
201__.g. "___."_____________ 3.5.A pielikums

ierob.uzsākšana ierob.beigas

(dd.mm.gggg) (teksts) (teksts) (teksts) (mm.gggg.) (mm.gggg.) (ddd)
(diena, nakts

vai diena/nakts)

(stundas dienā)

no 1 līdz 24
(aizpilda LDz DKT)

(teksts)

(aizpilda LDz DKT)

(st.:min.)

(aizpilda LDz DKT)

000 00.0000 00.0000 000 00 000%

001 30.08.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš" 

Attīstības direkcijas 

Projektu vadības daļa

Daugavpils pieņemšanas 

parka un tā piebraucamo 

ceļu attīstība

būvdarbi (sliežu ceļi, 

signalizācija, 

elektroapgāde, 

telekomunikācijas)

07.2020. 12.2023.
2 reizes 

nedēļā
diennakts gaišajā laikā 08 <30% - - Labojums

002 30.08.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš" 

Attīstības direkcijas 

Projektu vadības daļa

Daugavpils Šķirošanas 

stacijas attīstība

būvdarbi (sliežu ceļi, 

signalizācija, 

elektroapgāde, 

telekomunikācijas)

07.2020. 12.2023.
2 reizes 

nedēļā
diennakts gaišajā laikā 08 <30% - - Labojums

003 30.08.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš" 

Attīstības direkcijas 

Projektu vadības daļa

Rīgas dzelzceļa mezgla 

posma Sarkandaugava – 

Mangaļi – Ziemeļblāzma 

modernizācija

būvdarbi (sliežu ceļi, 

signalizācija, 

elektroapgāde, 

telekomunikācijas)

07.2020. 12.2023.
2 reizes 

nedēļā
diennakts gaišajā laikā 08 <30% - - Labojums

005 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

st.Indra I galv.ceļš                                 

km 458,83 - km 460,24 

Sliežu ceļu atjaunošana 

("A" tipa kapitālais 

remonts)

05.2020. 06.2020. 019 diena 07 <30% - - -

006 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Posms Skaista-Niedrīca                                  

km 444,91 - km 452,07 

Sliežu ceļu atjaunošana 

("A" tipa kapitālais 

remonts)

05.2020. 08.2020. 067 diena 07 <30% - - -

030 diena/nakts

katrs ceļš ir 

slēgts 5 darba 

dienas

<30% - -

010 diena 07 <30% - -

008 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

st.Olaine V galv. ceļš starp 

pārm. Nr.1 un luks. "NB" 

un starp parm.Nr.1 un 

Nr.11;                                                            

st Olaine IV galv. ceļš starp 

pārmijām Nr.10 - Nr.6;                                              

st.Cena II galv. ceļšstarp 

pārmijām Nr.1 - Nr.7; 

Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts
08.2020. 11.2020. 012 diena 08 <30% - - -

009 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Posms Jelgava-Glūda                                             

nepāra ceļš                                          

km 44,9 - km 48,0;                                    

km 53,0 - km 57,6

Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts
08.2020. 11.2020. 066 diena 07 <30% - - -

010 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Dažādi infrastruktūras 

objekti

Pārbrauktuvju kapitālais 

remonts   
05.2020. 10.2020. 029 diena/nakts 08 <30% - - -

011 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Dažādi infrastruktūras 

objekti
Pārmiju pārvedu nomaiņa 06.2020. 11.2020. 035 diena 09 ~30% - - -

012 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Dažādi infrastruktūras 

objekti

Inženiertehnisko būvju 

remonts
05.2020. 10.2020. 004 diena 10 <50% - - -

08.2020. 11.2020.007 30.08.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

st.Šķirotava "J" parks                                  

ceļi Nr.6.,7.;                                                    

st.Vangaži ceļš Nr.3;                                           

st.Tukums-1 ceļš Nr.2                                              

st.Daugavpils "D" parks 

ceļš Nr. 1; Nr. 7; Nr.9

Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts
Saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

LDZ infrastruktūras objekta 

nosaukums/Dzelzceļa 

līnijas posms

Uzņēmums, kurš 

iesniedzis iesniegumu par 

plānotiem infrastruktūras 

ierobežojumiem

Nr.

p.k.

Informācija par ieroežojumu nosacījumiem

Iesnieguma

iesniegšanas 

datums 

Vilcienu kustības

novirzīšanas 

nosacījumi/pieejamie 

alternatīvie maršruti

(ja vajadzīgi)

Plānotais periods

Plānoto

dienu 

skaits

Ierobežojuma darbības 

diennakts

daļa

Ierobežojuma

ilgums

Ierobežojuma 

raksturs/būvdarbu 

nosaukums Piezīmēs

Sakot no 2020.gada

Labojums

Ietekme uz iecirkņa 

caurlaides spēju

Orientējošais

brauciena ilgums pa 

alternatīviem 

maršrutiem

(ja vajadzīgi)

VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ”

TĪKLA PĀRSKATS 2021 

Lapa 1



ierob.uzsākšana ierob.beigas

(dd.mm.gggg) (teksts) (teksts) (teksts) (mm.gggg.) (mm.gggg.) (ddd)
(diena, nakts

vai diena/nakts)

(stundas dienā)

no 1 līdz 24
(aizpilda LDz DKT)

(teksts)

(aizpilda LDz DKT)

(st.:min.)

(aizpilda LDz DKT)

000 00.0000 00.0000 000 00 000%

001 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Posms Krāslava-Skaista                                 

km 433,35 - km 444,83;                                

st. Skaista galv.ceļš                     

km 443,76 - km 444,83 

Sliežu ceļu atjaunošana 

("A" tipa kapitālais 

remonts)

05.2021. 08.2021. 056 diena 07 <30% - - -

010 diena/nakts

katrs ceļš ir 

slēgts 5 darba 

dienas

<30% - - -

004 diena 07 <30% - - -

003 30.08.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Posms Gluda-Dobele                                 

km 60,0 - km 67,6 

Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts
08.2021. 11.2021. 064 diena 07 <30% - - Labojums

004 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Dažādi infrastruktūras 

objekti

Pārbrauktuvju kapitālais 

remonts   
05.2021. 10.2021. 029 diena/nakts 08 <30% - - -

005 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Dažādi infrastruktūras 

objekti
Pārmiju pārvedu nomaiņa 06.2021. 11.2021. 025 diena 09 ~30% - - -

006 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Dažādi infrastruktūras 

objekti

Inženiertehnisko būvju 

remonts
05.2021. 10.2021. 005 diena 10 <50% - - -

007 30.08.2019. Eiropas Dzelzceļa līnijas Rīga pasažieru stacija Stacijas rekonstrukcija 01.2021. 12.2026. 2190 diena/nakts 24 ~50% - -

Pārnests no 2020.gada 

(saskaņots ar 

EDZL/BERERIX)

008 30.08.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš" 

Attīstības direkcijas 

Projektu vadības daļa

Latvijas dzelzceļa tīkla 

elektrifikācija (Rēzekne - 

Krustpils; Daugavpils - 

Rīga, t.sk.Rīgas pasažieru 

stacija (1., 2. ceļš), 

Šķirotava A, B, J parki, 

Daugavpils pasažieru 

stacija, Daugavpils 

Šķirotavas stacija)

būvdarbi 01.2021. 12.2023.
2 reizes 

nedēļā
diennakts gaišajā laikā 08 <30% - - Pārnests no 2020.gada

3.5.A pielikuma turpinājums

Piezīmēs

Plānotais periods

Plānoto

dienu 

skaits

Ierobežojuma darbības 

diennakts

daļa

Ierobežojuma

ilgums

Ietekme uz iecirkņa 

caurlaides spēju

Vilcienu kustības

novirzīšanas 

nosacījumi/pieejamie 

alternatīvie maršruti

(ja vajadzīgi)

Orientējošais

brauciena ilgums pa 

alternatīviem 

maršrutiem

(ja vajadzīgi)

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts
Saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

Nr.

p.k.

Iesnieguma

iesniegšanas 

datums 

Uzņēmums, kurš 

iesniedzis iesniegumu par 

plānotiem infrastruktūras 

ierobežojumiem

LDZ infrastruktūras objekta 

nosaukums/Dzelzceļa 

līnijas posms

Ierobežojuma 

raksturs/būvdarbu 

nosaukums

Informācija par ieroežojumu nosacījumiem

08.2021. 11.2021.002 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

st.Šķirotava "A" parks                               

ceļš Nr.8;                                  

st.Gulbene II. galv.ceļš                                      

km 98,214 - km 98,884                                            

Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts

Sakot no 2021.gada

VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ”

TĪKLA PĀRSKATS 2021 

Lapa 2



ierob.uzsākšana ierob.beigas

(dd.mm.gggg) (teksts) (teksts) (teksts) (mm.gggg.) (mm.gggg.) (ddd)
(diena, nakts

vai diena/nakts)

(stundas dienā)

no 1 līdz 24
(aizpilda LDz DKT)

(teksts)

(aizpilda LDz DKT)

(st.:min.)

(aizpilda LDz DKT)

000 00.0000 00.0000 000 00 000%

001 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

st.Ilzēni galv.ceļš Nr.I un 

galv.ceļš Nr.1a                                  

km 426,73 - km 427,87;                 

km 427,95 - km 429,49 

Sliežu ceļu atjaunošana 

("A" tipa kapitālais 

remonts)

05.2022. 06.2022. 026 diena 07 <30% - - -

002 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Posms Krāslava-Skaista 

un st. Krāslava galv.ceļš                                

km 431,95 - km 433,31;                                       

km 438,35 - km 443,74 

Sliežu ceļu atjaunošana 

("A" tipa kapitālais 

remonts)

05.2022. 08.2022. 064 diena 07 <30% - - -

025 diena/nakts

katrs ceļš ir 

slēgts 5 darba 

dienas

<30% - - -

010 diena 07 <30% - - -

004 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

st.Sloka III galv. ceļš    
Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts
08.2022. 11.2022. 007 diena 08 <30% - - -

005 30.08.2019

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Posms Glūda -Dobele                                

km 67,6 - km 71,8 

Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts
08.2022. 10.2022. 038 diena 07 <30% - - Labojums

006 30.08.2019

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Posms Dobele-Biksti                                  

km 73,1 - km 82,0 

Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts
08.2022. 11.2022. 078 diena 07 <30% - - Labojums

007 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Dažādi infrastruktūras 

objekti

Pārbrauktuvju kapitālais 

remonts   
05.2022. 10.2022. 029 diena/nakts 08 <30% - - -

008 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Dažādi infrastruktūras 

objekti
Pārmiju pārvedu nomaiņa 06.2022. 11.2022. 025 diena 09 ~30% - - -

009 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Dažādi infrastruktūras 

objekti

Inženiertehnisko būvju 

remonts
05.2022. 10.2022. 005 diena 10 <50% - - -

Vilcienu kustības

novirzīšanas 

nosacījumi/pieejamie 

alternatīvie maršruti

(ja vajadzīgi)

Orientējošais

brauciena ilgums pa 

alternatīviem 

maršrutiem

(ja vajadzīgi)

3.5.A pielikuma turpinājums

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts
Saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

Nr.

p.k.

Iesnieguma

iesniegšanas 

datums 

Uzņēmums, kurš 

iesniedzis iesniegumu par 

plānotiem infrastruktūras 

ierobežojumiem

LDZ infrastruktūras objekta 

nosaukums/Dzelzceļa 

līnijas posms

Ierobežojuma 

raksturs/būvdarbu 

nosaukums

Informācija par ieroežojumu nosacījumiem

Piezīmēs

Plānotais periods

Plānoto

dienu 

skaits

Ierobežojuma darbības 

diennakts

daļa

Ierobežojuma

ilgums

Ietekme uz iecirkņa 

caurlaides spēju

003 14.01.2019.

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

st.Jugla ceļš Nr.3;                                        

st.Garkalne ceļš Nr.4;                                              

st.Ventspils "Pieostas" 

parks ceļš Nr. 7;                                     

st.Ventspils "Austrumu" 

parks ceļš Nr.8                                 

st.Ventspils "Pieostas" 

parks  ceļš Nr.4

Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts
08.2022. 11.2022.

Sakot no 2022.gada

VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ”

TĪKLA PĀRSKATS 2021 

Lapa 3



ierob.uzsākšana ierob.beigas

(dd.mm.gggg) (teksts) (teksts) (teksts) (mm.gggg.) (mm.gggg.) (ddd)
(diena, nakts

vai diena/nakts)

(stundas dienā)

no 1 līdz 24
(aizpilda LDz DKT)

(teksts)

(aizpilda LDz DKT)

(st.:min.)

(aizpilda LDz DKT)

000 00.0000 00.0000 000 00 000%

001 30.08.2019

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Posms Ilzēni - Burzava un 

st. Burzava galv. ceļš Nr.I             

km 429,52 - km 434,16;              

km 434,25 - km 435,17 

Sliežu ceļu atjaunošana 

("A" tipa kapitālais 

remonts)

05.2023. 09.2023. 044 diena 07 <30% - - -

002 30.08.2019

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Posms Burzava - 

Kleperova                                

km 435,25 - km 440,84;                                        

Sliežu ceļu atjaunošana 

("A" tipa kapitālais 

remonts)

05.2023. 10.2023. 046 diena 07 <30% - - -

020 diena/nakts

katrs ceļš ir 

slēgts 5 darba 

dienas

<30% - - -

008 diena 07 <30% - - -

004 30.08.2019

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Posms Dobele-Biksti                                 

km 82,0 - km 85,9

Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts
07.2023. 08.2023. 034 diena 07 <30% - - -

005 30.08.2019

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Posms Dobele -  Biksti         

km 87,9 - km 92,5                 

Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts
09.2023. 10.2023. 038 diena 07 <30% - - -

006 30.08.2019

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Posms  Biksti -Brocēni        

km 92,5- km 94,9                     

Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts
10.2023. 11.2023. 022 diena 07 <30% - - -

007 30.08.2019

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Dažādi infrastruktūras 

objekti

Pārbrauktuvju kapitālais 

remonts   
05.2023. 10.2023. 029 diena/nakts 08 <30% - - -

008 30.08.2019

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Dažādi infrastruktūras 

objekti
Pārmiju pārvedu nomaiņa 06.2023. 11.2023. 025 diena 09 ~30% - - -

009 30.08.2019

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

Dažādi infrastruktūras 

objekti

Inženiertehnisko būvju 

remonts
05.2023. 10.2023. 005 diena 10 <50% - - -

Informācija par ieroežojumu nosacījumiem

Piezīmēs

Plānotais periods

Plānoto

dienu 

skaits

Ierobežojuma darbības 

diennakts

daļa

Ierobežojuma

ilgums

Ietekme uz iecirkņa 

caurlaides spēju

Vilcienu kustības

novirzīšanas 

nosacījumi/pieejamie 

alternatīvie maršruti

(ja vajadzīgi)

Orientējošais

brauciena ilgums pa 

alternatīviem 

maršrutiem

(ja vajadzīgi)

Nr.

p.k.

Iesnieguma

iesniegšanas 

datums 

Uzņēmums, kurš 

iesniedzis iesniegumu par 

plānotiem infrastruktūras 

ierobežojumiem

LDZ infrastruktūras objekta 

nosaukums/Dzelzceļa 

līnijas posms

Ierobežojuma 

raksturs/būvdarbu 

nosaukums

3.5.A pielikuma turpinājums

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts
Saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

08.2023. 11.2023.003 30.08.2019

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Tehniskās vadības 

direkcijas 

Ceļu saimniecība 

st.Šķirotava "J"parks ceļš 

Nr.5; st.Jugla ceļš Nr.4; 

st.Ventspils Pieosta parks 

ceļš.Nr.9; st.Tukums -II 

ceļš Nr.6;

Sliežu ceļu  "B" tipa 

kapitālais remonts

Sakot no 2023.gada

VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ”

TĪKLA PĀRSKATS 2021 

Lapa 4


