
 

 

 

 

 

 

VALDES LĒMUMS  

 

Rīgā  

19.03.2020.                       Nr. JALP-1.3./27-2020 

                         (prot. Nr. JALP-1.2/27-2020) 

Par grozījumu apstiprināšanu jaudas sadales plānā nākamajam periodam 

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35.punktu, AS "LatRailNet" no 2011.gada 

01.janvāra veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas, tajā skaitā, 

saskaņā ar Dzelzceļa likuma 27.panta pirmajā daļā noteikto, ir atbildīga par publiskās lietošanas 

dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) jaudas sadali. 

AS "LatRailNet" konstatē, ka: 

1. AS "LatRailNet" telpās tika sasaukta oficiāla sanāksme, kurā piedalījās pieteikumu 

iesniedzēju (dzelzceļa pārvadātāju) un infrastruktūras pārvaldītāja VAS "Latvijas dzelzceļš" (turpmāk – 

infrastruktūras pārvaldītājs) pārstāvji. Sanāksmes mērķis bija vienoties par pārvadājumu procesu 

organizēšanu, lai racionālāk izmantotu infrastruktūras jaudu un dzelzceļa pārvadātāju resursus kravu 

pārvadājumu apjomu samazināšanās apstākļos, kā arī iespējamo risinājumu izskatīšana. Sanāksmes 

laikā tika konstatēts, ka kravu pārvadājumu apjomu samazināšanās apstākļos nepieciešami grozījumi 

vilcienu kustības gada grafikā, samazinot kravas vilcienu ceļu skaitu šādos maršrutos: 

• Daugavpils – Ventspils; 

• Daugavpils – Šķirotava; 

• Daugavpils – Liepāja; 

• Rēzekne – Ventspils; 

• Rēzekne – Šķirotava; 

• Rēzekne – Liepāja; 

2. pieteikumu iesniedzēji iesniedza AS “LatRailNet” jaudas pieteikumu grozījumus, kuros, kravu 

pārvadājumu apjomu samazināšanas dēļ, atsakās no iedalītās infrastruktūras jaudas daļas augstāk 

minētajos maršrutos; 

3. AS “LatRailNet” pēc jaudas pieteikumu grozījumu saņemšanas, steidzamības kārtībā 

izskaitīja tos un ir gatava izdarīt attiecīgus grozījumus infrastruktūras jaudas sadales plānā. 

AS "LatRailNet" secina, ka: 

1. iesniegtā informācija ir pietiekama, lai izstrādātu grozījumus infrastruktūras jaudas sadales 

plānā nākamajam periodam; 
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2. infrastruktūras jaudas sadales plāna nākamajam periodam grozījumu izstrādes process ir 

saskaņā ar tiesību aktiem; 

3. grozījumi infrastruktūras jaudas sadales plānā nākamajam periodam ir apstiprināmi šādos 

maršrutos: 

• Daugavpils – Ventspils; 

• Daugavpils – Šķirotava; 

• Daugavpils – Liepāja; 

• Rēzekne – Ventspils; 

• Rēzekne – Šķirotava; 

• Rēzekne – Liepāja. 

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma Pārejas noteikumu 35.punktu un Dzelzceļa likuma 27.panta 

pirmo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumu Nr.472 "Publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras jaudas sadales noteikumi" 3., 40. un 45.punktu, 

AS "LatRailNet" nolemj: 

1. apstiprināt grozījumus infrastruktūras jaudas sadales plānā kravu pārvadājumu apjomu 

samazināšanās apstākļos šādos maršrutos: 

• Daugavpils – Ventspils; 

• Daugavpils – Šķirotava; 

• Daugavpils – Liepāja; 

• Rēzekne – Ventspils; 

• Rēzekne – Šķirotava; 

• Rēzekne – Liepāja; 

2. noteikt, ka nolemjošās daļas 1.punktā minētie grozījumi infrastruktūras jaudas sadales plānā 

tiek pievienoti kā pielikums Latvijas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales 

plānam no 2019. gada decembra līdz 2020. gada decembrim “Latvijas publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras jaudas sadales plāna korekcijas kravas kustībā (izņemot izvedvilcienus un 

savācējvilcienus) maršrutos Daugavpils – Ventspils, Rēzekne – Ventspils, Daugavpils – Liepāja, 

Rēzekne – Liepāja, Daugavpils – Šķirotava, Rēzekne – Šķirotava, lai racionālāk izmantotu dzelzceļa 

infrastruktūras jaudu un dzelzceļa pārvadātāju resursus kravu pārvadājumu apjomu samazināšanās 

apstākļos”, un tie stājas spēkā no 2020.gada 29.marta un ir spēkā līdz 2020.gada decembrim; 

3. informēt par pieņemto lēmumu infrastruktūras pārvaldītāju, Valsts dzelzceļa administrāciju, 

infrastruktūras pārvaldītājam nosūtot apstiprinātus grozījumus infrastruktūras jaudas sadales plānā, 

ievērojot iesniegtās informācijas konfidencialitāti un komersantu komercnoslēpumu saturošas 

informācijas aizsardzību; 

4. informēt par pieņemto lēmumu pieteikumu iesniedzējus, nosūtot tiem izrakstu, ievērojot 

iesniegtās informācijas konfidencialitāti un komersantu komercnoslēpumu saturošas informācijas 

aizsardzību. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Sūdzību par infrastruktūras jaudas sadali saskaņā ar Dzelzceļa likuma 27.panta divpadsmito 

daļu var iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijā ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad publicēti 

grozījumi infrastruktūras jaudas sadales plānā. 

Valdes priekšsēdētāja    J.Hudenko 
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Valdes loceklis     G.Lapiņš 

A. Čerepaha 29532364 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 


