Apstiprināti
ar 2021.gada 27.decembra
Valdes lēmumu Nr. VL- 58/467
Atestācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1. Lietotie termini
1.1. LDz – VAS „Latvijas dzelzceļš”;
1.2. ritošais sastāvs – lokomotīves, kravas un pasažieru vagoni, kas ir paredzēti
ekspluatācijai NVS dalībvalstu publiski izmantojamā dzelzceļu tīklā;
1.3. Padome – Sadraudzības dalībvalstu Dzelzceļa transporta padome (Maskava);
1.4. Direkcija – Padomes izpildinstitūcija;
1.5. IVC ŽA – dzelzceļa administrāciju Informatīvais skaitļošanas centrs, darbojas
Padomes ietvaros;
1.6. nosacītais numurs – piešķirtais numurs produkcijas (saskaņā ar Padomes 46.sēdē
apstiprinātajā sarakstā „Перечень железнодорожной продукции, подлежащей
обязательной сертификации”, 2007.gada 17-19. maijā, Astana) marķēšanai, kas ļauj
identificēt komersantu, kurš veica ritošā sastāva (tā daļu) ražošanu, modernizāciju vai remontu,
ka arī komersantam piešķirto tiesību apjomu.
2. Atestācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti, ievērojot
2010. gada 3. augusta MK noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi”
419.punktu un LDz Padomes asociētā locekļa statusu, ar kuru LDz tika piešķirtas dzelzceļa
administrācijas (Padomes dokumentu izpratnē) tiesības, un pamatojoties uz spēkā esošiem
Padomes normatīviem dokumentiem par ritošā sastāva vai tā detaļu ražošanas, modernizācijas
un remonta tiesībām.
3.
Noteikumu spēkā esošā redakcija ir pieejama LDz tīmekļa vietnē www.ldz.lv. Ja
LDz veic Noteikumu grozījumus (t.sk. pakalpojumu cenas izmaiņas), grozījumi un to spēkā
stāšanas datums tiks publicēti LDz tīmekļa vietnē. Spēkā esošiem līgumiem grozījumi tiek
piemēroti ne agrāk, kā pēc 20 (divdesmit) kalendārām dienām no šo grozījumu spēkā stāšanās
dienas, ja LDz un Pakalpojumu pasūtītājs nav vienojušies par grozījumu ātrāku piemērošanu.
4. Saskaņā ar Noteikumiem LDz sniedz atestācijas pakalpojumus (turpmāk –
pakalpojumi) Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem, lai komersants varētu noteiktā
kārtībā saņemt tiesības veikt Noteikumu 5.1. – 5.4. punktā norādītus darbus.
5. LDz sniedz šādus pakalpojumus:
5.1. komersanta sākotnēja atestācija tiesību veikt ritošā sastāva vai tā detaļu ražošanu
saņemšanai;
5.2. komersanta sākotnēja atestācija tiesību veikt ritošā sastāva modernizāciju
saņemšanai;
5.3. komersanta sākotnēja atestācija tiesību veikt ritošā sastāva vai tā detaļu remontu
saņemšanai;
5.4. komersanta pāratestācija noteiktā kārtībā piešķirto tiesību veikt ritošā sastāva vai tā
detaļu ražošanu, modernizāciju vai remontu apliecināšanai (komersanta reorganizācijas, firmas
maiņas gadījumā), atjaunošanai (ja agrāk piešķirtas tiesības tika apturētas) vai tiesību darbības
jomas paplašināšanai.
6. Pakalpojumi ietver:
6.1. komersanta iesniegto dokumentu izskatīšanu;
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6.2. tehnoloģiskā procesa saskaņošanu;
6.3. komersanta uzņēmuma apsekošanu;
6.4. slēdziena par iespēju piešķirt pieprasītās tiesības sagatavošanu;
6.5. pieprasījuma iesniegšanu IVC ŽA nosacītā numura piešķiršanai komersantam vai
jau piešķirtā nosacītā numura darbības jomas paplašināšanai, ka arī to reģistrēšanai IVC ŽA
datu bāzē;
6.6. lēmuma paziņošanu komersantam, pozitīva lēmuma gadījumā - piešķirto un IVC ŽA
datu bāzē reģistrēto nosacīto numuru un apliecības izsniegšanu. Apliecība tiek izsniegta uz
termiņu līdz 5 gadiem Apliecības forma ir publicētas LDz tīmekļa vietnē www.ldz.lv sadaļā
“BIZNESAM”;
6.7. trūkumu atklāšanas gadījumā to atspoguļošanu aktā un rakstisku paziņošanu
komersantam trūkumu novēršanai noteiktā laika periodā, kas nevar būt ilgāks par 30 darba
dienām;
6.8. Noteikumu 6.7.punktā minēto trūkumu novēršanas rezultātu izskatīšana, atkārtotas
pārbaudes veikšana.
7. Pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz LDz un komersanta savstarpēji noslēgto
līgumu. Līguma projekta sagatavošanai komersants iesniedz LDz pieteikumu atestācijas
pakalpojumu līguma noslēgšanai. Pieteikuma formas ir publicētas LDz tīmekļa vietnē
www.ldz.lv sadaļā “BIZNESAM”. Pieteikumam jāpievieno
pieteikuma formā norādītos
dokumentus.
8. LDz 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no komersanta pieteikuma saņemšanas
datuma, sagatavo un paraksta līgumu, un iesniedz abus eksemplārus parakstīšanai
komersantam.
9. Komersants iesniedz LDz abpusēji parakstītā līguma otro eksemplāru 30 kalendāro
dienu laikā, skaitot no datuma, kad līgumu komersantam iesniegusi LDz. Ja komersants
parakstītā līguma otro eksemplāru neiesniedz LDz šajā punktā norādītājā termiņā, LDz
piedāvājums zaudē spēku un līgums uzskatāms par nenoslēgtu.
10. Ja līguma darbības laikā komersantam ir nepieciešams pasūtīt kādu no Noteikumu
5.punktā minētiem pakalpojumiem, komersants iesniedz LDz pieteikumu atestācijas
pakalpojumam, pieteikuma formas ir publicētas LDz tīmekļa vietnē www.ldz.lv sadaļā
“BIZNESAM”.
11. Komersants ir atbildīgs par iesniegto dokumentu, to saturu, ka arī par iesniegto ziņu
patiesumu. Visu iesniegto dokumentu kopiju pareizību komersants apliecina ar savu parakstu
un zīmogu. Nepieciešamības gadījumos LDz ir tiesības precizēt saņemto informāciju vai
pieprasīt iesniegt papildus dokumentus.
12. Viena pakalpojuma (no Noteikumu 5.1. - 5.4.punktā noteiktā pakalpojumu saraksta)
cena ir:
12.1. ja pakalpojums tiek sniegts, veicot komersanta uzņēmuma apsekošanu Rīgas
robežās - EUR 6287.00 (seši tūkstoši divsimt astoņdesmit septiņi eiro);
12.2. ja pakalpojums tiek sniegts, veicot komersanta uzņēmuma apsekošanu ārpus
Rīgas robežām - EUR 6506.00 (seši tūkstoši piecsimt seši eiro);
12.3. papildus maksa par atklāto trūkumu novēršanas rezultātu izskatīšanu:
12.3.1. ja pakalpojums tiek sniegts, veicot komersanta uzņēmuma apsekošanu Rīgas
robežās – EUR 368.00 (trīssimt sešdesmit astoņi eiro);
12.3.2. ja pakalpojums tiek sniegts, veicot komersanta uzņēmuma apsekošanu ārpus
Rīgas robežām - EUR 587.00 (piecsimt astoņdesmit septiņi eiro).
13. Pakalpojuma cena tiek uzrādīta, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN
summa tiks uzrādīta LDz rēķinos atsevišķi.
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14. Pakalpojuma cenā nav iekļauti transporta izdevumi, kurus LDz norāda rēķinā
atsevišķi. Komersants var pats nodrošināt LDz darbinieku nogādāšanu uz Pakalpojuma
sniegšanas vietu un atpakaļ.
15. Maksa par pakalpojumiem tiek noteikta, reizinot viena pakalpojuma cenu uz
pakalpojumu skaitu. LDz ir tiesības pārskatīt pakalpojuma cenu apmēru, publicējot
pakalpojumu cenas grozījumus saskaņā ar Noteikumu 3.punkta prasībām.
16.
Padomes normatīvie un normatīvi tehniskie akti ir pieejami Padomes tīmekļa
vietnē www.sovetgt.org, dokumentu tekstu var saņemt, iesniedzot rakstisku pieprasījumu LDz
Profesionālās tālākizglītības iestādei "LDZ Mācību centrs", e-pasta adrese: dokcentrs@ldz.lv .

Valdes priekšsēdētājs

M. Kleinsbergs
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