
 

APSTIPRINĀTI 
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Valdes lēmumu Nr. VL-3/6 

 
VAS "Latvijas dzelzceļš" informatīvo pakalpojumu sniegšanas noteikumu 

grozījumi 
 

Veikt VAS "Latvijas dzelzceļš" informatīvo pakalpojumu sniegšanas noteikumu 
(turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Papildināt Noteikumus ar jauno 1.1.5. punktu šādā redakcijā: 
“1.1.5. informācija par vagoniem vilciena sastāvā (pēc kravas saņēmēja koda).” 

2. Noteikumu 2.1.3.punkta preambulas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
“2.1.3. Informāciju xml faila veidā LDz sniedz katru pusstundu, ja pusstundas laikā ar 
vagonu bijusi kāda operācija, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.”  

3. Noteikumu 2.1.4.punkta preambulas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
“2.1.4. Informāciju xlsx faila veidā LDz sniedz katru pusstundu, ja pusstundas laikā ar 
vagonu bijusi kāda operācija, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.” 

4. Noteikumu 2.3.5.punktu izteikt šādā redakcijā:  
“2.3.5. LDz sniedz informāciju xlsx faila veidā katru stundu, ja stundas laikā ar 
konteineru bijusi kāda operācija, ieskatot brīvdienas un svētku dienas. Failam ir 
sekojoša struktūra: 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums Pozīcijas saturs 

1. KONTNUM Konteinera numurs 

2. VAGNUM Vagona numurs 

3. TRAINSIND Vilciena indekss 

4. STDISL Operācijas stacija 

5. KOP Operācijas kods 

6. DATEOP Operācijas datums (GGGGMMDD) un laiks (HHMM) 

7. STPKONT Konteinera iekraušanas stacija (kods) 

8. STNKONT Konteinera gala stacija (kods) 

9. STPOGR Vagona iekraušanas stacija (kods) 

10. STNAZN Vagona gala stacija (kods) 

11. KODOTPR Kravas nosūtītājs 

12. CARGOREC Kravas saņēmējs  

13. CARGO Kravas kods pēc ЕТСНГ klasifikatora 

14. VES Kravas svars (kilogramos) 

15. NAKNR Pavadzīmes numurs 

” 

5. Noteikumu 2.3.6.punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2.3.6. LDz sniedz informāciju xml faila veidā katru stundu, ja stundas laikā ar 
konteineru bijusi kāda operācija, ieskatot brīvdienas un svētku dienas. Failam ir 
sekojoša struktūra: 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums Pozīcijas saturs 

1. KONTNUM Konteinera numurs 

2. VAGNUM Vagona numurs 

3. TRAINSIND Vilciena indekss 

4. STDISL Operācijas stacija 

5. KOP Operācijas kods 

6. DATEOP Operācijas datums (GGGGMMDD) un laiks (HHMM) 



Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums Pozīcijas saturs 

7. STPKONT Konteinera iekraušanas stacija (kods) 

8. STNKONT Konteinera gala stacija (kods) 

9. STPOGR Vagona iekraušanas stacija (kods) 

10. STNAZN Vagona gala stacija (kods) 

11. KODOTPR Kravas nosūtītājs 

12. CARGOREC Kravas saņēmējs  

13. CARGO Kravas kods pēc ЕТСНГ klasifikatora 

14. VES Kravas svars (kilogramos) 

15. NAKNR Pavadzīmes numurs 

” 

6. Papildināt Noteikumus ar jauno 2.5.punktu šādā redakcijā: 
“2.5. Pakalpojums “Informācija par vagoniem vilciena sastāvā (pēc kravas 
saņēmēja koda)” 
2.5.1. Informācija pakalpojumam “informācija par vagoniem vilciena sastāvā (pēc 
kravas saņēmēja koda)” tiek atlasīta, pamatojoties uz līgumā norādīto vilciena 
pienākšanas staciju un norādīto kravas saņēmēja kodu. 
2.5.2. Pakalpojuma ietvaros tiek sniegta informācija par operācijām ar vagoniem 
vilciena sastāvā, kas tiek veiktas LDz pārvaldībā esošā publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūrā.  
2.5.3. Informāciju xml faila veidā LDz sniedz pēc notikuma fakta (vilciena naturlapas 
noformēšana vai grozījumu veikšana), ieskatot brīvdienas un svētku dienas, failam ir 
sekojoša struktūra: 
Rinda ar informāciju par vilcienu: 

Nr.p.k. 
Pozīcijas 

nosaukums 
Pozīcijas saturs 

1. Train nomer Vilciena numurs 

2. index Vilciena indeks 

3. data Operācijas datums (GGGGMMDD) un laiks (HH:MM) 

4. stanc Operācijas veikšanas stacijas kods 

5. op Operācijas kods 

Piemērs: <Train nomer=“3504” index=“09006380963” data=“20190829 10:01” 
stanc=“090007” op=“ОТПР”> 
 
Rinda ar informāciju par vagonu (viena rinda katram vagonam): 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums Pozīcijas saturs 
1. Vgn n Vagona numurs pēc kārtas vilciena sastāvā 

2. inv Vagona inventāra numurs 

3. ks Vagona īpašnieka (nomnieka) kods no TGNL 

4. ves_gr Kravas svars (tonnās) 

5. dest Vagona gala stacijas kods 

6. gruz Kravas kods pēc ЕТСНГ klasifikatora 

7. grpl Kravas saņēmēja kods 

8. o1 1.īpāša zīme 

9. o2 2.īpāša zīme 

10. o3 3.īpāša zīme 

11. plomb Plombu dauzdums 

12. kont Konteineru dauzdums 

13. pogr_st Robežstacijas kods 

14. prim Piezīme 

Piemērs: <Vgn n=“04” inv=“94963113” ks=“0251” ves_gr=“000”  dest=“096304” 
gruz=“42100” grpl=“5734” o1=“0 o2=“”0” o3=“5” plomb=“0” kont=“00/00” 
pogr_st=“00000” prim=“09055” />” 
 



7. Papildināt Noteikumus ar jauno 3.5. punktu šādā redakcijā, grozot attiecīgi Noteikumu 
3.5. - 3.10.punktu  numerāciju: 

3.5 “Pakalpojuma “Informācija par vagoniem vilciena sastāvā (pēc kravas saņēmēja 
koda)” cenas: 

Nr.p.k. Pakalpojuma vienība 
Vilcienu skaits (N) 

mēneša laikā 
Likme 
EUR 

Pakalpojuma kopējās maksas 
aprēķināšanas kārtība 

1. 
Ziņojums par vienu 

vilcienu 
N 5.00 EUR 5.00 x N  

2. Viens mēnesis bez ierobežojuma 200.00 EUR 200.00  

” 
 
 
 
 
Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju  
direkcijas direktors                              G.Ieviņš 
 


