
Ar grozījumiem kas izdarīti: 

18.08.2021. Nr. D-1.14./104-2021 

 

 

 

 

RĪKOJUMS 

Rīgā 

Nr. D-1.14./51-2021 

 

Par vilcienu kustības ātruma noteikšanu  

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumu Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās 

ekspluatācijas noteikumi” 425. un 428.punktu un atbilstoši VAS “Latvijas dzelzceļš” pārvaldībā 

esošās dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk - LDz infrastruktūra) sliežu ceļu virsbūves, zemes 

klātnes un inženiertehnisko būvju stāvoklim: 

 

1. Noteikt vilcienu kustības pieļaujamos ātrumus galvenajos un pieņemšanas-nosūtīšanas 

ceļos ritošajam sastāvam ar ass slodzi līdz 25 t, rīkojuma 1.pielikums – “Vilcienu 

kustības pieļaujamie ātrumi LDz infrastruktūras galvenajos un pieņemšanas-

nosūtīšanas ceļos”. 

2. Noteikt piepilsētas elektrovilcienu maksimāli pieļaujamos kustības ātrumus starpstaciju 
posmos, staciju galvenajos un pieņemšanas-nosūtīšanas ceļos, rīkojuma 2.pielikums – 
“Piepilsētas elektrovilcienu maksimālā pieļaujamā kustības ātruma saraksts pa 
galvenajiem un staciju ceļiem”. 

3. Noteikt sešasu un astoņasu pusvagonu un cisternu caurlaišanas kārtību dzelzceļa 
iecirkņos un stacijās, rīkojuma 3.pielikums – “Sešasu un astoņasu pusvagonu un 
cisternu caurlaišanas kārtība dzelzceļa iecirkņos un stacijās”.  

4. Noteikt LDz infrastruktūrā kustībai pieļaujamo vilces līdzekļu sarakstu,  rīkojuma 
4.pielikums – “LDz infrastruktūrā kustībai pieļaujamo vilces līdzekļu saraksts ”. 

5. Noteikt staciju sarakstu ar pārbrauktuvēm, kuras ierīkotas stacijas kopsavienojumā vai 

attālināšanās iecirknī un kuras vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam) jāšķērso ar 

ātrumu līdz 20 km/h ar gatavību apstāties pirms iespējamā šķēršļa, kad vilciena 

pieņemšana vai nosūtīšana notiek degot aizliedzošam signālam ieejas (maršruta) vai 

izejas luksoforā, rīkojuma 5.pielikums  - “Staciju saraksts ar pārbrauktuvēm, kuras 

ierīkotas stacijas kopsavienojumā vai attālināšanās iecirknī un kuras vilces līdzekļa 

vadītājam (mašīnistam) jāšķērso ar ātrumu līdz 20 km/h ar gatavību apstāties pirms 

iespējamā šķēršļa, kad vilciena pieņemšana vai nosūtīšana notiek degot aizliedzošam 

signālam ieejas (maršruta) vai izejas luksoforā”. 

6. Noteikt infrastruktūras objektu sarakstu, pa kuriem ir ierobežots kustības ātrums 

dīzeļlokomotīvēm 2TE10, 2TE116 (un to modifikācijām), 2TE25KM un 2M62UM,  

rīkojuma 6.pielikums – “Infrastruktūras objektu sarakstu, pa kuriem ir ierobežots 

kustības ātrums dīzeļlokomotīvēm 2TE10, 2TE116, 2TE25KM un 2M62UM”. 

7. Noteikt pieļaujamos kustības ātrumus un pamatprasības, kuras jāievēro, transportējot 

pašgājējas ceļa mašīnas, rīkojuma 7.pielikums – “Pieļaujamie kustības ātrumi un 

pamatprasības, kuras jāievēro, transportējot pašgājējas ceļa mašīnas”. 

8. Noteikt pieļaujamos kustības ātrumus un pamatprasības, kuras jāievēro transportējot 

smagā tipa ceļa mašīnas,  rīkojuma 8.pielikums – “Pieļaujamie kustības ātrumi un 

pamatprasības, kuras jāievēro transportējot nepašgājēja tipa ceļa mašīnas un speciālu 

ritošo sastāvu”.   

9. Noteikt šādus vilcienu kustības pieļaujamos ātrumus iecirknī Gulbene - Alūksne ar 

sliežu ceļa platumu 750 mm: starpstaciju posmos - 35km/h, pārbrauktuvēs 11km 7pk., 



24km 7pk., 30km 7pk - 25km/h; galvenajos staciju ceļos - 15 km/h; pieņemšanas – 

nosūtīšanas ceļos - 10 km/h. 

10. Sakarā ar uzstādītām dzelzceļa kravas kontroles rentgeniekārtām, noteikt šādus kravas 

vilcienu kustības pieļaujamos ātrumus: ceļa posmā Indra – Valsts robeža pa pāru ceļu 

461.km 7.pk un nepāru ceļu 461.km 7.pk – 462.km 3.pk nepāru kravas vilcieniem 

jāievero ātrumu diapazonā no 8 līdz 40 km/h; ceļa posmā Kārsava – Valsts robeža 

400.km 10.pk - 401.km 1.pk kravas vilcieniem jāievero ātrumu diapazonā no 8 līdz 40 

km/h; ceļa posmā Zilupe – Valsts robeža 281.km 4.pk – 281.km 8.pk kravas vilcieniem 

jāievero ātrumu diapazonā no 10 līdz 30 km/h. 

11. Ātrums pa sliežu pārejām starp galvenajiem ceļiem ir tāds pats kā pieņemšanas-

nosūtīšanas ceļu kopsavienojumos, ja šī rīkojuma 1.pielikumā nav noteikts citādi. 

12. Motorvagonu vilcieniem un atsevišķi braucošām dīzeļlokomotīvēm atļauts braukt ar 

pasažieru vilcieniem noteikto ātrumu, bet nepārsniedzot ritošā sastāva konstruktīvo 

ātrumu. 

13. Sliežu motortransportam un saimniecības vilcieniem jāievēro kravas vilcieniem 

noteiktais ātrums, bet nepārsniedzot ritošā sastāva konstruktīvo ātrumu. 

14. Pasažieru vilcieniem ar kravas dīzeļlokomotīvi jāievēro pasažieru vilcieniem noteiktais 

ātrums, bet nepārsniedzot dīzeļlokomotīves konstruktīvo ātrumu. 

15. Vilces līdzekļu, kuri nav norādīti šī rīkojuma 4.pielikumā, pieļaujamo kustības ātrumu 

nosaka katrā gadījumā ar atsevišķu VAS  “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības 

direktora rīkojumu. 

16. Vilcienu un ritošā sastāva pieļaujamos kustības ātrumus pa pārējiem staciju ceļiem 

(izņemot galvenos un pieņemšanas-nosūtīšanas) un VAS “Latvijas dzelzceļš” 

pārvaldījumā esošiem pievedceļiem, nosaka Sliežu ceļu pārvaldes vadītājs, izdodot  

attiecīgu rīkojumu viena mēneša laikā pēc šī rīkojuma stāšanās spēkā. Sliežu ceļu 

pārvaldes vadītājam nodrošināt rīkojuma publicēšanu  www.ldz.lv.   

17. Sliežu ceļu pārvaldei uztādīt atbilstošas ceļa zīmes vietās, kur mainās vilcienu kustības 

ātrums (palielināts vai samazināts). 

18. Vilces līdzekļus ekspluatējošo uzņēmumu vadītājiem nodrošināt visu vilces līdzekļu 

mašīnistu un mašīnistu palīgus mašīnistu-instruktoru, ceļu meistaru un brigadieru, 

konduktoru brigāžu darbinieku pa to apkalpošanas iecirkņiem un pārējo iesaistīto 

darbiniekus iepazīstināšanu ar šī rīkojuma prasībām.   

19. Vilces līdzekļus ekspluatējošo uzņēmumu vadītājiem nodrošināt vilces līdzekļu 

mašīnistus un mašīnistu palīgus ar izrakstiem no šī rīkojuma un tā pielikumiem, kā arī 

nodrošināt noteiktā ātruma ievērošanas kontroli. 

20. Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 5.panta 21. daļu, šī rīkojuma prasības ievērot visiem 

VAS “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras lietotājiem. 

21. Rīkojums stājas spēkā 2021.gada 1.maijā plkst.00-00. 

22. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos 2017.gada 26.jūnija rīkojums Nr. D-1.14/128-2017 “Par 

vilcienu kustības ātruma noteikšanu VAS “Lavijas dzelzceļš”  atzīt par spēku 

zaudējušu. 

 

Pielikumā: 

1.pielikums – “Vilcienu kustības pieļaujamie ātrumi LDz infrastruktūras galvenajos un 

pieņemšanas-nosūtīšanas ceļos.” uz 24 lpp., 

 

2.pielikums - “Piepilsētas elektrovilcienu maksimālā pieļaujamā kustības ātruma 

saraksts pa galvenajiem un staciju ceļiem.” uz 5lpp., 

 

3.pielikums - “Sešasu un astoņasu pusvagonu un cisternu caurlaišanas kārtība 

dzelzceļa iecirkņos un stacijās.” uz 1lpp., 

 

4.pielikums  – “LDz infrastruktūrā kustībai pieļaujamo vilces līdzekļu saraksts.” uz 1 

lpp., 

http://www.ldz.lv/


5.pielikums - “Staciju saraksts ar pārbrauktuvēm, kuras ierīkotas stacijas 

kopsavienojumā vai attālināšanās iecirknī un kuras vilces līdzekļa vadītājam 

(mašīnistam) jāšķērso ar ātrumu līdz 20 km/h ar gatavību apstāties pirms iespējamā 

šķēršļa, kad vilciena pieņemšana vai nosūtīšana notiek degot aizliedzošam signālam 

ieejas (maršruta) vai izejas luksoforā.” uz 5 lpp. 

 

6.pielikums – “Infrastruktūras objektu saraksts, pa kuriem ir ierobežots kustības ātrums 

dīzeļlokomotīvēm 2TE10, 2TE116, 2TE25KM un 2M62UM” uz 1 lpp. 

 

7.pielikums – “Pieļaujamie kustības ātrumi un pamatprasības, kuras jāievēro, 

transportējot pašgājējas ceļa mašīnas” uz 3 lpp. 

 

8.pielikums – “Pieļaujamie kustības ātrumi un pamatprasības, kuras jāievēro 

transportējot nepašgājēja tipa ceļa mašīnas un speciālu ritošo sastāvu.” uz 5 lpp.   

 

 

 

Valdes loceklis        Ē. Šmuksts 

   

    

    

Artjoms Šapotņiks  67234533 



(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 18.08.2021. rīkojumu Nr.1.14./104-2021)



























































































RĪKOJUMS


Rīgā


Nr. D-1.14./104-2021


Par grozījumiem 20.04.2021. rīkojumā Nr.D-1.14./51-2021 “Par vilcienu kustības ātruma noteikšanu


1. Sakarā ar noteiktā ātruma izmaiņām, veikt grozījumus 2021.gada 20.aprīļarīkojumā
Nr.D-1.14./51-2021 “Par vilcienu kustības ātrumu noteikšanu”:


1.1. Izteikt 1.pielikuma 9.sadaļā ceļa posmu Jelgava – Reņģe – Valsts robeža šādā
redakcijā:


Virzieni, iecirkņi, posmi Pāra, 
nepāra 


ceļi, 
vienceļa 
posmi 


Posmā 


Stacijas Pāra,
nepāra 


ceļi,
vienceļa
posmi.


Stacijā


Pasažieru 


vilcieni 
Kravas 
vilcieni


galvenais ceļš p/n ceļš


Stacijas galu kopsavienojums


nepār. pār. nepār. pār.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


9. Jelgava - Reņģe - Valsts robeža


(km 118,400)


Jelgava
pār.
nepār. - 25 25 25


Jelgava - Glūda*
pār


nepār. 90 80 Glūda
pār.
nepār. 90/80 90/80 40 40


(*) pa līknēm 45.km 1.pk - 
46.km 1.pk 


pār
nepār.


80 80


(*)56.km 1.pk - 58.km. 5.pk nepār 60 60


Glūda - Bēne* vienc. 100 80 Bēne vienc. 25 25 25 25


(*) 67.km 3.pk vienc. 40 40


(*)88.km 2.pk - 89.km 3.pk vienc. 25 25


(*)100.km 2.pk - 8.pk vienc. 70 70


Bēne - Reņģe* vienc. 100 80 Reņģe vienc. 50 50 40 40


Reņģe-Valsts robeža vienc. 50 50


2. Noteikt, ka rīkojumā minētie grozījumi stājas spēkā no 23.08.2021. plkst. 09:00;
3. Sliežu ceļu pārvaldei nodrošināt ātruma zīmes uzstādīšanu ātruma lūzuma vietās;
4. Tehniskās vadības direkcijas Diagnostikas, tehnoloģiju un mehanizācijas daļai par


rīkojuma spēkā stāšanos, nosūtot pavadvēstuli, informēt Valsts Dzelzceļa tehnisko
inspekciju, SIA “LDZ CARGO”, “AS “LatRailNet”, SIA “LDz Ritošā sastāva serviss”;
SIA “LDz Infrastruktūra”, AS “Pasažieru vilciens ”; AS “BALTIJAS TRANZĪTA
SERVISS” un AS “BALTIJAS EKSPRESIS.


Valdes loceklis Ē.Šmuksts


Rīkojums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Datums skatāms laika zīmogā.


18.08.2021.







Nosūtīts:


Artjoms Šapotņiks, Vecākais dzelzceļa būvinženieris (Rīga)


Līva Eihenberga, Referents


Elektrotehniskā pārvalde


Vilcienu kustības pārvalde


Tehniskās vadības direkcija


Tehniskā inspekcija


Vagonu apkopes distance


Artjoms Šapotņiks 67234533, 29704365


Rīkojums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Datums skatāms laika zīmogā.











