - 1450 specializētie kravu pārvadāšanai universālā ritošā 
sastāvā 

citi kravu pārvadājumi starptautiskajā 
1520 kustībā 

1461 - 1998 kravu pārvadāšanai maršrutos 
2001 - 3398 caurbraucošie un iecirkņa vilcieni 
9501 - 9798 smagsvara vilcieni 
3601 - 3798 pārdeves vilcieni 

	 	



	

	

1 2 3 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, 
ko sniedz saistībā ar sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu šaursliežu tīkla 
daļā 

601 - 698 pasažieru, visu gadu apgrozībā 

citi pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumi šaursliežu tīkla daļā 

451 - 598 pasažieru, sezonas, vienreizējās norīkošanas un bērnu 
921 - 940 tūristu (komerciālie) 

tehniskie vilcieni* 

4001 - 4898 lokomotīves bez vagoniem, kas atrodas ekspluatācijā 

4901 - 4998 lokomotīvju grupas bez vagoniem, kas atrodas 
ekspluatācijā 

5001 - 5998 kuri sastāv no pilnmetāla vagoniem bez pasažieriem  

7631 - 7998 kuri sastāv no motorvagonu ritošā sastāva bez 
pasažieriem, t.s. no ātriem un paātrinātiem 

8901 - 8928 lokomotīves, lokomotīvju grupas, motorvagonu ritošais 
sastāvs un vagoni uz remontu un no remonta 

8931 - 8948 lokomotīvju un vagonu izmēģināšana 

8951 - 8988 tukšo pasažieru vagonu sastāvu un motorvagonu ritošā 
sastāva izmēģināšana 

8991 - 8998 izmēģinājuma brauciens 

9001 - 9098 
ar tukšiem, iekraušanai nederīgiem vagoniem, kuri 
brauc uz rūpnīcu vai depo remontu un modernizācijas 
veikšanai ar speciāli noformētiem dokumentiem 

saimniecības vilcieni** 

901 - 921 dienesta (speciālā) norīkojuma 
7601 - 7628 piepilsētas, dienesta (speciālā) norīkojuma 
8001 - 8048 palīdzības vilcieni 
8051 - 8098 ugunsdzēsības vilcieni 
8101 - 8198 visu veidu sniega tīrītāji un sniega novākšanas tehnika 

8201 - 8868 vilcieni darbu izpildei, dzelzceļa uzturēšanai, tehniskai 
apkalpošanai, būvju un iekārtu remontam 

tehnoloģiskie vilcieni*** 8871 - 8898 darbs ar vilcieniem saskaņā ar līgumiem ar dzelzceļa 
transporta organizācijām 

 

* - dzelzceļa pārvadātāju un infrastruktūras pārvaldītāja vilcieni, kuri nepiedalās dzelzceļa kravu vai pasažieru 
pārvadājumos pa dzelzceļu, bet nodrošina dzelzceļa pārvadātāja un infrastruktūras pārvaldītāja tehniskos procesus 
(lokomotīvju parka regulēšana, lokomotīvju un motorvagonu ritošā sastāva pārsūtīšana, vilcienu un lokomotīvju 
sagatavošana pārvadājumu veikšanai, dzelzceļa ritošā sastāva modernizācija, remonts u.c.) 

** - infrastruktūras pārvaldītāja nozīmētie vilcieni, kas nepiedalās dzelzceļa kravu vai pasažieru pārvadājumos pa 
dzelzceļu, bet ir saistīti ar avārijas seku novēršanu vai likvidēšanu, infrastruktūras uzturēšanu, visu remontu un 
būvniecības darbu veikšanu 

*** - dzelzceļa pārvadātāju un atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēju (kas darbojas dzelzceļa pārvadātāja, 
infrastruktūras pārvaldītāja, apkalpes vietas operatora, kravas saņēmēja vai kravas nosūtītāja uzdevumā, un 
kuriem piešķirtas tiesības piekļūt infrastruktūrai, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar infrastruktūras pārvaldītāju) 
vilcieni, kuri nepiedalās dzelzceļa kravu vai pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu, bet nodrošina tehnoloģiskos 
procesus (infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts un tehniskā apkope u.c.).". 

2. Šos grozījumus AS "LatRailNet" 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  
 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 
 


