
Ritošā sastāva ekspluatācijas, uzturēšanas  
un remonta jautājumu zināšanu pārbaudes  
noteikumi 1.pielikums 

 
 

Tehnisko un normatīvi tehnisko aktu 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. „VAS „Latvijas dzelzceļš” sliežu motortransporta ekspluatācijas instrukcija”, apstiprināta 

ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 29.09.2020. rīkojumu DT-1.1./44-2020. 
7. Vadošais dokuments par 1520 (1524 мм) sliežu ceļa platuma maģistrālo dzelzceļu kravu 

vagonu riteņpāru ar bukšu mezgliem remontu un tehnisko apskati  RD VNIIŽT 27.05.01-
2017 (Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных 
пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи  
1520 (1524 мм) РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017, apstiprināts Sadraudzības dalībvalstu 
dzelzceļa transporta padomes 67.sēdī 2017.gada 19.- 20.oktobrī, ir spēkā ar 2018.gada 
1.janvāri. 

8. Vadošais dokuments par 1520 (1524) mm sliežu ceļa platuma maģistrālo dzelzceļu 
pasažieru vagonu riteņpāru ar bukšu mezgliem remontu un tehnisko apkopi 
(Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с 
буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи  
1520 (1524 мм)), apstiprināts Sadraudzības valstu Dzelzceļa padomes 63.sēdē 2015. 
gada 04.- 05.11. novembrī. 

9. Кravas vagonu 2 tipa ratiņu remontu pēc GOST 9246 ar spraugas veida sānu slīdņiem 
Nr. RD 32 CV 052-2009. („Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 c 
боковыми скользунами зазорного типа” № 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. 

10. „Dzelzceļa ceļa remonta mašīnu, drezīnu, automotrišu un motorvilcēju bukšu ar rullīšu 
gultņiem revīzijas un remonta instrukcija” Nr.DR-78/2007, apstiprināta 15.01.2007.   

11.  „Sliežu mototransporta riteņpāru formēšanas, apskates, remonta un uzturēšanas 
instrukcija”, apstiprināta ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 29.11.2011. rīkojumu Nr.D-3/689-
2011. 
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