
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDz Cargo” 

ar 2015.gada 1.augustu ievieš grozījumus Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifā 

„LDZ CARGO-01”: 

1) 5. sadaļas «Maksa par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu saistītiem 

pakalpojumiem»  

15.punkta „ Maksa par informācijas sniegšanu” 

15.2.apakšpunktā 

Nr. 

p.k. 
Maksājuma nosaukums Mērvienība 

Maksas 

lielums, EUR 
Piezīmes 

1 2 3 4 5 

15. Maksa par informācijas sniegšanu:   

15.2. kravu pārvadāšanas 

jautājumos: 

  Pēc klienta 

pieprasījuma. 

Par informēšanu 

vagona aizturēšanas 

gadījumā stacijās no 

kravas nosūtītāja, 

kravas saņēmēja 

atkarīgu iemeslu dēļ, kā 

arī noformējot muitas 

dokumentus (iekasē 

vienu reizi par 

paziņojumu, ko 

galastacijas darbinieki 

nodod tieši klientam) 

 

 

  pa telefonu paziņojums 0,85 

  uz mobilo telefonu paziņojums 1,71 

  rakstiskā veidā 

 

 kserokopijas veidā 

 pa teletaipu, faksu 

 

 telegrāfiski (vienam adresātam) 

 vietējās 

 starptautiskās 

 pa elektronisko pastu 

paziņojuma viena 

lapa 

viens dokuments 

teletaipogramma, 

fakss 

 

telegramma 
telegramma 

paziņojums un/vai 

viena skenēta lapa 

1,28 

 

0,85 

3,41 

 

 

3,41 

11,38 

1,00 

 

2) 5. sadaļas «Maksa par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu saistītiem 

pakalpojumiem»  

19.punktā „ Maksa par papildsūtījuma saraksta veidlapu” 

Nr. 

p.k. 
Maksājuma nosaukums Mērvienība 

Maksas 

lielums, EUR 
Piezīmes 

1 2 3 4 5 

19. Maksa par pavadzīmes 

veidlapu 

SMGS dzelzceļa 

pavadzīme 

0,85 

 

 

  iekšzemes 

pārvadājumu 

pavadzīme 

0,21 

 

  ceļazīmes papildus 

eksemplārs 

0,14 

 par papildsūtījuma saraksta 

veidlapu 

papildsūtījuma 

saraksts 

0,14 

  papildsūtījuma 

saraksta papildus 

eksemplārs 

0,14 



3) 6. sadaļas «Līgumsodi»  

2.punktā „Līgumsodi par vagonu, vagonu ar konteineriem un ritošā sastāva uz 

savām asīm aizturēšanu ceļā” 
N

r.
p

.k
. 

Līgumsoda veids Mērvienība 

Soda 

lielums, 

EUR 

Piezīmes 

1 2 3 4 5 

2. Līgumsods par vagonu, vagonu 

ar konteineriem un ritošā sastāva 

uz savām asīm aizturēšanu ceļā 

(par visu aizturēšanas laiku): 

vagona-

stunda, 

ritošā 

sastāva 

vienības-

stunda  

2,85 

 

Izņemot mājas 

iedzīves priekšmetu 

pārvadājumus. 

 - ja kravas nosūtītājs pavadzīmei nav pievienojis dokumentus, kas nepieciešami muitas, 

sanitāro un citu administratīvo noteikumu izpildei; 

- ja pārvadājuma vai tiem pievienotie dokumenti ir nepilnīgi vai nepareizi noformēti; 

- ja kravas nosūtītājs pārkāpis kravas iekraušanas un nostiprināšanas tehniskos 

noteikumus; 

- ja kravas nosūtītājs pārkāpis kravas pārvadājuma noteikumus vai citus noteikumus; 

- citu, no kravas nosūtītāja un kravas saņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ; 

 - ja kravas saņēmējs atkārtoti atsakās pieņemt kravu izkraušanai, 

kad pēc kravas saņēmēja lūguma aizturētie ceļā vagoni 

atkārtoti tiek aizturēti ceļā citā dzelzceļa stacijā. 

Tiek iekasēta 

papildus 5.sadaļas. 

1.punkta noteiktajai 

maksai 

 

 

 


