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N O T E I K U M I  

Rīgā 

 2020.gada 10.novembrī                Nr. JALP-7.6./11-2020 

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 ceļu numerācijas diapazoni un vilcienu kategorijas 

Tirgus 
segmenta 

kods 
Tirgus segmenta nosaukums 

Vilcienu 
numerācijas 
diapazons 

Vilcienu kategorija 

1 2 3 4 

S1-1 
pasažieru pārvadājumu 

pakalpojumi, ko sniedz saistībā ar 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 

701 - 750 pasažieru paātrinātie 

751 - 788 pasažieru ātrgaitas 

801 - 880 
pasažieru aprīkotie ar motorvagonu ritošo 

sastāvu 

6001 - 6998 piepilsētas 

7001 - 7198 ātrie piepilsētas 

7201 - 7598 ātrie piepilsētas un pilsētas 

S1-3 
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 

881 - 898 
pasažieru aprīkotie ar motorvagonu ritošo 

sastāvu 

S2-1 

regulāras satiksmes iekšzemes 
kravu pārvadājumi ar 
savācējvilcieniem un 

izvedvilcieniem, izmantojot 
iepriekš rezervētus vilcienu ceļus 

3471 - 3498 savācējvilcieni 

3571 - 3598 izvedvilcieni 

   tabulas turpinājums nākamajā lapaspusē 

  



   tabulas turpinājums 

1 2 3 4 

S2-2 

neregulāras satiksmes iekšzemes 
kravu pārvadājumi ar 
savācējvilcieniem un 

izvedvilcieniem 

3401 - 3468 savācējvilcieni 

3501 - 3568 izvedvilcieni 

S2-3 

konteineru kravu pārvadājumi 
iekšzemē un Eiropas Ekonomiskās 
zonas ietvaros, izmantojot iepriekš 

rezervētus vilcienu ceļus 

1021 - 1070 konteineru vilcieni 

S2-4 

citi kravu pārvadājumi, izņemot 
starptautisko 1520 kustību, 

izmantojot iepriekš rezervētus 
vilcienu ceļus 

1071 - 1120 
vilcienu kategorijām atbilstoši pārvaldītāja 

izdotiem norādījumiem 

1631 - 1640 
specializētie vilcieni kravu pārvadāšanai 

universālā ritošā sastāvā 

S2-5 

regulāras satiksmes kravu 
pārvadājumi starptautiskajā 1520 

kustībā, izmantojot iepriekš 
rezervētus vilcienu ceļus 

1121 - 1570 konteineru vilcieni 

1571 - 1590 kontreileru vilcieni 

1591 - 1630 
specializētie vilcieni kravu pārvadāšanai 

universālā ritošā sastāvā 

S2-6 
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 

S1-2 

pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumi, ko sniedz saistībā ar 
sabiedrisko pakalpojumu līgumu 

šaursliežu tīkla daļā 

691 - 698 pasažieru, visu gadu apgrozībā 

S1-4 
citi pasažieru pārvadājumu 

pakalpojumi šaursliežu tīkla daļā 

591 - 598 
pasažieru, sezonas, vienreizējās 

norīkošanas un bērnu 

931 - 940 tūristu (komerciālie) 

” 

1.2. Izteikt 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 operatīva 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 

tirgus 
segmenta 

kods 
lokomotīve 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 tirgus segmenta kodu atbilstoši JAPL-7.6/01-2016 (5.pielikums); 
5. ailē norāda informāciju par vilces līdzekļi (sērija, numurs, vilces līdzekļu skaits un cita informācija); 
6. ailē norāda priekšlikumus, vēlējumus vai ierobežojumus. 

” 



1.3. 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.” 

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 

 

 


