
APSTIPRINĀTS 

Ar AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” 2022.gada 05. Jūlijā valdes lēmumu  

Noteikumi par tarifu piemērošanu un maksas iekasēšanu par uzglabāšanu Akciju Sabiedrības 

„Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”  (tālāk  – DLRR) teritorijā. 

 

DLRR patur tiesības piemērot maksu par ritošā sastāva (tālāk – RS) uzglabāšanu uz uzņēmumam piedarošajiem sliežu ceļiem, 

sliedēm, par preču un materiālo vērtību (tālāk – PMV)  uzglabāšanu segtā un klajā vietā.  

 

Par uzglabāšanu uz sliežu ceļiem tiek uzskatīts RS atrašanās DLRR teritorijā laiks ārpus līgumsaistībām. RS uzglabāšana uz rūpnīcas 

RS sliežu ceļiem tiek veikta  atbilstoši DLRR Valdes apstiprinātajiem tarifiem 2022.gada 05. Jūlijā un tiek aprēķināta no atrašanās 

DLRR teritorijā pirmās diennakts. RS atrašanās datumi  tiek fiksēti atbilstoši dzelzceļa pavadzīmēm, remontā nodošanas datumiem 

(atbilstoši Līgumam vai papildvienošanās Līgumam) un izlaišanai no remonta (atbilstoši Nodošanas pēc remonta aktam), kā arī pēc 

atsevišķiem rakstveida vienošanās dokumentiem vai nodošanas aktiem. 

 

Par uzglabāšanu atklātā vietā tiek uzskatīta DLRR nepiederošo PMV pagaidu uzglabāšana atklātos laukumos, kura tiek veikta 

atbilstoši  DLRR valdes apstiprinātajiem tarifiem, 2022.gada 05. Jūlijā un tiek piemērota maksas iekasēšana no 15. (piecpadsmitās) 

kalendārās dienas pēc Pasūtītāja brīdinājuma pa elektronisko pastu, ja Līgumā nav paredzēti citi nosacījumi.  

 

Par uzglabāšanu slēgtā vietā tiek uzskatīta DLRR nepiederošo PMV pagaidu uzglabāšana noliktavās un cehos, kura tiek veikta 

atbilstoši  DLRR valdes apstiprinātajiem tarifiem,  2022.gada 05. Jūlijā un tiek aprēķināta no 15. (piecpadsmitās) kalendārās dienas 

pēc Pasūtītāja brīdinājuma pa elektronisko pastu, ja Līgumā nav paredzēti citi nosacījumi. 

 

Par katru gadījumu tiek sastādīta paziņojuma vēstule Pasūtītājam (pietiem ar brīdinājumu  e-pastā), norādot uzglabājamo objektu, 

uzglabāšanas veidu un piedāvājumu līdz noteiktam datumam paņemt objektu no DLRR teritorijas. Vēstulei obligāti jāsatur informācija 

par tarifiem un to pielietošanas sākuma termiņiem. 

 

2022.gada 05. Jūlijā uzglabāšanas pakalpojumu tarifi AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”. 

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Vērtība, EUR * 

Uzglabāšana uz sliežu ceļiem RS vienība / diennakts 15.00 

Uzglabāšana atklātā vietā m² / diennakts 0.50 

Uzglabāšana slēgtā vietā m² / diennakts  0.85 

* - plus PVN,  atbilstoši LR spēkā esošajai likumdošanai.   

 


