
APSTIPRINĀTA 
ar VAS ”Latvijas dzelzceļš”  
Valdes 01.08.2008. lēmumu Nr. 22/218  

 
 
 

PRIVĀTO VAGONU REĢISTRĒŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBA 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VAS ”Latvijas dzelzceļš”  Valdes 12.04.2021. lēmumu 

Nr. 18/147) 
 

1. Lietotie termini  

1.1. Albūms – 16.-17.2012. Padomes 57.sēdē apstiprinātais dokuments “Par zīmēm un 
uzrakstiem uz 1520mm sliežu ceļu dzelzceļu kravas parka vagoniem. Albūms – rokasgrāmata” 
(oriģinālais nosaukums – “Знаки и надписи на вагонах грузового парка железных дорог колии 
1520 мм. Альбом – справочник”);  

1.2. ABD PV – Kravas vagonu parka automatizēta datubāze (kartotēka) (oriģinālais 
nosaukums – Автоматизированный банк данных парка грузовых вагонов (АБД ПВ); 

1.3. dzelzceļa administrācija - Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padomes 
loceklis; 

1.4. LDz – valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”;  

1.5. Padome –  Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padome (oriģinālais 
nosaukums –  Совет по железнодорожному транспорту государств – участников 
Содружества);  

1.6. Padomes noteikumi – Noteikumi par privāto kravas vagonu ekspluatāciju un numuru 
uzskaiti (oriģinālais nosaukums - Правила эксплуатации и пономерного учета собственных 
грузовых вагонов, apstiprināti 17-18.05.2018. Padomes 68. sēdē); 

1.7. privātais vagons – kravas vagons, kas tiek reģistrēts ABD PV privātā vagona 
statusā, un, kuram ir atļauta kustība kopējā publiski izmantojamā dzelzceļu tīklā; 

1.8. VTAP – LDz Vagonu apkopes distances vagonu tehniskās apskates punkts;  

1.9. vagona īpašnieks (īpašnieks) – persona, kurai ir īpašuma tiesības uz kravas 
vagonu.  

2. Vispārīgie noteikumi  

2.1. Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtība (turpmāk – Kārtība) regulē kravas 
vagonu  reģistrēšanu, ievadot par tiem  informāciju ABD PV, lai saņemtu šiem vagoniem privātā 
vagona statusu un līdz ar to atļauju tos izmantot kravas pārvadājumu veikšanai NVS dalībvalstu, 
Gruzijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dzelzceļu tīklā, ka arī reģistrēto vagonu uzskaiti un 
informācijas par tiem aktualizēšanu.  

2.2. Kārtība ir izstrādāta, vadoties no Dzelzceļa likuma un Latvijas Republikai saistošiem 
starptautiskajiem līgumiem attiecībā uz dzelzceļa transportu, ievērojot spēkā esošos Padomes 
dokumentus, kas nosaka LDz kā Padomes asociētā locekļa pienākumus, t.sk.:  

2.2.1. Noteikumi par privāto kravas vagonu ekspluatāciju un numuru uzskaiti (oriģinālais 
nosaukums – Правила эксплуатации и пономерного учета собственных грузовых вагонов, 
apstiprināti 17-18.05.2018. Padomes 68. sēdē); 

2.2.2. Noteikumi par citu valstu īpašuma kravas vagonu ekspluatāciju, numuru uzskaiti un 
norēķiniem par to lietošanu (oriģinālais nosaukums – Правила эксплуатации, пономерного 
учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств, 
apstiprināti dzelzceļa administrāciju pilnvaroto pārstāvju 24.05.1996. sēdē);  

2.2.3. Nolikums par kravas vagonu izmantošanas laika pagarināšanu starptautiskajā 
satiksmē (oriģinālais nosaukums – Положение о продлении срока службы грузовых вагонов, 
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курсирующих в мехдународном сообщении, apstiprināts dzelzceļa administrāciju pilnvaroto 
pārstāvju 13.-14.05.2010. sēdē).  

2.3. Kārtības spēkā esošā redakcija ir pieejama LDz tīmekļa vietnē www.ldz.lv.  

2.4. Ja LDz veic Kārtības 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 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām no šo grozījumu spēkā stāšanās 
dienas, ja līgumslēdzējās puses nav vienojušies par grozījumu ātrāku piemērošanu. 

2.5. LDz privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites pakalpojumus (turpmāk – 
pakalpojumi) sniedz vagonu īpašniekiem, noslēdzot rakstveida līgumu par privāto vagonu 
reģistrēšanu un uzskaiti.  

2.6.Pakalpojumi ietver:  

2.6.1. vagona pirmējo reģistrēšanu ABD PV;  

2.6.2. vagona kārtējo pārreģistrēšanu ABD PV;  

2.6.3. vagona izmantošanas laika pagarināšanas reģistrēšanu ABD PV;  

2.6.4. vagona modernizācijas reģistrēšanu ABD PV;  

2.6.5. vagona nodošanas nomā ABD PV; 

2.6.6. vagona nomas izbeigšanas reģistrēšanu ABD PV;  

2.6.7. izmaiņas reģistrēšanu ABD PV vagona pieraksta stacijas maiņas gadījumā;  

2.6.8. izmaiņas reģistrēšanu ABD PV īpašnieka nosaukuma vai tā rekvizītu maiņas 
gadījumā;  

2.6.9. vagona noņemšanu no uzskaites ABD PV;  

2.6.10.  vagona tehniskā apskate uz pievedceļiem tehniskās apskates akta sastādīšanai.  

2.7. Līguma par privātā vagona reģistrēšanu un uzskaiti noslēgšanai vagona īpašnieks 
iesniedz LDz pieteikumu pēc formas, kas ir noteikta Kārtības 1.pielikumā, pievienojot tam 
pielikumā norādītos dokumentus.  

2.8. Vienlaicīgi ar līgumu par privātā vagona reģistrēšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu 
vilcienu kustības drošību, īpašnieks slēdz ar  LDz līgumu par vagona kārtējo atkabes remontu.1  

2.9. Vagona īpašnieks ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un to saturu, ka arī par 
iesniegto ziņu ticamību. Visu iesniegto dokumentu kopiju pareizību īpašnieks apliecina ar savu 
parakstu un zīmogu.  

2.10. LDz sagatavo līgumu par privāto vagonu reģistrēšanu un uzskaiti un līgumu par 
vagona kārtējās atkabes remontu, paraksta to divus eksemplārus un iesniedz tos parakstīšanai 
īpašniekam.  

2.11. Īpašnieks iesniedz atpakaļ LDz parakstītā līguma par privātā vagona reģistrēšanu 
un uzskaiti un līguma par vagona kārtējās atkabes remontu otro eksemplāru 30 kalendāro dienu 
laikā, skaitot no datuma, kad līgumi tika iesniegti īpašniekam parakstīšanai. Ja līgumu otrais 
eksemplārs netiek iesniegts LDz šī punktā norādītājā termiņā, LDz piedāvājums zaudē spēku un 
līgumi uzskatāmi par nenoslēgtiem.  

2.12. Vagona reģistrēšanu LDz veic pēc līguma par privātā vagona reģistrēšanu un 
uzskaiti un līguma par vagona kārtējās atkabes remontu noslēgšanas, kā arī maksas par vagona 
pirmējo reģistrēšanu samaksu.  

2.13. Kārtības 2.6. punktā noteiktās darbības LDz veic 14 kalendāro dienu laikā, skaitot 

no īpašnieka pieteikuma saņemšanas datuma.  

 
1 Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” pakalpojuma „vagonu kārtējais atkabes remonts” sniegšanas 
noteikumu spēkā esošā redakcija ir pieejama LDz tīmekļa vietnē www.ldz.lv. 
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2.14. Kārtības 2.6.1.-2.6.9. punktā noteiktās darbības veic LDz Tehniskās vadības 

direkcija, bet 2.6.10.punktā minētās darbības – LDz Vagonu apkopes distance. 

3. Vagona pirmējā reģistrēšana ABD PV 

3.1. Īpašnieks iesniedz pieteikumu par vagona pirmējo reģistrēšanu pēc formas, kas ir 
noteikta Kārtības 2.pielikumā, tam pievienojot pielikumā norādītos dokumentus.  

3.2. Pēc vagona reģistrēšanas LDz paziņo īpašniekam vagona numuru. Pērkot vai 
pārdodot privāto vagonu, kuram jau piešķirts numurs, vagonam  saglabājas iepriekš piešķirtais 
numurs. Jaunuzbūvētam vagonam numurs ar astoņām zīmēm tiek piešķirts pēc tā pirmējās 
reģistrēšanas ABD PV.  

3.3. Pēc LDz informācijas saņemšanas īpašnieks par saviem līdzekļiem uz vagona 
uzzīmē piešķirto numuru un uzrakstus saskaņā ar Padomes noteikumu un Albuma prasībām, un 
kopā ar pieraksta stacijas un VTAP atbildīgiem darbiniekiem sastāda aktu par kravas vagona 
pārnumurēšanu  pēc formas, kas ir norādīta  Kārtības 11.pielikumā, akta vienu eksemplāru 
iesniedz LDz Tehniskās vadības direkcijas Ritošā sastāva daļā.  

3.4. Pēc akta par kravas vagona pārnumurēšanu sastādīšanas LDz sniedz informāciju 
vagona pieraksta stacijas priekšniekam un pārvadātājiem par atļauju vagona kustībai dzelzceļu 
tīklā.  

4. Vagona kārtējā pārreģistrēšana ABD PV 

4.1. Vagona kārtējā pārreģistrēšana tiek veikta pēc katriem pieciem gadiem, skaitot no 
vagona pirmējas reģistrēšanas.  

4.2. Īpašnieks iesniedz LDz pieteikumu par vagona pārreģistrēšanu pēc formas, kas ir 
norādīta Kartības 4.pielikumā, tam pievienojot šajā pielikumā norādītos dokumentus.  

5. Vagona izmantošanas laika pagarināšanas reģistrēšana ABD PV 

5.1. Ja īpašnieks vēlas vagonu izmantot pēc vagonbūves rūpnīcas tehniskajos 
noteikumos noteiktā vagona izmantošanas laika izbeigšanās, īpašnieks savlaicīgi iesniedz LDz 
pieteikumu vagona izmantošanas laika pagarināšanas atļaujas saņemšanai pēc formas, kas ir 
norādīta Kārtības  5.pielikumā.  

5.2. LDz izskata pieteikumu, pārbauda pieteikumā norādītas ziņas un sniedz atļauju 
vagona izmantošanas laika pagarināšanai ar papildus remonta darbu veikšanu vai noraida 
pieteikumu, norādot noraidīšanas iemeslus. Īpašniekam ir tiesības atkārtoti iesniegt pieteikumu, 
novēršot norādītos trūkumus.  

5.3. Vagona izmantošanas laika pagarināšanai tehniskās diagnosticēšanas neatkarīgā 

institūcija iesniedz LDz saskaņošanai tehniskās diagnosticēšanas neatkarīgās institūcijas 
tehnisko lēmumu par vagona izmantošanas laika pagarināšanu, norādot tajā nepieciešamo 
vagona remonta veidu un papildus veicamo darbu apjomu.  

5.4. Pēc vagona remonta darbu, kas norādīti iepriekšminētajā tehniskajā lēmumā, 
pabeigšanas īpašnieks iesniedz LDz pieteikumu par vagona izmantošanas laika pagarināšanas 
reģistrēšanu pēc formas, kas ir norādīta Kārtības 6.pielikumā, tam pievienojot šajā pielikumā 
norādītos dokumentus.  

5.5. LDz, pamatojoties uz īpašnieka pieteikumu, veic vagona izmantošanas laika 
pagarināšanas reģistrēšanu ABD PV.  

6. Vagona modernizācijas reģistrēšana ABD PV 

6.1. Pirms vagona modernizācijas īpašnieks iesniedz LDz pieteikumu vagona 
modernizācijas atļaujas saņemšanai pēc formas, kas ir norādīta Kārtības  7.pielikumā.  
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6.2. LDz izskata pieteikumu, pārbauda pieteikumā norādītas ziņas un sniedz atļauju 
vagona modernizācijai vai noraida pieteikumu, norādot noraidīšanas iemeslus. Īpašniekam ir 
tiesības atkārtoti iesniegt pieteikumu, novēršot norādītos trūkumus.  

6.3. Saņemot vagona modernizācijas atļauju, īpašnieks veic vagona modernizāciju un pēc 
modernizācijas darbu pabeigšanas iesniedz LDz pieteikumu par vagona modernizācijas 
reģistrēšanu ABD PV pēc formas, kas ir norādīta Kārtības  8.pielikumā.  

6.4. LDz izskata īpašnieka pieteikumu un sniedz informāciju ABD PV vagona 
modernizācijas reģistrēšanai. Saņemot apstiprinošu atbildi, LDz sniedz vagonu īpašniekam 
informāciju, norādot jaunpiešķirto vagona numuru atbilstošu kravas vagonu modeļu 
klasifikatoram.  

6.5. Pēc LDz atbildes saņemšanas īpašnieks:  

6.5.1.par saviem līdzekļiem uz vagona uzzīmē piešķirto vagona numuru un uzrakstus 
saskaņā ar Padomes noteikumu un Albuma prasībām un kopā ar vagona pieraksta stacijas un 
Vagonu apkopes distances atbildīgiem darbiniekiem sastāda aktu par kravas vagona 
pārnumurēšanu VU-12 pēc formas, kas ir norādīta Kārtības 11.pielikumā; 

6.5.2. iesniedz LDz 6.5.1. punktā norādītā akta vienu eksemplāru  un vagonbūves 
rūpnīcas vai vagonu remonta uzņēmuma  izsniegto vagona jaunās tehniskās pases VU-4ŽA 
formas (oriģinālais nosaukums – Технический паспорт вагона формы ВУ-4ЖА, apstiprināts 
04.- 05.11.2015. Padomes 63. sēdē) apliecinātu kopiju.  

7. Vagona nodošanas nomā un nomas izbeigšanas reģistrēšana ABD PV 

7.1. Ja privātais vagons tiek nodots nomā, īpašnieks 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no 

attiecīgā fakta spēkā stāšanās, iesniedz LDz pieteikumu pēc formas, kas ir norādīta Kārtības 

9.pielikumā. Pieteikumam pievieno attiecīga līguma un vagona pieņemšanas (nodošanas) akta 

kopiju.   

7.2. Ja nomas līgums tiek pagarināts, īpašnieks iesniedz LDz pieteikumu brīvā formā, 

norādot vagona numuru, informāciju par vagona nomas jauno termiņu, un tam pievieno attiecīgās 

vienošanās kopiju.  

7.3. Pēc nomas līgumattiecību izbeigšanas un vagona nodošanas atpakaļ īpašniekam,  

īpašnieks iesniedz LDz pieteikumu brīvā formā, norādot vagona numuru, pievienojot vagona 

pieņemšanas/nodošanas akta kopiju.  

8. Vagona pieraksta stacijas nomaiņas reģistrēšana ABD PV 

8.1. Vagona pieraksta stacijas nomaiņai īpašnieks iesniedz LDz pieteikumu brīvā formā, 
norādot vagona pieraksta stacijas nomaiņas iemeslu, pievienojot šo iemeslu apstiprinošus 
dokumentus.  

8.2. LDz izskata pieteikumu, iesniedz informāciju ABD PV par vagona jaunās pieraksta 
stacijas  reģistrēšanu un informē par to īpašnieku.  

8.3. Pēc LDz informācijas saņemšanas īpašnieks par saviem līdzekļiem uz vagona 
nomaina uzrakstus saskaņā ar Padomes noteikumu un Albuma prasībām.  

9. Īpašnieka nosaukuma maiņas vai tā rekvizītu grozījumu reģistrēšana ABD PV 

9.1. Īpašnieks 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no attiecīgā fakta spēkā stāšanās, iesniedz 
LDz pieteikumu brīvā formā par nosaukuma maiņas vai rekvizītu grozījumu reģistrāciju ABD PV, 
pievienojot nosaukuma maiņas vai rekvizītu grozījumu apliecinošos dokumentus.  

9.2. LDz izskata pieteikumu, iesniedz aktuālo informāciju ABD PV  reģistrēšanai un 
informē par to īpašnieku.  

9.3. Pēc LDz informācijas saņemšanas īpašnieks par saviem līdzekļiem uz vagona 
nomaina uzrakstus saskaņā ar Padomes noteikumu un Albuma prasībām.  
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10. Vagona noņemšana no uzskaites 

10.1. Ja īpašnieks izslēdz vagonu no inventāra (izņem no ekspluatācijas), īpašnieks 3 
(trīs) darba dienu laikā, skaitot no attiecīgā fakta spēkā stāšanās, iesniedz LDz pieteikumu par 
vagona noņemšanu no uzskaites pēc formas, kas ir norādīta Kārtības 10.pielikumā, pievienojot 
tam šajā pielikumā norādītos dokumentus.  

10.2. Ja īpašnieks pārdod vagonu, īpašnieks iesniedz LDz pieteikumu par vagona 
noņemšanu no uzskaites brīvā formā, kurā norāda vagona numuru, tā pircēju, pieteikumam 
pievienojot pirkšanas (pārdošanas) līguma apliecinātu kopiju un vagona 
pieņemšanas/nodošanas akta apliecinātu kopiju.   

10.3. LDz izskata īpašnieka pieteikumu, iesniedz informāciju vagona noņemšanai no 
uzskaites ABD PV.  

11. Pakalpojumu cenas un samaksas kārtība  

11.1. Pakalpojumu cenas ir  noteiktas Kārtības 12.pielikumā  “Pakalpojumu cenas” . 

11.2. Saņemot vagona īpašnieka pieteikumu pakalpojuma sniegšanai, LDz noformē un 
iesniedz īpašniekam rēķinu pakalpojuma  apmaksai. 

11.3. Vagona īpašnieks  veic LDz rēķinā norādītas summas samaksu 10 dienu laikā no 
rēķina saņemšanas dienas.  

12. Kārtības pielikumi 

12.1. Kārtībai ir pievienoti šādi pielikumi:  

12.1.1. Kārtības 1.pielikums “Pieteikums par līgumu noslēgšanu”;  

12.1.2. Kārtības 2.pielikums “Pieteikums par vagona pirmējo reģistrēšanu”;  

12.1.3. Kārtības 3.pielikums “Vagona tehniskās apskates akts”;  

12.1.4. Kārtības 4.pielikums “Pieteikums par vagona pārreģistrēšanu”;  

12.1.5. Kārtības 5.pielikums “Pieteikums vagona izmantošanas laika pagarināšanas 
atļaujas saņemšanai”;  

12.1.6. Kārtības 6.pielikums “Pieteikums par vagona izmantošanas laika pagarināšanas 
reģistrēšanu”; 

12.1.7. Kārtības 7.pielikums “Pieteikums vagona modernizācijas  atļaujas saņemšanai”; 

12.1.8. Kārtības 8.pielikums “Pieteikuma par vagona modernizācijas reģistrēšanu”; 

12.1.9. Kārtības 9.pielikums “Pieteikums par vagonu nodošanu nomā reģistrāciju”; 

12.1.10. Kārtības 10.pielikums “Pieteikums par vagona noņemšanu no uzskaites”; 

12.1.11. Kārtības 11.pielikums “Akts par kravas vagona pārnumurēšanu (VU-12)”; 

12.1.12. Kārtības 12.pielikums “Pakalpojumu cenas”. 

 

 

Valdes priekšsēdētājs     M.Kleinbergs 
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Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības 
1.pielikums  

(Pieteikumu noformē uz vagona īpašnieka veidlapas)  
 
 
__.__.20__. Nr. ___________  

VAS “Latvijas dzelzceļš”  
Tehniskās vadības direktoram  

 
PIETEIKUMS  
par līgumu noslēgšanu  
 
 

Sakarā ar to, ka savā īpašumā esam iegādājušies dzelzceļa vagonu un vēlamies to 
reģistrēt kursēšanai NVS dalībvalstu, Gruzijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dzelzceļu tīklā, 
lūdzu noslēgt ar mums līgumu par privāto vagonu reģistrāciju un uzskaiti un līgumu par vagonu 
kārtējo atkabes remontu.  

Līgumus parakstīs _____________(norādīt pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, amatu), 

pamatojoties uz ___________________ (norādīt pilnvarotās personas pilnvarojumu).  

Mūsu rekvizīti: __________________________ (vienotais reģistrācijas Nr., juridiskā un 
faktiskā adrese,e-pasta adrese, bankas konts). 

Atbildīgā kontaktpersona _____________ (norādīt atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, 
amatu, e-pasta adresi, tālruņa numuru). 
 
Pielikumā: Dokumenta, kas apliecina, ka vagona īpašnieka rīcībā ir pievedceļi vagonu 
novietošanai, apliecināta kopija.  
 

 
Amats   (paraksts)   (vārds, uzvārds)  
 

 

Izpildītājs, tālruņa numurs, e-pasta adrese 
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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  

Vagona 
numurs 2 

Tips un 
modelis  

Uzbūves 
dati  

/vagonbūve
s rūpnīcas 

kods,  
datums/  

Pēdējais 
kapitālais 
remonts 
 /remont 

uzņēmuma 
kods, 

datums/  

Pēdējais 
depo 

remonts  
/remont 

uzņēmuma 
kods, 

datums./  

Pārvadā-
jamās kravas 

veids 
/nosaukums un 

kods/  

Kursēšanas 
poligons3  

        

 

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 VU-

4ŽA (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: 

 
2 Ja tiek norādīti vairāki vagoni, tie jānorāda vagonu numuru matemātiskās progresijas kārtībā. 
3 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. 
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 – 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  
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Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības 
3.pielikums  

 
VAGONA TEHNISKĀS APSKATES AKTS 

 
(Apskates vieta, apskates datums)  
 
Par ______(īpašnieka nosaukums) īpašuma kravas vagona tehnisko apskati Latvijas dzelzceļa 

____________ (stacijas nosaukums) stacijā. 

Vagona apskati veica komisija šādā sastāvā: (amati, vārdi, uzvārdi): 

Vagona tehniskais raksturojums: 

1. Vagona astoņzīmju numurs  

2. Inventārais vai rūpnīcas numurs 

3. Vagona tips  

4. Vagona modelis 

5. Pārvadājamās kravas kods 

6. Uzbūves rūpnīcas kods ,datums, mēnesis, gads 

7. Kravnesība (tonnās) 

8. Taras masa (tonnās) 

9. Pārejas laukums ( ir/nav) 

10. Ratiņu modelis  

11. Vagona garums ar autosakabēm (mm) 

12. Roku bremzes esamība 

13. Slāpētājaparāta modelis 

14.. Gaisa sadalītāja tips 

15. Autoregulatora tips 

16. Autorežīma tips  

17. Cisternas katla kalibrs 

18. SMGS kods  

19. Katla pēdējās hidrauliskās pārbaudes dati (kas un kad to veica) 

20. Pēdējais depo remonta dati (kas un kad to veica) 

21. Pēdējais kapitālais remonta dati (kas un kad to veica) 

22. Tehniskais lēmums par izmantošanas laika pagarināšanu (datums, mēnesis, gads) 

23. Nomnieks 

24. Nomnieka pieraksta stacija 

25. Modernizācija (modernizācijas kods) 

 

Komisijas slēdziens par vagona tehnisko stāvokli: 

 

Apskatītais vagons tehniski un kravu iekraušanai darbderīgs, atbilst TEN prasībām un 

var izbraukt publiski koplietošanas dzelzceļu tīklā ar noteikto ātrumu.  

 

Komisijas locekļi:  

 

Pieraksta stacijas priekšnieks _______  (vārds, uzvārds) 

 

VTAP priekšnieks   _______ _ (vārds, uzvārds) 

 

Vagona īpašnieka pārstāvis   ____ __ _ (vārds, uzvārds) 

 



10 
 
 

Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības 
4.pielikums  

(Pieteikumu noformē uz vagona īpašnieka veidlapas)  
 
 
__.__.20__. Nr. ___________  
 

VAS “Latvijas dzelzceļš”  
Tehniskās vadības direktoram  

 
 
PIETEIKUMS  
par vagona pārreģistrēšanu  
 

 

Lūdzam veikt šādu mūsu īpašumā esošo kravas vagonu pārreģistrēšanu ABD PV: 

Nr. 
p/k  

Vagona 
numurs 4 

Tips un 
modelis  

Uzbūves 
dati  

/vagonbūve
s rūpnīcas 

kods,  

datums/  

Pēdējais 
kapitālais 
remonts 
 /remont 

uzņēmuma 
kods, 

datums/  

Pēdējais 
depo 

remonts  
/remont 

uzņēmuma 
kods, 

datums./  

Pārvadā-
jamās kravas 

veids 
/nosaukums un 

kods/  

Kursēšanas 
poligons5  

        

 

Pielikumā:  
1.Vagonbūves vai vagonu remonta uzņēmuma  izsniegtā vagona tehniskās pases VU-

4ŽA (ВУ-4ЖА) apliecināta kopija.  
 

Amats   (paraksts)   (vārds, uzvārds)  
 

 

Izpildītājs, tālruņa numurs, e-pasta adrese  

 
4 Ja tiek norādīti vairāki vagoni, tie jānorāda vagonu numuru matemātiskās progresijas kārtībā. 
5 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. 
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Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības 
5.pielikums  

(Pieteikumu noformē uz vagona īpašnieka veidlapas)  
 
 
__.__.20__. Nr. ___________  

 
VAS “Latvijas dzelzceļš”  
Tehniskās vadības direktoram  

 
PIETEIKUMS  
vagona izmantošanas laika pagarināšanas atļaujas saņemšanai  

 
Lūdzam izsniegt atļauju veikt darbus kravas vagona izmantošanas laika pagarināšanai  

             
(norādīt veidu: tehniskā diagnostika vai kapitālais remonts ar izmantojamā laika pagarināšanu (KRP) 
 
šādam mūsu īpašuma esošam vagonam:  
 

Nr. 
p/k  

Vagona 
numurs 6 

Tips un 
modelis  

Uzbūves 
dati  

/vagonbūve
s rūpnīcas 

kods,  

datums/  

Pēdējais 
kapitālais 
remonts 
 /remont 

uzņēmuma 
kods, 

datums/  

Pēdējais 
depo 

remonts  
/remont 

uzņēmuma 
kods, 

datums./  

Pārvadā-
jamās kravas 

veids 
/nosaukums un 

kods/  

Kursēšanas 
poligons7  

        

 

Kravas vagona apsekošanu, tehnisko diagnostiku (vai kapitālo remontu ar izmantojamā laika 
pagarināšanu - KRP) veiks un jauno vagona izmantošanas laiku noteiks  
              
(uzņēmuma, kas veic tehnisko diagnostiku,  nosaukums, adrese)  

Kravas vagona remontu, saskaņā ar tehnisko lēmumu (vai vagona remontu saskaņā ar  
vagonbūves rūpnīcas noteiktiem vagona ekspluatācijas noteikumiem) veiks  
              
( vagonu remonta uzņēmuma nosaukums)  

 
 
Amats   (paraksts)   (vārds, uzvārds)  
 

 

Izpildītājs, tālruņa numurs, e-pasta adrese 

  

 
6 Ja tiek norādīti vairāki vagoni, tie jānorāda vagonu numuru matemātiskās progresijas kārtībā. 
7 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. 
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Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības 
6.pielikums  

(Pieteikumu noformē uz vagona īpašnieka veidlapas)  
 
__.__.20__. Nr. ___________  

 
VAS “Latvijas dzelzceļš”  
Tehniskās vadības direktoram  

 
PIETEIKUMS  
par vagona izmantošanas laika pagarināšanas reģistrēšanu  
 

Lūdzam veikt šāda mūsu īpašumā esošā kravas vagona izmantošanas laika 
pagarināšanas reģistrēšanu ABD PV: 

Nr. 
p/k  

Vagona 
numurs 8 

Tips un 
modelis  

Uzbūves 
dati  

/vagonbūve
s rūpnīcas 

kods,  

datums/  

Pēdējais 
kapitālais 
remonts 
 /remont 

uzņēmuma 
kods, 

datums/  

Pēdējais 
depo 

remonts  
/remont 

uzņēmuma 
kods, 

datums./  

Izmantošanas 
laika 

pagarināšanas 
laika termiņš 

/datums/  

Kursēšanas 
poligons9  

        

 
 
Pielikumā:  

1. Akta par kravas vagonu modernizācijas un remonta darbu veikšanu oriģināls;  

2. Vagonbūves vai vagonu remonta uzņēmuma  izsniegtā vagona tehniskās pases VU-4ŽA 

(ВУ-4ЖА) apliecināta kopija.  
 

 
Amats   (paraksts)   (vārds, uzvārds)  
 

 

Izpildītājs, tālruņa numurs, e-pasta adrese  

 
8 Ja tiek norādīti vairāki vagoni, tie jānorāda vagonu numuru matemātiskās progresijas kārtībā. 
9 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. 
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Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības 
7.pielikums  

(Pieteikumu noformē uz vagona īpašnieka veidlapas)  
 
__.__.20__. Nr. ___________  

 
VAS “Latvijas dzelzceļš”  
Tehniskās vadības direktoram  

 
PIETEIKUMS  
vagona modernizācijas atļaujas saņemšanai  
 
 

Lūdzam izsniegt atļauju veikt vagona modernizāciju saskaņā ar projekta (Nr. un 
nosaukums)       nosacījumiem šādam mūsu īpašuma vagonam: 
 
 

Nr. 
p/k  

Vagona 
numurs10  

Esošais 
vagona 
tips un 
modelis  

Uzbūves 
dati  

/vagonbūve
s rūpnīcas 

kods,  

datums/ 

Pēdējais 
kapitālais 
remonts 

/remont 

uzņēmuma 
kods, 

datums/ 

Pēdējais 
depo 

remonts  
/remont 

uzņēmuma 
kods, 

datums/ 

Pārvadāja-
mās kravas 

veids 
/nosaukums un 

kods/ 

Plānotais 
modernizētā 
vagona tips 
un modelis  

        

 
Kravas vagona modernizēšanas darbus saskaņā ar projekta (Nr. un nosaukums)  

     nosacījumiem veiks      (vagonu 
remonta uzņēmuma nosaukums, adrese). 
 
 
Amats   (paraksts)   (vārds, uzvārds)  
 

 

Izpildītājs, tālruņa numurs, e-pasta adrese  

 
10 Ja tiek norādīti vairāki vagoni, tie jānorāda vagonu numuru matemātiskās progresijas kārtībā. 
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Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības 
8.pielikums  

(Pieteikumu noformē uz vagona īpašnieka veidlapas)  
 
__.__.20__. Nr. ___________  

 
VAS “Latvijas dzelzceļš”  
Tehniskās vadības direktoram  

 
PIETEIKUMS  
par vagona modernizēšanas reģistrēšanu 
 

Lūdzam veikt vagona modernizācijas reģistrēšanu un piešķirt jaunu numuru šādam mūsu 
īpašumā esošām vagonam: 
 

Nr. 
p/k  

Vagona 
numurs11  

Esošais 
vagona 
tips un 
modelis  

Uzbūves 
dati  

/vagonbūve
s rūpnīcas 

kods,  
datums/ 

Pēdējais 
kapitālais 
remonts 

/remont 
uzņēmuma 

kods, 
datums/ 

Pēdējais 
depo 

remonts  
/remont 

uzņēmuma 

kods, 
datums/ 

Pārvadājam
ās kravas 

veids 
/nosaukums un 

kods/ 

Plānotais 
modernizētā 
vagona tips 
un modelis  

        

 
Pielikumā:  

1. Vagonbūves vai vagonu remonta uzņēmumu izsniegtās vagona tehniskās pases VU-
4ŽA (VU-4M), kurā ir uzrādīts vagona vecais numurs, bet jaunais tehniskais raksturojums, 
apliecināta kopija;  

2. Akta par kravas vagonu modernizācijas un remonta darbu veikšanu (VU-48) oriģināls;  

3. Kravas vagona tehniskā stāvokļa apskates akta oriģināls. 
 
 
Amats   (paraksts)   (vārds, uzvārds)  
 

 

Izpildītājs, tālruņa numurs, e-pasta adrese  

 
11 Ja tiek norādīti vairāki vagoni, tie jānorāda vagonu numuru matemātiskās progresijas kārtībā. 
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Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības 
9.pielikums  

(Pieteikumu noformē uz vagona īpašnieka veidlapas)  
 
__.__.20__. Nr. ___________  

 
VAS “Latvijas dzelzceļš”  
Tehniskās vadības direktoram  

 
PIETEIKUMS 
par vagona nodošanu nomā reģistrāciju 
  

Lūdzam veikt šāda mūsu īpašumā esošā kravas vagona nodošanas nomā reģistrāciju 

ABD PV, norādot nomnieku - ___________________________ (nomnieka nosaukums, 

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), pamatojoties uz ____. gada __._____ nomas līguma 

Nr._____ noteikumiem. 

 Nomas līgums ir spēkā līdz ____.gada __._____ , iznomātā vagona pagaidu pieraksta 
stacija – __________ (stacijas kods - ______): 

         
Pielikumā: vagona pieņemšanas/nodošanas akts Nr. ______. 

 

Amats   (paraksts)   (vārds, uzvārds)  
 

 

Izpildītājs, tālruņa numurs, e-pasta adrese 

  

 
12 Ja tiek norādīti vairāki vagoni, tie jānorāda vagonu numuru matemātiskās progresijas kārtībā. 
13 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. 

Nr 
p/k 

Vagona 
numuri12 

Tips/modelis 

Uzbūves dati 
/vagonbūves 

rūpnīcas kods,  
datums/ 

Pārvadājamās kravas 
veids 

Kursēšanas13 
poligons 
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Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības 
10.pielikums  

(Pieteikumu noformē uz vagona īpašnieka veidlapas)  
 
__.__.20__. Nr. ___________  

 
VAS “Latvijas dzelzceļš”  
Tehniskās vadības direktoram  

 
PIETEIKUMS  
par vagona noņemšanu no uzskaites 
 

Lūdzam veikt vagona noņemšanu no uzskaites ABD PV. Vagona pieraksta stacija 
_________ un vagona atrašanās  stacija___________. 
 

Nr. 
p/k 

Vagona 
numurs14 

Vagona tips 
un modelis 

Vagona  izslēgšanas no inventāra iemesls 
 

    

 
Pielikumā:  

1. Akts par kravas vagona izslēgšanu no inventāra uz ___ lapām; 
2. Valsts dzelzceļa administrācijas dzelzceļa ritošā sastāva reģistra izziņas kopija. 

 
 
 
Amats   (paraksts)   (vārds, uzvārds)  
 

 

Izpildītājs, tālruņa numurs, e-pasta adrese  

 
14 Ja tiek norādīti vairāki vagoni, tie jānorāda vagonu numuru matemātiskās progresijas kārtībā. 
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Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības 
11.pielikums  

 
 

Forma VU-12 
 

A K T S  
 

par kravas vagona pārnumurēšanu 
 

__.__.20__.  ________________ stacijā                                                  Nr. ________ 
 
 

Akts sastādīts pamatojoties uz __________________(dokumenta nosaukums datums numurs), 

saskaņā ar Noteikumu par privāto kravas vagonu ekspluatāciju un numuru uzskaiti prasībām, 

vagona Nr. ____________, tips ___________, pēdējais remonts izpildīts __________(remonta 

veids, remontuzņēmuma kods, datums) pieder       

 (vagona īpašnieka nosaukums, reģistrācijas Nr.),  

pārnumurēts uz Nr. _____________ pieder __________________________(vagona īpašnieka 

nosaukums, reģistrācijas Nr.). 

 Vagona vecais numurs un piederības uzraksti aizkrāsoti un uzzīmēts vagona jaunais 

numurs un uzraksti. 

 

Dzelzceļa stacijas priekšnieks       

 

VTAP priekšnieks         

 

Vagona īpašnieka pārstāvis        
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Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības 
12.pielikums  

 

 

PAKALPOJUMU CENAS  

 

Nr 

p/k 
Sniegtā pakalpojuma nosaukums 

Cena par 1 vagonu (EUR, 

neieskaitot PVN) 

1.1 
Kravas vagona pirmējā reģistrēšana, 

 ja vienlaicīgi pieteiktais vagonu skaits ir  līdz 25 

vagoniem ieskaitot  

42,69 

1.2 
Kravas vagona pirmējā reģistrēšana, 

 ja vienlaicīgi pieteiktais vagonu skaits ir  26 

vagoni un vairāk 

38,42 

2. Kravas vagona kārtējā pārreģistrēšana 42,69 

3. 
Kravas vagona izmantošanas laika 

pagarināšanas reģistrēšana 
32,73 

4. Kravas vagona modernizācijas reģistrēšana 32,73 

5. Kravas vagona nodošana nomā 32,73 

6. Kravas vagona izņemšana no nomas 32,73 

7. 
Kravas vagona pieraksta stacijas maiņas 

gadījumā 
32,73 

8. 
Kravas vagona īpašnieka nosaukuma maiņas vai 

tā rekvizītu  grozījumu gadījumā 
32,73 

9. Kravas vagona noņemšana no uzskaites 42,69 

10. 

Kravas vagona tehniskā apskate uz 
pievedceļiem  tehniskās apskates akta 
sastādīšanai 
 

37,60 

papildus tiek aprēķināti un iekļauti rēķinā 

transporta izdevumi LDz darbinieku 

nogādāšanai līdz vagona apskates 

vietai un atpakaļ  

 


