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SIA “LDz Cargo” informē par grozījumiem Dzelzceļa kravu pārvadājumu Tarifā 
LDZ CARGO-01 no 2022.gada 1.janvāra 

 

Nr. 
Sadaļa, 

paragrāfs, 
punkts 

Redakcija līdz 31.12.2021. Jaunā redakcija no 01.01.2022. 

1 2 3 4 
1. 3.sadaļa 

16§ 
1.2.punkts 

Pārvadāšanas maksu par kravas pārvadājumu universālajos 
konteineros, kuru garums ir 20 angļu pēdas (ar trafareta bruto masu 
30,48 un vairāk tonnas) un faktisko bruto masu vairāk par 24 tonnām, 
aprēķina par katru konteineru saskaņā ar šī paragrāfa 1.1. punkta 
noteikumiem, kas paredzēti 20 pēdu universālajam konteineram, 
piemērojot koeficientu 1,20. 

 

Pārvadāšanas maksu par kravas pārvadājumu universālajos 
konteineros, kuru garums ir 20 angļu pēdas (ar trafareta bruto masu 
30 un vairāk tonnas) un faktisko bruto masu vairāk par 24 tonnām, 
aprēķina par katru konteineru saskaņā ar šī paragrāfa 1.1. punkta 
noteikumiem, kas paredzēti 20 pēdu universālajam konteineram, 
piemērojot koeficientu 1,20. 

 
2. 3.sadaļa 

16§ 
2.1.punkts 

Pārvadāšanas maksu par kravas pārvadājumu specializētajos 
konteineros, kā arī tukšo specializēto pārvadātājam nepiederošo 
konteineru pārvadājumu, aprēķina saskaņā ar šī paragrāfa 1.1. punkta 
noteikumiem, piemērojot šādus koeficientus: 
─ konteineriem-cisternām    - 1,40; 
─ refrižerator- un izotermiskajiem konteineriem - 1,30; 
─ konteineriem, ja pavadzīmē nav precīzas norādes par konteineru 

veidu vai kategoriju    - 1,40; 
─ dīzeļģeneratora konteineriem (SN tipa grupas kods, S4 un SJ tipa 

detalizētais kods)     - 1,30; 
─ termoizolētajiem konteineriem, H5 – H9 tipa - 1,00; 
─ specializētiem konteineriem, izņemot iepriekšminētos šajā 

punktā       - 1,00. 
 

Pārvadāšanas maksu par kravas pārvadājumu specializētajos 
konteineros, kā arī tukšo specializēto pārvadātājam nepiederošo 
konteineru pārvadājumu, aprēķina saskaņā ar šī paragrāfa 1.1. punkta 
noteikumiem, piemērojot šādus koeficientus: 
─ konteineriem-cisternām     - 1,40; 
─ refrižerator- un izotermiskajiem konteineriem - 1,30; 
─ konteineriem, ja pavadzīmē nav precīzas norādes par konteineru 

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

─ dīzeļģeneratora konteineriem (SN tipa grupas kods, S4 un SJ tipa 
detalizētais kods)     - 1,30; 

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

punktā       - 1,00. 
 

3. 3.sadaļa 
16§ 
3.punkts 

Pārvadāšanas maksu par kravas pārvadājumu konteineros, 
kuru kategorija nav norādīta pavadzīmē, kā arī tukšo pārvadātājam 
nepiederošo konteineru pārvadājumu, kuru kategorija nav norādīta 
pavadzīmē, aprēķina par katru konteineru saskaņā ar šī paragrāfa 1.1. 
punkta noteikumiem, piemērojot koeficientu 1,40.  

Pārvadāšanas maksu par kravas pārvadājumu konteineros, 
kuru kategorija nav norādīta pavadzīmē, kā arī tukšo pārvadātājam 
nepiederošo konteineru pārvadājumu, kuru kategorija nav norādīta 
pavadzīmē, aprēķina par katru konteineru saskaņā ar šī paragrāfa 1.1. 
punkta noteikumiem, piemērojot koeficientu 1,40.  
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4. 3.sadaļa 
27§ 
1.3.punkts 

27.§ KRAVA UZ SAVĀM ASĪM 
1. Pārvadāšanas maksu par kravas uz savām asīm pārvadājumu 
aprēķina pēc Tarifa shēmas Nr.1 likmēm un piemērojot šādus 
koeficientus atkarībā no tarifa attāluma: 
1.1. četrasu vagoniem ar vagona taras masu līdz 30 tonnām atkarībā 
no tarifa attāluma: 

─ no 1 km līdz 70 km     – 0,30; 
─ no 71 km līdz 150 km    – 0,35; 
─ no 151 km līdz 250 km    – 0,40; 
─ no 251 km līdz 350 km    – 0,45; 
─ virs 350 km      – 0,50; 

1.2. četrasu vagoniem ar vagona taras masu virs 30 tonnām, sešasu un 
astoņasu vagoniem, pasažieru vagoniem, elektro- un dīzeļvilcienu 
vagoniem, ceļa mašīnām, dzelzceļa celtņiem un citām dzelzceļa 
pārvietojamām iekārtām    – 0,50; 
1.3. lokomotīvēm (par katru lokomotīves sekciju)  – 0,85. 

 

27.§ KRAVA UZ SAVĀM ASĪM 
1. Pārvadāšanas maksu par kravas uz savām asīm pārvadājumu 

aprēķina pēc Tarifa shēmas Nr.1 likmēm un piemērojot šādus 
koeficientus atkarībā no tarifa attāluma: 

1.1. četrasu vagoniem ar vagona taras masu līdz 30 tonnām 
atkarībā no tarifa attāluma: 

─ no 1 km līdz 70 km     – 0,30; 
─ no 71 km līdz 150 km    – 0,35; 
─ no 151 km līdz 250 km    – 0,40; 
─ no 251 km līdz 350 km    – 0,45; 
─ virs 350 km      – 0,50; 

1.2. četrasu vagoniem ar vagona taras masu virs 30 tonnām, sešasu 
un astoņasu vagoniem, pasažieru vagoniem, elektro- un dīzeļvilcienu 
vagoniem       – 0,50; 

1.3. ceļa mašīnām, dzelzceļa celtņiem un citām dzelzceļa 
pārvietojamām iekārtām ar vairāk kā četrām asīm aprēķina pēc Tarifa 
3.sadaļas 28.§ noteikumiem     – 0,50; 

1.4. lokomotīvēm (par katru lokomotīves sekciju) – 0,85. 
5. 3.sadaļa 

34§ 
3.punkts 
(jauns) 

- 3. Pārvadāšanas maksu par kravas uz savām asīm pārvadājumu 
aprēķina pēc Tarifa 3.sadaļas 27.§ noteikumiem, piemērojot 
koeficientus atkarībā no tarifa attāluma: 

─ no 1 līdz 50 km     – 0,40; 
─ no 51 līdz 150 km     – 0,50; 
─ virs 151      – 0,60. 

 
6. 3.pielikums 

IV sadaļa 
22.punkts 

22. Ja saņēmējs/nosūtītājs pēc kravas iekraušanas vēlas svērt 
vagonus, izmantojot LDZ CARGO pakalpojumu, tad dīkstāves 
maksa svēršanas laikā, kā arī manevru darbu laikā netiek 
aprēķināta. 

22. Ja saņēmējs/nosūtītājs pēc kravas iekraušanas vēlas svērt vagonus, 
izmantojot LDZ CARGO pakalpojumu, tad dīkstāves maksa 
svēršanas laikā, kā arī manevru darbu laikā netiek aprēķināta. 
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