Išrašas

GENERALINIS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TRAUKINIŲ NUMERACIJOS BEI TRAUKINIŲ KATEGORIJŲ NUSTATYMO
2020 m.

d. Nr. ĮS(LGI)Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio 51
dalimi ir 24 straipsnio 1 dalies 2 punktu:
1. N u s t a t a u:
1.1. traukinių numeraciją, nurodytą šio įsakymo 1 priede;
1.2. traukinių kategorijas, nurodytas šio įsakymo 2 priede;
1.3. pagalbiniams lokomotyvams, važiuojantiems į tarpstotį suteikti sustojusiam traukiniui
pagalbą, suteikiamas rezervinio lokomotyvo numeris, išvežant sustojusio traukinį iš tarpstočio –
sustojusio traukinio numeris;
1.4. šio įsakymo 1 ir 2 priedai taikomi nuo 2020 m. gruodžio 13 d.
<...>
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įsakymo Nr. ĮS(LGI)1 priedas

d.

TRAUKINIŲ NUMERACIJA
Eil.
numeris

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.1.

Traukinių kategorija

1.
Keleiviniai traukiniai
Greitieji nuolatiniai tarptautiniai ir vietiniai
Greitieji tarptautiniai ir vietiniai sezoniniai bei vienkartiniai
Keleiviniai tarptautiniai ir vietiniai
Tarptautiniai, traukiami savaeigiais sąstatais
Keleiviniai nuolatiniai, iš jų:
vietiniai dyzeliniai
vietiniai elektriniai
Greitieji nuolatiniai, iš jų:
vietiniai dyzeliniai
vietiniai elektriniai
Ekspresai nuolatiniai vietiniai
Turistiniai, specialūs (komerciniai)
Kiti, iš jų:
suformuoti iš keleivinių vagonų be keleivių;
suformuoti iš savaeigių geležinkelių riedmenų be keleivių;
savaeigiai geležinkelių riedmenys, važiuojantys suteikti
pagalbą traukiniui arba kelionės metu sugedę savaeigiai
geležinkelių riedmenys;
vieniniai lokomotyvai, važiuojantys traukti keleivinių traukinių
arba vykstantys po kelionės nuo keleivinių traukinių, taip pat
važiuojantys suteikti pagalbą traukiniui arba kelionės metu
sugedę lokomotyvai
keli lokomotyvai važiuojantys traukti keleivinių traukinių arba
po kelionės nuo keleivinių traukinių
2. Specializuoti prekiniai traukiniai
Refrižeratoriniai
Konteineriniai
Kontreileriniai
Specializuoti, kuriais vežami kroviniai, pakrauti į universalius
geležinkelių riedmenis
Gyvuliams vežti
Anglims, trąšoms, rūdai vežti žiediniais maršrutais.
Skystiems kroviniams vežti žiediniais ir technologiniais
maršrutais.
3. Kiti prekiniai traukiniai
Jungtiniai traukiniai, iš jų:

Traukinio numerio
intervalas, nuo-iki

1-150
151-298
301-598
801-820, 889-898
601-698, 941-998
851-888
901-920
821-850
701-799
921-940
5001-5998
7631-7998
7601-7628

4301-4398

4961-4990

1001-1020
1021-1420
1421-1440
1441-1450
1451-1460
1461-1810
1811-1998

9201-9298
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Eil.
numeris

Traukinių kategorija

Traukinio numerio
intervalas, nuo-iki

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

pirmas (priekyje važiuojantis traukinys)
iš eilės nuo jungtinio traukinio priekio važiuojantis antras
Iš eilės nuo jungtinio traukinio priekio važiuojantis trečias
Vieno lokomotyvo traukiami tuščių vagonų sąstatai, kuriuose
ašių skaičius 350 iki 520
Sunkieji traukiniai, iš jų:
8000 t masės
9000 t masės ir daugiau
Tiesioginiai
Rinktiniai.
Išvežiojamieji

9201-9228
9231-9268
9271-9298
9301-9498

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10
3.11
4.1.
4.2.
4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.

4.5.

Vieniniai lokomotyvai, važiuojantys traukti prekinių traukinių
arba po kelionės nuo prekinių traukinių
Keli lokomotyvai važiuojantys traukti prekinių traukinių arba po
kelionės nuo prekinių traukinių
Lokomotyvai, važiuojantys suteikti pagalbą traukiniui arba
kelionės metu sugedę lokomotyvai
Vieniniai lokomotyvai, važiuojantys į (iš) ūkinius (-ų) darbus(ų).
Lokomotyvų grupės, važiuojančios į (iš) ūkinius (-ų) darbus(ų).
4. Ūkiniai traukiniai
Pagalbiniai, gaisriniai traukiniai
Sniegvaliai ir sniegvežiai
Suformuoti iš specialiųjų geležinkelių riedmenų geležinkelio
kelių ir statinių techninei priežiūrai bei remontui atlikti ir
tempiami lokomotyvų, iš jų:
kelio mašinos
bėgvežiai;
bėgių šlifavimo mašinos.
Suformuoti iš savaeigių geležinkelių riedmenų, skirtų
geležinkelio kelių ir statinių techninei priežiūrai bei remontui
atlikti ir tempiami lokomotyvų
Kelmačiai, traukiniai suformuoti iš defektoskopinių ir
laboratorijos vagonų

4.6.

Savaeigiai specialieji geležinkelių riedmenys

4.7.

Lokomotyvai ir lokomotyvų grupės, savaeigiai sąstatai ir
vagonai vežami į (iš) remontą (-o)
Ūkiniai traukiniai, skirti bandomiesiems važiavimams atlikti

4.8.
4.9.
4.10.

Iš tuščių vagonų suformuoti traukiniai, siunčiami į depą remontuoti ir
modernizuoti pagal specialius dokumentus
Savaeigiai specialieji geležinkelių riedmenys, važiuojantys suteikti
pagalbą traukiniui.

9501-9698
9701-9750
9751-9798
2001-3398
3401-3498
3501-3998
4101-4298, 44014698, 4801-4850,
4001-4098*
4901-4960
4851-4898
4701-4798
4991-4998
8001-8098
8101-8198

8201-8398
8401-8448
8451-8498
8501-8548,
8751-8798
8551-8578
8601-8698,87018748, 8801-8898
8901-8928
8931-8998
9001-9098
8581-8598

* Numeriai 4001-4098 nesuteikiami lokomotyvams, važiuojantiems į kaimynines valstybes.
3

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Eismo valdymo departamentas
Traukinių kategorijų numeracijos reikalavimai

Versija 01

AB „Lietuvos geležinkelių
infrastruktūra“
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2020 m.
d.
įsakymo Nr. ĮS(LGI)2 priedas
TRAUKINIŲ KATEGORIJOS
Traukinio kategorija

Keleiviniai traukiniai
Ekspresai
Greitieji
tarptautiniai
nuolatiniai ar vietiniai
Tarptautiniai
Nuolatiniai

Traukinio kategorijos samprata

Keleiviniai traukiniai, kurių maršrutinis greitis didesnis kaip 90 km/h.
Keleiviniai traukiniai, kuriu maršrutinis greitis nuo 70 km/h iki 90 km/h.

Keleiviniai traukiniai, kurie važiuoja per kelias skirtingas valstybes.
Keleiviniai traukiniai, kurie važiuoja visą atitinkamo tarnybinio traukinių
tvarkaraščio galiojimo laikotarpį.
Sezoniniai
Keleiviniai traukiniai, kurie važiuoja tik tam tikru atitinkamo tarnybinio
traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpio periodu.
Turistiniai,
specialūs Keleiviniai traukiniai, kurie skirti vežti turistus arba vežti keleivius pagal
(komerciniai)
specialų (vienkartinio pobūdžio) užsakymą.
Vietiniai
Keleiviniai traukiniai, kurie važiuoja Lietuvos geležinkelių tinkle ir
nekerta Lietuvos respublikos valstybės sienos.
Prekiniai traukiniai
Specializuoti
Prekiniai traukiniai, kurie skirti vežti specialų krovinį ir važiuoja iki
paskyrimo geležinkelio stoties be performavimo
Jungtiniai
Prekiniai traukiniai, kurie tarpusavyje sujungti iš dviejų traukinių su
veikiančiais lokomotyvais, iš kurių vienas arba keli yra traukinio
priekyje, o kitas (- i) – traukinio viduryje.
Tiesioginiai
Prekiniai traukiniai, kurie iš pradinės geležinkelio stoties į galinę stotį
važiuoja neperformuoti tarpinėse geležinkelio stotyse
Rinktiniai
Prekiniai traukiniai , kurie pagal poreikį išvežioja į tarpines
geležinkelio stotis ir iš jų surenka vagonus.
Išvežiojamieji
Prekiniai traukiniai, kurie išvežioja vagonus iš geležinkelio stočių iki
tam tikrų tarpinių geležinkelių stočių ir atgal
––––––––––––––––––––––––––––––––

4

