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Ritošā sastāva ekspluatācijas, uzturēšanas un remonta jautājumu zināšanu  
pārbaudes noteikumi  

 
 
1. Saskaņā ar Ritošā sastāva ekspluatācijas, uzturēšanas un remonta jautājumu 

zināšanu pārbaudes noteikumiem (turpmāk - Noteikumi), VAS „Latvijas dzelzceļa” (turpmāk 
LDz) sniedz Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem komerciālo pakalpojumu - 
komersantu darbinieku normatīvi tehnisko aktu, kuri regulē ritošā sastāva ekspluatāciju, 
uzturēšanu un remontu,  prasību zināšanu pārbaudi (turpmāk - pakalpojums).  

2. Minēto normatīvi tehnisko aktu saraksts ir Noteikumu 1.pielikumā. LDz 
normatīvie dokumenti ir pieejami LDz tīmekļa vietnē www.ldz.lv.  Sadraudzības dalībvalstu 
Dzelzceļa transporta padomes normatīvie un normatīvi tehniskie akti ir pieejami  Padomes 
tīmekļa vietnē www.sovetgt.org, Padomes dokumentu tekstu var saņemt, iesniedzot rakstisku 
pieprasījumu LDz Profesionālās tālākizglītības iestādei "LDZ Mācību centrs", e-pasta adrese: 
dokcentrs@ldz.lv.  

3. Noteikumu spēkā esošā redakcija ir pieejama LDz tīmekļa vietnē www.ldz.lv. Ja 
LDz veic Noteikumu grozījumus (t.sk. pakalpojuma cenas izmaiņas), grozījumi un to spēkā 
stāšanas datums tiks publicēti LDz tīmekļa vietnē. 

4. Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz komersanta pieteikumu, nenoformējot 
rakstveida līgumu. Pieteikuma forma  ir norādīta Noteikumu 2.pielikumā.  

5. Pakalpojums ietver komersanta darbinieku zināšanu pārbaudi, slēdziena par 
pārbaudes rezultātiem noformēšanu un izsniegšanu komersantam. 

6. Darbinieku zināšanu pārbaudi veic LDz izveidota komisija (turpmāk LDz 
komisija). Zināšanu pārbaudes gaitā komisijas locekļi uzdod darbiniekam jautājumus, lai 
noskaidrotu Noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu zināšanu līmeni. Komisija novērtē, vai 
darbinieks saprot minēto dokumentu prasības un spēj konsekventi to piemērot. Pēc pārbaudes 
pabeigšanas  komisija iesniedz komersantam slēdzienu par specialista zināšanu pārbaudes 
rezultātiem. 

7. Pakalpojums tiek sniegts LDz telpās pēc adreses, kas tiek publicēta LDz tīmekļa vietnē.  

8. Pakalpojuma cena ir EUR 135.00 (simts trīsdesmit pieci  eiro) par viena darbinieka 
zināšanu pārbaudi. 

9. Pakalpojuma cena tiek uzrādīta, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN 
summa tiks uzrādīta LDz rēķinos atsevišķi. LDz ir tiesības pārskatīt Pakalpojuma cenas, 
publicējot grozījumus LDz tīmekļa vietnē www.ldz.lv. 

10. LDz   7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, skaitot no komersanta pieteikuma 
saņemšanas datuma, saskaņo ar komersantu zināšanu pārbaudes laiku, kā arī iesniedz 
komersantam rēķinu. 

11. Komersants veic LDz rēķinā norādītas summas samaksu vismaz 3 (trīs) kalendāras 
dienas pirms pārbaudes veikšanas dienas. Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu, kad attiecīgās 
summas ir ieskaitītas LDz bankas kontā.  

12. 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.  
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