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N O T E I K U M I  

Rīgā 

 2020.gada 16.oktobrī                Nr. JALP-7.6./10-2020 

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 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 - 690 

pasažieru, visu gadu apgrozībā 

451 - 590 pasažieru, sezonas, vienreizējās norīkošanas un bērnu 

921 - 930 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 - 3990 

vagonu padošana ar pārvadāšanas dokumentiem, 
iekraušanai / izkraušanai uz ceļiem, kuri pievienoti 

galvenajiem ceļiem posmā; vagonu padošana saskaņā 
ar līgumu uz ceļiem (pievedceļiem) stacijās, kas ir 

slēgtas kravas operācijām. 

  tabulas turpinājums nākamajā lapaspusē 

  



  tabulas turpinājums 

1 2 3 

neregulāras satiksmes iekšzemes 
kravu pārvadājumi ar savācējvilcieniem 

un izvedvilcieniem 
(segmentu piemēro arī regulāras satiksmes iekšzemes 

kravu pārvadājumiem ar savācējvilcieniem un 
izvedvilcieniem, ja nav veikta dzelzceļa infrastruktūras 

jaudas nodrošinājuma maksas apmaksa) 

3401 - 3468 savācējvilcieni 

3501 - 3598 izvedvilcieni 

3991 - 3998 

vagonu padošana ar pārvadāšanas dokumentiem, 
iekraušanai / izkraušanai uz ceļiem, kuri pievienoti 

galvenajiem ceļiem posmā; vagonu padošana saskaņā 
ar līgumu uz ceļiem (pievedceļiem) stacijās, kas ir 

slēgtas kravas operācijām. 

konteineru 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 - 1570 konteineru vilcieni 

1571 - 1590 kontreileru vilcieni 

1591 - 1640 
specializētie vilcieni kravu pārvadāšanai universālā 

ritošā sastāvā 

citi kravu pārvadājumi starptautiskajā 
1520 kustībā 

1001 - 1020 refrižeratoru vilcieni 

1641 - 1650 dzīvnieku pārvadāšanas 

1651 - 1998 kravu pārvadāšanai maršrutos 

2001 - 3398 caurbraucošie un iecirkņa vilcieni 

9501 - 9798 smagsvara vilcieni 

3601 - 3798 pārdeves vilcieni 

pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, ko 
sniedz saistībā ar sabiedrisko 

pakalpojumu līgumu šaursliežu tīkla 
daļā 

691 - 698 pasažieru, visu gadu apgrozībā 

citi pasažieru pārvadājumu pakalpojumi 
šaursliežu tīkla daļā 

591 - 598 pasažieru, sezonas, vienreizējās norīkošanas un bērnu 

931 - 940 tūristu (komerciālie) 

” 
1.2. Izteikt 6.1 punktu šādā redakcijā: 

“6.1 Vilcienu kustības gada grafikā vilcienu ceļu numuriem jāatbilst numuru diapazonam, kas piešķirts attiecīgajam 
pārvadājumu tirgus segmentam (5.pielikums). Citu vilcienu kategoriju, kas nav norādītas 5.pielikumā, vilcienu ceļu 
numuriem jāatbilst infrastruktūras pārvaldītāja izdotiem norādījumiem.” 

1.3. Papildināt 3. pielikumu: 
1.3.1. sadaļu “Kravas kustībā” ar jaunu rindu: 

Jelgava – Glūda – Reņģe – valsts robeža 15., 21. 

1.3.2. sadaļu “Starptautisko pasažieru kustībā” ar jaunu rindu: 

Rīga Pasažieru – Reņģe – valsts robeža (nepāra un pāra virzienos) 14., 15., 21. 

 
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 

 

 


