
 

1 
 

APSTIPRINĀTI 
ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 
Valdes 27.12.2021. 
lēmumu Nr. VL-58/460 

 

Vagonu glabājuma pakalpojuma sniegšanas noteikumi 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Vagonu glabājuma pakalpojuma sniegšanas noteikumi (turpmāk - 
Noteikumi) izstrādāti, vadoties no Komerclikuma, citiem Latvijas Republikas 
tiesību aktiem un valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - LDz) 
spēkā esošiem normatīviem un normatīvi tehniskajiem dokumentiem, ievērojot 
stacijas tehniskās rīcības aktus (TRA) un stacijas darba tehnoloģiskos 
procesus. 

1.2. Noteikumi nosaka LDz komercpakalpojuma “vagonu glabājuma 
pakalpojums” (turpmāk – pakalpojums) sniegšanas kārtību, nosacījumus un 
cenas. 

1.3. Noteikumu spēkā esošā redakcija ir pieejama LDz tīmekļa vietnē 
www.ldz.lv.  

1.4. Ja LDz veic Noteikumu grozījumus (t.sk. pakalpojuma 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 LDz un 
Pakalpojuma pasūtītājs nav vienojušies par grozījumu ātrāku piemērošanu. 

 

2. Pakalpojuma sniegšanas kārtība un nosacījumi 

2.1. Pakalpojums tiek sniegts uz LDz piederošas dzelzceļa infrastruktūras 
sliežu ceļiem. Glabāšanas priekšmets ir tukšie vagoni, kuri neatrodas vilciena 
sastāvā vai LDz, kā apkalpes vietas operatora, šķirošanas un komplektēšanas 
pakalpojumu sniegšanas procesā (turpmāk – vagoni).  

2.2. Pakalpojums tiek sniegts vagonu īpašniekiem, vai citiem komersantiem, 
kuriem ir tiesības rīkoties ar vagoniem (turpmāk – pasūtītāji).  

2.3. Pakalpojuma sniegšanai LDz un pasūtītājs noslēdz rakstveida līgumu. 

2.4. Līguma noslēgšanai pasūtītājs iesniedz LDz ar paraksttiesīgas personas 
parakstu parakstītu pieteikumu (turpmāk - pieteikums) ar informāciju par 
amatpersonas vai citas personas, kura ir tiesīga parakstīt līgumu, vārdu, 
uzvārdu, pilnvarojumu un pasūtītāja rekvizītus (korespondences adresi, 
gadījumā, kad pasta adrese atšķiras no juridiskās adreses, e-pasta adresi, 
tālruņa numuru). 

2.5. LDz izskata pieteikumu un 15 dienu laikā sagatavo un iesniedz 
parakstīšanai vagonu glabājuma līguma projektu vai motivētu atteikumu līguma 
noslēgšanai. LDz piedāvājums ir spēkā 15 dienas. Ja no pasūtītāja puses 
parakstītais glabājuma līgums netiek nodots LDz minētajā termiņā, LDz 
piedāvājums zaudē spēku. 
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2.6. Lai nodotu vagonus glabāšanai pasūtītājs iesniedz LDz iesniegumu par 
vagonu nodošanu glabāšanai (pēc formas, kas ir publicēta LDz tīmekļa vietnē), 
norādot pasūtītāja likumiskās tiesības (īpašuma tiesības) vai līgumiskās 
tiesības (pilnvarojums, nomas līgums vai cits) rīkoties ar vagoniem, plānoto 
glabāšanas termiņu, katra vagona numuru, īpašnieku, statusu (izmantojams 
pārvadājumos, izslēgts no inventāra, izslēgts no bilances). Ja vagonu 
nodošana glabāšanai  notiek vienlaicīgi ar līguma noslēgšanu, iesniegumu par 
vagonu nodošanu glabāšanai pasūtītājs iesniedz vienlaicīgi ar pieteikumu. 

2.7. LDz izskata iesniegumu par vagonu nodošanu glabāšanai 3 darba dienu 
laikā un piedāvā pasūtītājam iespējamo vietu (vietas) vagonu izvietošanai 
(turpmāk – glabāšanas vieta). Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties glabāšanas 
vietu no LDz piedāvātājām. 

2.8. Pēc   vagonu glabājuma līguma noslēgšanas un glabāšanas vietas 
saskaņošanas, pasūtītājs saviem spēkiem nodrošina vagonu nogādāšanu 
glabāšanas vietā un izved tos pēc glabāšanas beigām (ar saviem resursiem).  

2.9. Vagonu nodošana/pieņemšana glabāšanai un pieņemšana/nodošana pēc 
glabāšanas beigām notiek, pārbaudot tikai vagonu skaitu, atbilstoši vagonu 
sarakstā norādītiem vagonu numuriem, bet nepārbaudot vagonu tehnisko 
stāvokli un komplektāciju.  

2.10. Vagonu nodošanu/pieņemšanu glabāšanai un pieņemšanu/nodošanu 
pēc glabāšanas beigām, noformē ar nodošanas/pieņemšanas aktu. Šo 
nodošanas/pieņemšanas aktu sastāda LDz, pamatojoties uz vilciena/u, ar 
kuriem vagoni tika nogādāti glabāšanas vietā/ās vai izvesti no glabāšanas 
vietas,  natūrlapas/u datiem. Aktu noformē  pēc visu pasūtītāja iesniegumā 
norādīto vagonu nodošanas glabāšanā vai izņemšanas no glabāšanas.  

2.11. Glabāšanai var nodot tikai pilnībā attīrītus no iepriekš pārvadātās kravas 
vagonus. 

2.12. Vagonu pieņemšanas glabāšanai laiks un nodošanas laiks pēc 
glabāšanas termiņa beigām tiek norādīts nodošanas/pieņemšanas aktā un tiek 
uzskatīts par pakalpojuma sākumu un beigām. Vagonu glabāšanas laika 
uzskaiti veic par katru diennakti. Par diennakti tiek uzskatīts laiks no tekošās 
dienas plkst. 18:01 (GSM +3) līdz nākamas dienas plkst. 18:00 (GSM +3) 
ieskaitot.  

2.13. Līguma darbības laikā pasūtītājam ir tiesības: 

2.13.1. izņemt vagonus no glabāšanas vietas  (daļēji vai  pilnībā)  pirms 
glabāšanas termiņa beigām, ne vēlāk, kā 24 (divdesmit četras)  stundas 
iepriekš, iesniedzot LDz iesniegumu  par vagonu izņemšanu no glabāšanas 
pirms termiņa ar vagonu sarakstu (pēc formas, kas ir publicēta LDz tīmekļa 
vietnē) vai, 

2.13.2. nodot glabāšanai papildus vagonus, saskaņojot jaunu iesniegumu ar 
LDz.  

2.14. Ja pasūtītāja iesniegtajos dokumentos trūkst nepieciešamās informācijas, 
LDz ir tiesības pieprasīt pasūtītājam iesniegt papildus dokumentus vai 
informāciju. 
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2.15. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegto dokumentu spēkā esamību un satura 
pareizību. Iesniegumus pasūtītāja vārdā ir tiesīgas parakstīt attiecīgi 
pilnvarotās personas. 

2.16. Pakalpojuma sniegšanas laikā, vagoniem, kas izvietoti vagonu 
glabāšanas vietā, LDz nodrošina vagonu nostiprināšanu no patvaļīgas 
aizripošanas, kā arī veic informācijas ievadi LDz informācijas sistēmā par 
pakalpojuma sākuma un beigu laiku, un par katra glabāšanā pieņemtā vagona 
dislokācijas vietu. 

2.17. LDz ir atbildīga par vagona bojāeju vai bojājumu, ja tas notiek vagonu 
glabāšanas vietas tehniskā stāvokļa dēļ vai LDz (LDz darbinieku vai pilnvarotas 
personas) ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ. LDz nav atbildīga par trešo 
personu rīcību vai lēmumiem un par sekām, kas varētu rasties tādas rīcības vai  
lēmumu pieņemšanas dēļ. LDz neuzņemas  nejaušas vai trešās personas 
darbības rezultātā notikušo vagonu bojāejas vai bojājumu risku un neatbild par 
vagonu izkomplektēšanu un/vai tehniskā stāvokļa pasliktināšanos. 

2.18. Pēc pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma, vienojoties ar LDz par papildus 
pakalpojuma cenām,  LDz  var nodrošināt vagonu apdrošināšanu un apsardzi.  

 

3. Pakalpojuma cena un norēķinu kārtība 

3.1. Pakalpojuma cena ir 0,75 EUR par 1 vagona glabāšanu diennaktī. Ja 

vagona atrašanās glabāšanas vietā attiecīgajā diennaktī ir bijusi mazāka par 

24 stundām, maksa par vagona glabāšanu tiek piemērota pilnā apmērā (par 

pilnu diennakti). Cena ir noteikta, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 

(PVN). PVN summa tiks aprēķināta saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem 

un uzrādīta LDz rēķinos atsevišķi. 

3.2. LDz ir tiesības vienu reizi kalendārā gada laikā mainīt pakalpojuma cenu, 

publicējot cenas grozījumus saskaņā ar Noteikumu 1.4.punkta prasībām. 

3.3. Norēķini par pakalpojumu tiek veikti, pamatojoties uz LDz rēķinu, kas ir 

jāapmaksā 10 dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas. 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs                                                                          M.Kleinbergs 

 

 

 

 


