PROJEKTS
LĪGUMS
par komersanta atestāciju
Rīgā

_____________

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - LDz), reģ.Nr.40003032065,
__________________personā,
kurš
rīkojas,
pamatojoties
uz
___________________________, no vienas puses,
un
____________________________
(turpmāk
Komersants),
reģ.Nr._____________, _________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz
_________________, no otras puses,
abas kopā un katra atsevišķi sauktas Puses vai Puse, noslēdza šādu līgumu (turpmāk –
Līgums) par zemāk minēto:
1. Līguma priekšmets
1.1. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem LDz sniedz Komersantam šādus
pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi):
1.1.1. Komersanta sākotnēja atestācija tiesības saņemšanai Direkcijā ritošā sastāva,
kas kursē NVS dalībvalstu publiski izmantojamā dzelzceļu tīklā (turpmāk – ritošais sastāvs)
vai tā detaļu ražošanai;
1.1.2. Komersanta sākotnēja atestācija tiesības saņemšanai Direkcijā ritošā sastāva
modernizācijai;
1.1.3. Komersanta sākotnēja atestācija tiesības saņemšanai Direkcijā ritošā sastāva vai
tā detaļu remontam;
1.1.4. Komersanta autobremžu kontrolpunkta un autobremžu nodaļas sākotnēja
atestācija tiesību veikt vagonu autobremžu remontu un pārbaudi saņemšanai;
1.1.5. Saņemtās tiesības ritošā sastāva vai tā detaļu ražošanai, modernizācijai un
remontam plāna vai ārpusplāna (komersanta reorganizācijas, firmas maiņas vai tiesību
atjaunošanas gadījumā) apliecināšana;
1.1.6. Komersanta darbinieku zināšanu pārbaude.
1.2. Pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz Nolikumu par valsts akciju
sabiedrības „Latvijas dzelzceļa” sniegtajiem atestācijas pakalpojumiem (apstiprināts ar
Prezidentu padomes __.__.2012. lēmumu Nr.___ ), turpmāk – Nolikums, un Komersanta
pieteikumu.
1.3.

Līguma lietotie termini ir identiski Nolikumā lietotiem terminiem.
2. LDz tiesības un pienākumi

2.1. Saņemot Komersanta pieteikumu 30 dienu laikā pēc Pakalpojuma samaksas
izskatīt iesniegtos dokumentus un to pareizību un atbilstību faktiskajam stāvoklim.
Vajadzības gadījumā pieprasīt Komersantam papildus dokumentāciju.
2.2. Ar Komersantu saskaņotajā laikā apsekot Komersanta uzņēmumu un pārbaudīt:
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2.2.1. personāla kvalifikāciju, ierīču un tehnoloģisko procesu atbilstību normatīvi
tehniskajām prasībām;
2.2.2. konkrētā ritošā sastāva remontu reglamentējošās normatīvi tehniskās
dokumentācijas (NTD) esamību kopumā un izrakstu no NTD esamību tieši darba vietās;
2.2.3.Komersanta uzņēmuma un tā atsevišķu iecirkņu tehnoloģijas gatavību ražošanas
procesam;
2.2.4.Komersanta uzņēmuma un tā atsevišķu iecirkņu nodrošinājumu ar kvalificētu
personālu;
2.2.5.Komersanta uzņēmuma un tā atsevišķu iecirkņu nodrošinājumu ar paredzētajam
darbam nepieciešamo aprīkojumu, tehnoloģiskajām palīgierīcēm, instrumentiem un mērīšanas
līdzekļiem.
2.3. Pēc Komersanta dokumentu un uzņēmuma pārbaudes pabeigšanas sastādīt aktu
par pārbaudes rezultātiem, kurā ietverts slēdziens par iespēju piešķirt pieprasītās tiesības.
Akta eksemplāru iesniegt Komersantam 3 (trīs) darba dienu laikā.
2.4. Pozitīva pārbaudes rezultātā iesniegt CSŽT Direkcijai pieprasījumu piešķirt
Komersantam pieprasītās tiesības.
2.5. Paziņot Komersantam CSŽT Direkcijas lēmumu un izsniegt noteiktā parauga
LDz apliecību.
2.6. Pēc Komersanta personāla atestācijas veikt ierakstu “Dzelzceļa satiksmes
drošību reglamentējošo normatīvo aktu zināšanu pārbaudes rezultātu uzskaites žurnālā”.
saskaņā ar 02.05.2006. MK noteikumu Nr.360 prasībām.
2.7. Veikt atkārtotas pārbaudes Komersanta uzņēmumā, paziņojot Komersantam
pārbaudes laiku.
2.8. Apturēt vai atsaukt atestācijas rezultātus, sniedzot attiecīgo informāciju CSŽT
Direkcijai:
2.8.1. ja Komersants nepamatoti atsakās no atkārtotas pārbaudes vai citādi rada
šķēršļus pārbaudes veikšanai;
2.8.2. ja ritošā sastāva ekspluatācijas procesā tiek konstatēts, ka Komersants ir
pārkāpis prasības, kas noteiktas konstruktoru, ekspluatācijas vai remonta dokumentācijā;
2.8.3. ja Komersants ir pārkāpis nacionālās likumdošanas normas, kas ietekmē
komersanta komercdarbību;
2.8.4. ja atkārtotas pārbaudes veikšanā konstatēti būtiski pārkāpumi tehnoloģiskajā
procesā, Komersanta uzņēmuma un tā atsevišķu iecirkņu nodrošinājumā ar paredzētajam
darbam nepieciešamo aprīkojumu, tehnoloģiskajām palīgierīcēm, instrumentiem un mērīšanas
ierīcēm;
2.8.5. ja Komersants pārkāpis normu prasības, kas nosaka produkcijas izgatavošanas,
modernizācijas vai remonta atbilstību izmantojamajai infrastruktūrai.
2.9. Paziņot Komersantam par dokumentu grozījumiem vai jaunu dokumentu, kas
regulē Līguma priekšmetu, pieņemšanu un spēkā stāšanos.
2.10. Līguma darbības termiņa izbeigšanas vai Līguma darbības pirmstermiņa
izbeigšanas gadījumā paziņot CSŽT Direkcijai par Komersanta saņemto tiesību izbeigšanos.
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3. Komercsabiedrības tiesības un pienākumi
3.1. Ievērot Nolikuma un CSŽT ietvaros pieņemto normatīvo dokumentu, kas regulē
Līguma priekšmetu, prasības ciktāl šī punktā minētie dokumenti nav pretrunā ar Latvijas
Republikas likumdošanas prasībām.
3.2. Savlaicīgi noformēt pieteikumu atestācijai Komersanta reorganizācijas, firmas
maiņas vai tiesību atjaunošanas gadījumā, pievienojot tam pieprasītos dokumentus.
3.3. Saskaņot ar LDz pārstāvjiem Komersanta uzņēmuma pārbaudes laiku.
Nodrošināt LDz komisijas piekļuvi Komersanta ražošanas un personāla pārbaudei.
3.4. Nodrošināt LDz pārstāvjiem visus nepieciešamos apstākļus LDz noteiktajā laikā
Komersanta uzņēmuma atkārtotas pārbaudes veikšanai un iesniegt visus šīm mērķim
pieprasītos dokumentus.
3.5. Veikt samaksu par Pakalpojumiem līgumā noteiktajā kārtībā.
4. Pakalpojumu maksa un norēķinu kārtība
4.1. Pakalpojumu maksa tiek noteikta saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā noteiktiem
izcenojumiem. Pakalpojumu maksa tiek uzrādīta, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
(PVN). PVN summa tiks uzrādīta LDz rēķinos atsevišķi.
LDz ir tiesības vienu reizi kalendārā gadā pārskatīt pakalpojumu maksu, brīdinot par
to Komersantu 30 dienas pirms jaunas maksas spēkā stāšanās.
4.2. Samaksu par Pakalpojumiem Komercsabiedrība veic priekšapmaksā,
pamatojoties uz LDz rēķinu, 10 kalendāro dienu laika, skaitot no rēķina izsniegšanas dienas.
4.3. Līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem LDz tad, kad
attiecīgās summas ir ieskaitītas LDz bankas kontā.
Komersanta maksājumus, kas saistīti ar Līgumu, ieskaita LDz šādā secībā:
iespējamā līgumsoda summa;
- iespējamā parāda summa;
- kārtējie maksājumi.

-

5. Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana
5.1. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus, izņemot Pakalpojumu maksas
grozījumus un Nolikuma grozījumus, par kuru spēkā stāšanas LDz paziņo Komersantam 30
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no šī paziņojuma nosūtīšanas dienas, Puses
noformē rakstiski, pievieno Līgumam, un tie ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5.2. Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī pēc Pušu
rakstiskas vienošanās.
5.3. LDz ir tiesības, brīdinot par to Komersantu ne vēlāk, ka 30 dienas iepriekš,
vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, neizmaksājot Komersantam nekādas kompensācijas,
gadījumā, ja:
5.3.1.Komersants pārkāpj Līguma noteikumus un, saņemot LDz norādījumu par
pārkāpumu novēršanu, nenovērš to LDz norādījumā noteiktajā termiņā;
5.3.2. Komersanta rīcība kaitē LDz interesēm vai reputācijai;
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5.3.3. Komersants neatlīdzina visus zaudējumus, kuri radušies Komersanta vainas dēļ;
5.3.4. Komersants ilgāk par trīs mēnešiem ir nokavējis kādu no maksājumiem, kas
tam uzlikti saskaņā ar Līgumu;
5.3.5. tiek ierosināta lieta par Komersanta atzīšanu par maksātnespējīgu vai
bankrotējušu.
5.4.
Katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to
rakstiski brīdinot otro Pusi trīs mēnešus iepriekš, neizmaksājot nekādas kompensācijas.
6. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība
6.1. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību izpildi. Katrai Pusei, neizpildot vai
pienācīgi neizpildot savas līgumsaistības, ir jāsedz otras Puses tiešie zaudējumi, kas radušies
tās darbības vai bezdarbības rezultātā.
6.2. LDZ nav atbildīga par Direkcijas vai citu valstu dzelzceļa administrāciju
lēmumiem un par sekām, kas varētu rasties tādu lēmumu pieņemšanas dēļ.
6.3. Komersants ir atbildīgs par iesniegtiem dokumentiem un to saturu, ka arī par
iesniegto ziņu pareizu un ticamību.
6.4. Ja Komersants kavē rēķina samaksu, LDZ ir tiesības ieturēt no
Komercsabiedrības līgumsodu 0,1% apmērā no parāda summas par katru kavējuma kalendāro
dienu.
6.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumsaistību
neizpildīšanu, kura izceļas nepārvaramas varas apstākļu ietekmes dēļ. Tie ir apstākļi, kurus
Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst, t.sk., valsts varas lēmumi. Puse var atsaukties uz šiem
apstākļiem, ja pierāda, ka šie apstākļi notika un tieši ietekmēja šī līguma saistību izpildi.
6.6. Puse, kas nevar izpildīt savas saistības sakarā ar nepārvaramas varas apstākļu
izcelsmi rašanos, nekavējoties, bet ne vēlāk, kā trīs dienu laikā no brīža, kad tai kļuva zināms
vai bija jāzina par šo apstākļu iestāšanos, paziņo rakstveidā par to otrai Pusei. Ja Puse nav
paziņojusi otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, vai paziņo nesavlaicīgi,
tad tā zaudē tiesības atsaukties uz šo apstākli turpmāk.
6.7. Pēc paziņojuma saņemšanas un gadījumā, ja otra Puse piekrīt, ka paziņojumā
aprakstītie apstākļi ir šī līguma 6.6. un 6.7.punktā minētie, Puses vienojas par rīcību šo
apstākļu pārvarēšanai vai to seku samazināšanai.
6.8. Visus strīdus un domstarpības, kas izriet no Līguma, Puses risina pārrunu ceļā.
Ja tādā veidā netiek panākta vienošanās, 30 kalendāro dienu laikā, ieinteresētai Pusei ir
tiesības nodot strīdu izskatīšanai Latvijas tiesā.
6.9. Informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par valsts akciju sabiedrību
“Latvijas dzelzceļš” Komersanta rīcībā nonākusi Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par
LDz komercnoslēpumu, un bez iepriekšējas rakstiskas LDz piekrišanas nav izpaužama
trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neaattiecas uz
informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts
institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.
Saņemto LDz komercnoslēpumu saturošo informāciju Komersants apņemas izmantot vienīgi
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Līguma 1.punktā norādītajam mērķim, ievērojot LDz komercintereses un šo konfidencialitātes
pienākumu.
7. Noslēguma noteikumi
7.1. Puses ir iepazinušās ar Līgumu, piekrīt tā noteikumiem un to apstiprina,
parakstot Līgumu.
7.2. Ja Līguma darbības laikā tiek grozīti normatīvie akti, uz kuriem Līgumā izdarīta
atsauce un/vai kas piemērojami Līguma izpildē, Puses piemēro atbilstīgās normas attiecīgajā
brīdī spēkā esošajā redakcijā.
7.3. No Līguma spēkā stāšanas brīža visi iepriekšējie mutiskie un rakstiskie
solījumi un vienošanās par Līguma priekšmetu zaudē spēku.
7.4. Visiem paziņojumiem, ko Puses nosūta sakarā ar Līgumu, jābūt rakstiskā veidā,
un tie tiks uzskatīti par saņemtiem, ja tos nosūta pa faksiem, kuru numuri ir norādīti šajā
līgumā, pa elektronisko pastu, kuras adreses ir norādītas Līguma vai ar ierakstītu vēstuli pa
pastu. Pusei jāinformē otrā Puse par sava nosaukuma, adreses, bankas rekvizītu, faksa un
tālruņa numuru izmaiņām 5 darba dienu laikā no izmaiņu veikšanas.
7.5.

Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

7.6. Visi Līguma nodaļu nosaukumi tiek izmantoti tikai ērtības dēļ un nevis Līguma
nosacījumu interpretācijai.
7.7. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram, un
tiem visiem ir vienāds juridisks spēks.
7.8.

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

8. Pušu rekvizīti
8.1.

LDz:

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”,
reģ. Nr. LV40003032065,
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547,
Tālrunis: 67234200, fakss 67233661
Nor. konts LV58NDEA0002080249645
Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle
Rīgā, SWIFT, NDEALV2X

8.2. Komersants

9.Pušu paraksti
LDz

_____________(________)

Komersants _______(_______)

20__.gada ___.___________

20__.gada ___.___________

