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N O T E I K U M I  
 

Rīgā 
 
 

2019.gada 05.septembrī              Nr.JALP-7.6/05-2019 
 
 

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 17. punktu šādā redakcijā: 

“17. Ne vēlāk par četrām stundām līdz plānošanas perioda sākumam: 

17.1. dzelzceļa pārvadātāji elektroniski (uz e-pasta adresi Rīgas reģionā: LRNjsd1@ldz.lv; 
Daugavpils reģionā: LRNjsd2@ldz.lv; Jelgavas reģionā: LRNjsd3@ldz.lv) sniedz jaudas 
sadalītājam priekšlikumus (ja tādi ir) par vilcienu ceļu iedalīšanu atbilstoši Shēmas 4. pielikumā 
norādītajai veidlapai; 

17.2. dzelzceļa pārvadājumu dispečers sniedz jaudas sadalītājam priekšlikumus par iespējamo 
vilcienu nosūtīšanu, priekšlikumus par pasažieru un saimniecisko vilcienu norīkošanu, kas iepriekš 
norīkoti ar telegrāfiskiem rīkojumiem (piemēram, 4.adreses telegrammas), iesniegt nav 
nepieciešams.” 

1.2. izteikt Shēmas 18. punktu šādā redakcijā: 

“18. Jaudas sadales dispečers, pamatojoties uz no dzelzceļa pārvadātājiem un dzelzceļa 
pārvadājumu dispečera saņemtajiem priekšlikumiem, sastāda operatīvo jaudas sadales plānu 
divas reizes diennaktī (ne vēlāk kā plkst. 15.00 un plkst. 3.00), apstiprina to un nosūta 
infrastruktūras pārvaldītāja Vilcienu kustības vadības centram un dzelzceļa pārvadātājiem izpildei. 
Ja plāna sastādīšanas procesā rodas neatbilstība starp no dzelzceļa pārvadātājiem un dzelzceļa 
pārvadājumu dispečera saņemtajiem priekšlikumiem, tad pieņemot lēmumu par vilcienu ceļu 
iedalīšanu Jaudas sadales dispečers ņem vērā dzelzceļa mezglu noslogotību un infrastruktūras 
iecirkņu jaudas efektīvu izmantošanu.” 

  



1.3. izteikt Shēmas 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  
(dzelzceļa 

infrastruktūras 
valsts reģistrācijas 

indekss) 
Kravas kustībā 

Rēzekne II – Krustpils 07. 
Daugavpils – Krustpils 04. 
Jelgava – Ventspils 01.,02. 
Ventspils – Jelgava 01.,02. 
Rēzekne II – Daugavpils 10. 
Daugavpils – Rēzekne II 10. 
Jelgava – Liepāja 15. 
Liepāja – Jelgava 15. 
Jelgava – Krustpils 03. 
Šķirotava – Krustpils 06. 
Jelgava – Šķirotava 14., 06. 
Šķirotava – Jelgava 14., 06. 
Šķirotava – Lugaži – valsts robeža 17., 25.  
Jelgava – Meitene – valsts robeža 16. 
Daugavpils – Indra – valsts robeža 05. 
Daugavpils – Eglaine – valsts robeža 12. 
Rēzekne II – Zilupe – valsts robeža 08. 
Rēzekne II – Kārsava – valsts robeža 09. 
Daugavpils – Kurcums – valsts robeža 11. 

Iekšzemes pasažieru kustībā 
Rēzekne – Daugavpils (nepāra un pāra virzienos) 10. 
Rīga Pasažieru – Krustpils (nepāra un pāra virzienos) 06. 
Jelgava – Rīga Pasažieru 
(tai skaitā Torņakalns – Tukums II) (nepāra un pāra virzienos) 14., 18. 

Rīga Pasažieru – Zemitāni [visi apgrozības punkti] (nepāra un pāra virzienos) 17. 

Starptautisko pasažieru kustībā 

Rīga Pasažieru – Lugaži – valsts robeža (nepāra un pāra virzienos) 17. 
Rīga Pasažieru – Meitene – valsts robeža (nepāra un pāra virzienos) 14., 16. 
Rīga Pasažieru – Indra – valsts robeža (nepāra un pāra virzienos) 06., 04., 05. 
Rīga Pasažieru – Zilupe – valsts robeža (nepāra un pāra virzienos) 06., 07., 08. 
Rīga Pasažieru – Kārsava – valsts robeža (nepāra un pāra virzienos) 06., 07., 09. 
Daugavpils – Kurcums – valsts robeža (nepāra un pāra virzienos) 11. 
Daugavpils – Eglaine – valsts robeža (nepāra un pāra virzienos) 12. 

“Gulbenes – Alūksnes bānītis” 
Gulbenes – Alūksnes (nepāra un pāra virzienos) 32. 

  



1.4. papildināt Shēmu ar 4. pielikumu šādā redakcijā: 

 

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

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

Jaudas sadales shēma" 

AS “LatRailNet” 
Jaudas sadales dispečeram 

PRIEKŠLIKUMI OPERATĪVĀ JAUDAS SADALES PLĀNA SASTĀDĪŠANAI Nr._____ 

par  plānošanas laika periodam  
 (datums)	  (plānošanas	periods) 

 

Lūdzu operatīvajā jaudas sadales plānā iedalīt vilcienu ceļus: 

Nr. 
p.k. maršruts atiešanas 

laiks 
lokomotīves 

Nr. 
lok. 

brigāde piezīmes 

1 2 3 4 5 6 
 	     
 	     
 	     
 	     
 	     
 	     
 	     
 	     
 	     

 
2. ailē norāda vilcienu ceļu maršrutu atbilstoši dzelzceļa līniju maršrutu saraksta JAPL-7.6/01-2016 
(3.pielikums); 
3. ailē norāda vēlamo vilciena atiešanas laiku atbilstoši vilcienu kustības grafikam; 
4. ailē norāda ieplānoto vilces līdzekļa numuru (numurus ja lokomotīves vairāk par vienu); 
5. ailē norāda ieplānotās lokomotīves brigādes piederību; 
6. ailē norāda priekšlikumus, vēlējumus vai ierobežojumus. 
 

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  
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
 


