
                                                                                       Apstiprināts 

                                                                                        ar 2015.gada 19.marta 

                                                                                   Prezidentu padomes  

                                                                                        lēmumu Nr.PP-6/98 

 

Nolikums 

par zināšanu pārbaudes pakalpojumu  

 

 

1. Saskaņā ar šī nolikuma (turpmāk Nolikums) nosacījumiem VAS 

„Latvijas dzelzceļa” (turpmāk LDz) veic Latvijas Republikā reģistrētiem 

komersantiem pēc šo komersantu pieprasījuma  komersantu darbinieku normatīvi 

tehniskās dokumentācijas prasību zināšanu pārbaudi attiecībā uz ritošā sastāva 

ekspluatāciju, uzturēšanu un remontu (turpmāk Pakalpojums).  

 

2. Nolikuma 1.punktā minētas dokumentācijas saraksts ir Nolikuma 

1.pielikumā. 
 

3. Pakalpojums ietver komersanta darbinieku zināšanu pārbaudi un LDZ 

komisijas slēdziena par  pārbaudes rezultātiem sastādīšanu un izsniegšanu 

komersantam. 

 

4. Darbinieku zināšanu pārbaudi veic LDz izveidota komisija (turpmāk 

LDz komisija), kuru ar  rīkojumu izveido LDz Tehniskās vadības direktors. 

 

5.  Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz komersanta iesniegto 

pieteikumu. Pieteikuma forma ir šī nolikuma 2.pielikumā.  

 

6.         Viena Pakalpojuma cena ir: 

6.1.        ja Pakalpojums tiek sniegts Rīgas robežās - EUR 38.42 (trīsdesmit 

astoņi  eiro četrdesmit divi centi) par viena darbinieka zināšanas pārbaudi; 

6.2.        ja Pakalpojums tiek sniegts ārpus Rīgas robežām - EUR 926.29 par 

LDz komisijas 1 (vienu)  darba dienu (deviņi simti divdesmit seši eiro divdesmit 

deviņi centi). 

Pakalpojuma cena tiek uzrādīta, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 

(PVN). PVN summa tiks uzrādīta LDz rēķinos atsevišķi. LDz ir tiesības pārskatīt 

Pakalpojuma cenu apmēru, publicējot  pakalpojumu cenas grozījumus saskaņā ar 

Nolikuma 8.punkta prasībām. 

 

6. LDz   7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, skaitot no komersanta 

pieteikuma saņemšanas datuma, saskaņo ar komersantu zināšanu pārbaudes vietu 

un laiku, kā arī iesniedz komersantam rēķinu, kuru komersantam jāsamaksā vismaz 

3 (trīs) kalendāras dienas pirms pārbaudes veikšanas dienas. Rēķins tiek uzskatīts 

par samaksātu, kad attiecīgās summas ir ieskaitītas LDz bankas kontā.  
 



7. Ja komersants nav samaksājis LDz rēķinu noteiktajā laikā, LDz ir 

tiesības apturēt vai atcelt pakalpojuma sniegšanu, paziņojot par to komersantam 

rakstveidā. Ar datumu, kad LDz nosūta komersantam  paziņojumu par 

pakalpojuma sniegšanas atcelšanu, komersanta pieteikums tiek uzskatīts par spēka 

zaudējošo.  
 

8. Nolikuma spēkā esošā redakcija ir pieejama LDz interneta vietnē 

www.ldz.lv. Ja LDz veic Nolikuma  grozījumus, tie tiek publicēti LDz interneta 

vietnē 10 (desmit) kalendārās dienas pirms šo grozījumu spēkā stāšanos. 

 

 

 

Prezidents          U.Magonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ldz.lv/


 

Nolikuma par zināšanu pārbaudes  

pakalpojumu 1.pielikums 

 
 

Tehniskās un normatīvi tehniskās dokumentācijas saraksts 

 

1. „Dzelzceļu vilces ritošā sastāva riteņpāru formēšanas, remonta un 

uzturēšanas instrukcija”, apstiprināta ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 

01.09.2010. rīkojumu Nr.D-3/450. 

2. „Lokomotīvju un motorvagonu ritošā sastāva mezglu ar ritgultņiem 

tehniskās apkalpošanas un remonta  instrukcija” Nr.DR-6/99, apstiprināta 

02.03.1999. 

3. „Dzelzceļa ritošā sastāva gaisa uzraudzības, apskates, remonta un 

uzturēšanas instrukcija” Nr.DR-74/2005, apstiprināta ar VAS „Latvijas 

dzelzceļš” 11.11.2005. rīkojumu Nr.-3/549. 

4. „Dzelzceļa vagonu bukšu ar rullīšu gultņiem ekspluatācijas un remonta 

instrukcija” Nr.DR-46/2003, apstiprināta 21.03.2003. 

5. „Kravas vagonu ratiņu remonta instrukcija” Nr.DR-43/2002, apstiprināta 

30.10.2002. 

6. „Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” sliežu motortransporta ekspluatācijas 

instrukcija”, apstiprināta ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 14.04.2009. rīkojumu 

D-3/179. 

7. Vadošais dokuments par 1520 (1524 мм) sliežu ceļa platuma maģistrālo 

dzelzceļu kravu vagonu riteņpāru ar bukšu mezgliem remontu un tehnisko 

apskati (Руководящий документ по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов 

магистральных железных дорог колеи  1520 (1524 мм), apstiprināts 

Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padomes 57.sēdī 2012.gada 

16.-17.oktobrī, ir spēkā ar 2013.gada 1.janvāri. 

8. Vadošais dokuments par kravas vagonu ratiņu remontu Nr. RD 32 CV 052-

2009. („Руководящий документ по ремонту тележек грузовых вагонов” 

№ РД 32 ЦВ 052-2009.), apstiprināts Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa 

transporta padomes 57.sēdē  2012.gada 16.-17.oktobrī, ir spēkā ar 2013.gada 

1.janvāri. 

9. „Dzelzceļa ceļa remonta mašīnu, drezīnu, automotrišu un motorvilcēju 

bukšu ar rullīšu gultņiem revīzijas un remonta instrukcija”, Nr.DR-78/2007, 

apstiprināta 15.01.2007.   

10.  „Sliežu mototransporta riteņpāru formēšanas, apskates, remonta un 

uzturēšanas instrukcija”, apstiprināta ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 

29.11.2011. rīkojumu Nr.D-3/689-2011. 

 

 

 

Prezidents          U.Magonis 



 

Nolikuma par zināšanu pārbaudes  

pakalpojumu 2.pielikums 

 

(Pieteikumu noformē uz komersanta veidlapas) 

 

__.__.20__.   Nr. ___________ 

                   VAS “Latvijas dzelzceļš” 

 

PIETEIKUMS 

par darbinieku zināšanu pārbaudi  

 

Saskaņā ar  VAS “Latvijas dzelzceļš ”Nolikumu par zināšanu pārbaudes 

pakalpojumu”, lūdzam sniegt pakalpojumu „Komersanta darbinieku zināšanas 

pārbaude” par _____________________________________. 

  

Darbinieku saraksts: 

 

Nr. 

p/k 

vārds, uzvārds personas kods amats 

    

 

Mūsu rekvizīti:____________________________ 

Ar šo mēs apstiprinām, ka Nolikuma noteikumi mums ir skaidri un 

saprotami, iebildumu un pretenziju nav. 

Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

 

 

 

Amats             (paraksts)      (vārds, uzvārds) 

 

 

Pielikumā: 

 Samaksu apliecinošs dokuments  

 

 

 

Izpildītājs un tālruņa numurs 

 

 


