Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības
2.pielikums
(Pieteikumu noformē uz vagona īpašnieka veidlapas)

__.__.20__. Nr. ___________
VAS “Latvijas dzelzceļš”
Tehniskās vadības direktoram
PIETEIKUMS
par vagona pirmējo reģistrēšanu
Ar šo paziņojam, ka
(komersanta nosaukums) ar (bez) starpnieku
līdzdalību(as) iegādājās no _________ (valsts) reģistrētā ____________________ (bijušā
Īpašnieka nosaukums) ______________________ (daudzums ar cipariem un vārdiem) dzelzceļa
kravas vagonu(s).
Lūdzam veikt vagona pirmējo reģistrēšanu ABD PV, kā _____________ (īpašnieka nosaukums)
īpašumu, pieraksta stacija ___________:
Nr.
p/k
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Kursēšanas
poligons2

Pielikumā:
1. Dokumenta, kas apstiprina īpašuma tiesības uz kravas vagonu, apliecināta kopija
(pirkšanas/pārdošanas līguma apliecināta kopija, pērkot vagonu ar starpnieku līdzdalību, visu
līgumu apliecinātās kopijas pārpirkšanas secībā, ka arī citi dokumenti);
2. Vagona pieņemšanas/nodošanas akta apliecināta kopija (pērkot vagonu ar starpnieku
līdzdalību, visu aktu apliecinātās kopijas pārpirkšanas secībā);
3. Vagonbūves vai vagonu remonta uzņēmuma izsniegtā vagona tehniskās pases VU4ŽA (ВУ-4ЖА) apliecināta kopija;
4. Kravas vagona tehniskā stāvokļa apskates akta (saskaņā ar Kārtības 3.pielikumu)
oriģināls;
5. Jaunuzbūvētam vagonam – atbilstības sertifikāta, ko izsniegusi ES dalībvalstu
sertificēšanas institūcija, apliecināta kopija;
6. Jaunuzbūvētam specializētam vagonam, kurā pārvadās bīstamās kravas:
– sertifikāta, kuru izsniedzis vagonbūves uzņēmums par vagona konstrukcijas un
tehniskās uzbūves atbilstību konkrētās bīstamās kravas pārvadājumu prasībām;
– atbilstības sertifikāta, ko izsniegusi ES dalībvalstu sertificēšanas institūcija, apliecināta
kopija;
7. Dzelzceļa administrācijas inventāra parka kravas vagona pirkšanas gadījumā:
1

Ja tiek norādīti vairāki vagoni, tie jānorāda vagonu numuru matemātiskās progresijas kārtībā.
Atkarībā no vagona kursēšanas poligona jānorāda šādu ciparu:
1 - ja vagonu tiek paredzēts izmantot SMGS dalībvalstu dzelzceļa tīklā;
2- ja vagonu tiek paredzēts izmantot kādā no Padomes dalībvalstu, Latvijas, Lietuvas, Gruzijas un Igaunijas
dzelzceļa tīkliem;
3 - ja vagonu tiek paredzēts izmantot tikai Latvijas dzelzceļa tīklā.
2

– akta VU-70 par kravas vagona nodošanu bilancē;
– dzelzceļa administrācijas rīkojuma (lēmuma) par dzelzceļa inventārā parka vagona
nodošanu vai pārdošanu;
– vagonu pieņemšanas (nodošanas) akta apliecināta kopija;
8. Tehniskās diagnosticēšanas neatkarīgā institūcijas tehniskā lēmuma par vagona
izmantošanas termiņa pagarināšanu (ja tāds ir bijis) apliecināta kopija;
9. Iepriekšējās vagonu pieraksta stacijas dzelzceļa administrācijas apstiprinājuma par
vagona pārdošanu citam īpašniekam apliecināta kopija;
10. Valsts dzelzceļa administrācijas dzelzceļa ritošā sastāva reģistra apliecības vai
izziņas kopija.

Amats

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs, tālruņa numurs, e-pasta adrese

