Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija"
Dzelzceļa pārvadājumu tirgus izpēte
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM Nr.3
1.Jautājums:Pasažieru dzelzceļa tīkla lielums kilometros kopā un katrā maršrutā.
Atbilde:
• Kopējais dīzeļvilcienu nobraukums gadā 2512233 km (kopējais dīzeļvilcienu
nobraukums gadā kopā ar plānotajiem dīzeļvilcienu maršrutiem 2841098 km).
• Kopējais elektrovilcienu nobraukums gadā 3731497 km.
•

Neelektrificētās dzelzceļa līnijas (maršruti):

Maršruts
Plānotais km apjoms/ gadā
Maršruts Rīga – Lugaži, t.sk., Rīga – Sigulda, 823335 km
Rīga – Valmiera
Maršruts Rīga – Daugavpils – Krāslava – 686102 km
Indra, t.sk. Līvāni – Rīga
Rīga – Zilupe, t.sk. Rīga -Rēzekne II
570860 km
Rīga – Krustpils
188340 km
Rīga – Liepāja
79892 km
Rīga - Gulbene , t.sk. Rīga – Madona
163704 km
Ņemot vērā apstākli, ka šobrīd notiek zemāk redzamo dzelzceļa maršrutu izveide, tad, sniedzot
atbildi, atbildē tiek norādīti provizoriskie (plānotie) maršrutu izpildes kilometri
Rīga - Bolderāja
99280 km
Rīga-Mažeiķi
101105 km, t.sk valsts robeža – Mažeiķi 14235
km;
Rīga- Ventspils
128480 km
•

Elektrificētās dzelzceļa līnijas (maršruti):

Maršruts
Plānotais km apjoms/ gadā
Rīga – Skulte t.sk. Rīga-Vecāķi, Rīga- 690368 km
Carnikava, Rīga-Saulkrasti
Rīga – Aizkraukle t.sk. Rīga-Ogre, Rīga- 1016168 km
Lielvārde
Rīga – Jelgava t.sk. Rīga-Olaine
778644 km
Rīga – Tukums II, t.sk. Rīga-Dubulti, Rīga- 1246317 km
Sloka, Rīga -Ķemeri, Rīga-Tukums I
2.Jautājums: Pasažieru staciju skaits.
Atbilde: Pasažieru staciju skaits, kurās notiek pasažieru apmaiņa 134 + 1 (ja uz Aglonas
svētkiem tiek norīkots papildus vilciens.
3.Jautājums: Nobraukums maršrutu tīklā.
Atbilde: Kopējais nobraukums dzelzceļa tīklā 6243730 km (kopējais nobraukums dzelzceļa
tīklā kopā ar plānotajiem dīzeļvilcienu maršrutiem 6572595 km).

4.Jautājums: Pasažieru vilcienu sastāvu/vagonu skaits.
Atbilde: Saskaņā ar Autotransporta direkcijas rīcībā esošo informāciju, šobrīd tiek izmantoti
23 elektrovilcienu sastāvi, tai skaitā 11 sastāvi ar 6 vagoniem un 12 sastāvi ar 4 vagoniem un
maksimāli 18 dīzeļvilcienu sastāvi, tai skaitā viens ar 4 vagoniem, pārējie 17 ar 3 vagoniem,
kurus var apvienot 3 + 3 (3 + 3 + 3) vagonu sastāvā.
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