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SIA “LDz Cargo” informē par grozījumiem  
Dzelzceļa kravu tranzītpārvadājumu Tarifā KTT-LV no 2022.gada 1.janvāra 

 

Nr. Sadaļa, 
punkts Redakcija līdz 31.12.2021. Jaunā redakcija no 01.01.2022. 
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1. 3.sadaļa  

9.5.3.punkts 
Piesūtot vagonu iekraušanai (tai skaitā, piesūtot vagonu pēc 

remonta) aprēķina pēc tarifa KTT-LV 3.sadaļas 20.punkta 
noteikumiem. Ja 3 mēnešu laikā vagons tiks pārvadātas caur 
sauszemes pāreju LDZ robežstacijām krauts un tā pārvadātājs būs 
LDZ CARGO, tad tiek veikts pārvadāšanas maksas pārrēķins (pēc 
klienta pieprasījuma) pēc tarifa KTT-LV likmes 0,050 EUR par 1 ass-
km. 

Piesūtot vagonu iekraušanai (tai skaitā, piesūtot vagonu pēc 
remonta) aprēķina pēc tarifa KTT-LV 3.sadaļas 20.punkta 
noteikumiem. Ja 3 mēnešu laikā vagons tiks pārvadātas caur 
sauszemes pāreju LDZ robežstacijām krauts un tā pārvadātājs būs 
LDZ CARGO, tad tiek veikts pārvadāšanas maksas pārrēķins 
(pretenzijas kārtībā) pēc tarifa KTT-LV likmes 0,050 EUR par 1 ass-
km. 

2. 3.sadaļa  
10.2.punkts 

Pārvadāšanas maksu par kravu tranzītpārvadājumu universālajos 
un specializētajos konteineros (izņemot konteinerus-cisternas, 
refrižerator- un izotermiskos konteinerus), kuru garums ir 20 angļu 
pēdas (ar trafareta bruto masu 30,48 un vairāk tonnas) un ar 
faktisko bruto masu vairāk par 24 tonnām, aprēķina par katru 
konteineru pēc tarifa KTT-LV likmēm un noteikumiem, kas paredzēti 
20 pēdu universālajam un specializētajam konteineram - attiecīgi 
tarifa KTT-LV 3. sadaļas 10.1. punktam, piemērojot koeficientu 1,20. 

Pārvadāšanas maksu par kravu tranzītpārvadājumu universālajos 
un specializētajos konteineros (izņemot konteinerus-cisternas, 
refrižerator- un izotermiskos konteinerus), kuru garums ir 20 angļu 
pēdas (ar trafareta bruto masu 30 un vairāk tonnas) un ar faktisko 
bruto masu vairāk par 24 tonnām, aprēķina par katru konteineru pēc 
tarifa KTT-LV likmēm un noteikumiem, kas paredzēti 20 pēdu 
universālajam un specializētajam konteineram - attiecīgi tarifa KTT-
LV 3. sadaļas 10.1. punktam, piemērojot koeficientu 1,20. 

 
3. 3.sadaļa  

10.4.punkts 
Pārvadāšanas maksu par kravu tranzītpārvadājumu 

specializētajos pārvadātājam piederošos konteineros aprēķina par 
katru konteineru – attiecīgi tarifa KTT-LV 3. sadaļas 10.1. punktam, 
piemērojot šādus koeficientus: 
• konteineriem-cisternām      - 1,40; 
• refrižerator-un izotermiskajiem konteineriem   - 1,30; 
• dīzeļģeneratora konteineriem (SN tipa grupas kods, S4 un SJ tipa 

detalizētais kods)      - 1,30; 
• konteineriem, ja pavadzīmē nav precīzas norādes par konteineru 

veidu vai kategoriju      - 1,40; 
• termoizolētajiem konteineriem,H5 – H9 tipa  - 1,00; 
• specializētiem konteineriem, izņemot iepriekšminētos šajā 

punktā        - 1,00. 

Pārvadāšanas maksu par kravu tranzītpārvadājumu specializētajos 
pārvadātājam piederošos konteineros aprēķina par katru konteineru 
– attiecīgi tarifa KTT-LV 3. sadaļas 10.1. punktam, piemērojot šādus 
koeficientus: 
• konteineriem-cisternām     - 1,40; 
• refrižerator- un izotermiskajiem konteineriem - 1,30; 
• dīzeļģeneratora konteineriem (SN tipa grupas kods,  

S4 un SJ tipa detalizētais kods)   - 1,30; 
• konteineriem, ja pavadzīmē nav precīzas norādes par 

konteineru veidu vai kategoriju (vai arī to nevar noteikt vizuālas 
apskates gadījumā)    - 1,40; 

• termoizolētajiem konteineriem, H5 – H9 tipa - 1,00; 
• specializētiem konteineriem, izņemot iepriekšminētos šajā 

punktā       - 1,00. 


