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1. SADAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. SAĪSINĀJUMI UN TERMINI
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ CARGO” dzelzceļa kravu tranzītpārvadājumu tarifā lietotie
termini:
1.1. LDZ - valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”.
1.2. LDZ CARGO – pārvadātājs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDZ CARGO”.
1.3. Pārvadātājam piederošie vagoni – vagoni, kuri kravas vagonu parka automatizētā datu bankā tiek
uzskaitīti ar pazīmi “инвентарный” (inventāra).
1.4. Pārvadātājam nepiederošie vagoni – vagoni, kuri kravas vagonu parka automatizētā datu bankā tiek
uzskaitīti ar pazīmi “собственный” (īpašumā esošs).
1.5. Intermodālā transporta vienība (IТЕ) – konteiners, noņemama automobiļa virsbūve, puspiekabe, kas
paredzēti kravu pārvadāšanai ar diviem vai vairākiem transporta veidiem bez kravas pārkraušanas,
mainot transporta veidu.
1.6. Autotransporta līdzeklis (ATS) – krauts automobilis, autovilciens, piekabe, kā arī tukšs automobilis,
autovilciens, piekabe pirms vai pēc to izmantošanas kravas pārvadāšanai pa dzelzceļu.
1.7. Tarifs KTT-LV/2020 – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ CARGO” tarifs, ko piemēro
pārvadāšanas maksas aprēķiniem par kravu tranzītpārvadājumiem.
1.8. Tarifs LDZ CARGO–01 – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ CARGO” dzelzceļa kravu
pārvadājumu tarifs LDZ CARGO-01, ko piemēro:
• pārvadāšanas maksas aprēķiniem, pārvadājot kravas importa, eksporta un iekšzemes
satiksmēs;
• maksas aprēķiniem par papildoperācijām un citiem ar kravu pārvadājumu saistītiem
pakalpojumiem un līgumsodiem visās satiksmēs.
1.9. Tarifa KTT-LV/2020 likmes – tarifa likmes kravu pārvadāšanas maksas aprēķiniem par
tranzītpārvadājumiem pa dzelzceļu caur Latvijas Republikas teritoriju.
1.10. Bāzes likmes – tarifa KTT-LV/2020 likmes, kurām piemēroti tarifa KTT-LV/2020 2. sadaļas noteikumi
un 3. sadaļā norādītie koeficienti.
1.11. Pārvadāšanas maksa – maksa, kas aprēķināta par tranzītpārvadājumu pēc bāzes likmēm, piemērojot
indeksācijas koeficientu un pieskaitot pārvadāšanas maksas mainīgo daļu.
1.12. Maksa par pārvadājumu – maksa, kas iekļauj sevī:
• pārvadāšanas maksu;
• maksu par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem;
• līgumsodus.
1.13. Maksa par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem – pārvadāšanas
maksā neiekļautā maksa par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem,
ko nosaka tarifs LDZ CARGO-01.
1.14. Līgumsodi - maksa par saistību neizpildīšanu, paredzētie tarifā LDZ CARGO-01.
1.15. LDZ stacijas - kravas operācijām atklātās LDZ dzelzceļa stacijas, kurās LDZ CARGO veic kravas
operācijas.
1.16. Tranzītpārvadājumi - pārvadājumi, kas tiek veikti pamatojoties uz SMGS pavadzīmēm un ir iedalāmi
šādi:
• caur LDZ sauszemes pāreju robežstacijām – no vienas LDZ robežstacijas uz otru LDZ
robežstaciju un LDZ stacijās ar vagoniem netiek veiktas kravas operācijas, kas nav saistītas
tranzītpārvadājumam;
• uz/no LDZ pieostas stacijām – no LDZ robežstacijām uz pieostas LDZ stacijām (tālākai izvešanai
ar citu transportu) vai no pieostas LDZ stacijām (ievestās kravas ar citu transportu) uz LDZ
robežstacijām.
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1.17. SMGS - Nolīgums par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (spēkā ar 01.11.1951., Latvija pievienojās
SMGS
ar
19.01.1993.
Latvijas
Republikas
Ministru
Padomes
lēmumu
Nr.30
“Par pievienošanos starptautisko dzelzceļa satiksmi reglamentējošajiem dokumentiem”).
1.18. Pavadzīme – SMGS pavadzīme.

2. TARIFS, TĀ APSTIPRINĀŠANA UN PIEMĒROŠANA
2.1. Tarifs KTT-LV/2020 izstrādāts 2020.gadam un ietver:
• likmju sistēmu;
• pārvadāšanas maksas aprēķina kārtību;
• tarifa attālumus.
2.2. Tarifu KTT-LV/2020, kā arī tā grozījumus apstiprina LDZ CARGO valde.
2.3. Tarifu KTT-LV/2020 piemēro tranzītpārvadājumu pārvadāšanas maksas aprēķiniem.
2.4. Tarifa KTT-LV/2020 valūta ir euro (EUR).
2.5. Pārvadāšanas maksu par kravu tranzītpārvadājumu aprēķina pēc Tarifa KTT-LV/2020
noteikumiem, kas ir spēkā dienā, kad:
• caur sauszemes pāreju LDZ robežstacijām – krava nodota turpmākai pārvadāšanai ārvalsts
dzelzceļa secīgajam pārvadātājam.
• uz/no LDZ pieostas stacijām – krava tiek pieņemta pārvadāšanai pieostas LDZ stacijā vai dienā,
kad krava tiek nogādāta pieostas LDZ stacijā.
2.6. Tarifa KTT-LV/2020 likmes norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.7. Tarifa KTT-LV/2020 likmēs ir iekļauta tarifa LDZ CARGO-01 5.sadaļā noteiktā maksa par LDZ
nodošanas stacijās veiktajām operācijām, kas saistītas ar valsts robežas šķērsošanu.
2.8. Pārvadāšanas maksu par kravu pārvadājumu, kad pārvadājumā Latvijas teritorijā piedalās divi
un vairāk pārvadātāji, aprēķina saskaņā ar tarifa LDZ CARGO-01 noteikumiem.
2.9. Maksa par papildoperācijām un citiem ar tranzītpārvadājumu saistītiem pakalpojumiem un
līgumsodi tiek noteikti pēc tarifa LDZ CARGO-01.

3. TARIFA PUBLIKĀCIJA
Tarifu KTT-LV/2020 un tā grozījumus LDZ CARGO publicē interneta vietnē www.ldzcargo.ldz.lv ne
vēlāk kā 15 dienas pirms to spēkā stāšanās.

4. TARIFA LIKMES
Tarifa KTT-LV/2020 likmes izklāstītas 3. sadaļā un 4.sadaļas 1. – 4. tabulās.
Tarifa KTT-LV/2020 likmes noteiktas katram pārvadājumu virzienam atkarībā no pārvadājamās
kravas veida, tā vērtības, bīstamības klases, izmantojamā vagona (konteinera) veida un tarifa attāluma.

5. INDEKSĀCIJAS KOEFICIENTS UN PĀRVADĀŠANAS MAKSAS MAINĪGĀ DAĻA
5.1. Indeksācijas koeficients tiek piemērots bāzes likmēm:
• pārvadātājam piederošiem vagoniem;
• pārvadātājam nepiederošiem vagoniem (t.sk. dīzeļģeneratora vagoniem), pasažieru vagoniem
un kravai uz savām asīm.
Aprēķinot pārvadāšanas maksu par krauto vai tukšo konteineru, ITE un ATS pārvadājumu,
indeksācijas koeficients tiek piemērots atkarībā no vagona piederības.
Indeksācijas koeficients netiek piemērots aprēķinot maksu par pavadoņu braucienu, aprēķinot
pārvadāšanas maksas mainīgo daļu, maksas aprēķinam par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu
saistītiem pakalpojumiem un līgumsodiem.
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LDZ CARGO nosaka indeksācijas koeficientus un publicē interneta vietnē www.ldzcargo.ldz.lv līdz
katra gada 1.decembrim.
Indeksācijas koeficientu grozījumus LDZ CARGO var veikt ne biežāk kā 2 reizes kalendārā gada laikā
publicējot ne vēlāk, kā 15 dienas pirms to ieviešanas.
5.2. Pārvadāšanas maksas mainīgo daļu aprēķina reizinot pārvadāšanas maksas mainīgās daļas
likmi ar kravas masu vagonā vai konteinerā (bruto masu), kravu uz savām asīm (bruto masu) un ar tarifa
attālumu.
Pārvadāšanas maksas mainīgo daļu neaprēķina šādos gadījumos:
• aprēķinot pārvadāšanas maksu pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm, kas noteiktas par 1 ass-km;
• aprēķinot pārvadāšanas maksu pēc tarifa KTT-LV/2020 3. sadaļas 10.6., 15. un 19.2. punkta
noteikumiem.
Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likmes noteikšanai par pamatu tiek ņemti:
• dīzeļdegvielas maksas izmaiņu apmērs, kas ir vidējās aritmētiskās Platts cenas dīzeļdegvielai,
ko atļauts realizēt Latvijā saskaņā ar Eiropas standartu EN 590, pieaugums vai samazinājums
salīdzinājumā ar “nulles līmeni” – 660-680 USD par 1 tonnu;
• akcīzes nodokļa izmaiņu apmērs, kas ir akcīzes nodokļa pieaugums virs 274,61 EUR par 1000
litriem vilcei izmantojamai dīzeļdegvielai atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par akcīzes
nodokli” 14. panta 1. punkta 4. apakšpunktam.
Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likmi nosaka divas reizes gadā periodam no 1. janvāra līdz 30.
jūnijam (aprēķinam izmanto dīzeļdegvielas maksas izmaiņu apmēru un akcīzes nodokļa izmaiņu maksas
apmēru par iepriekšējo periodu no 1. maija līdz 31. oktobrim) un periodam no 1. jūlija līdz 31. decembrim
(aprēķinam izmanto dīzeļdegvielas maksas izmaiņu apmēru un akcīzes nodokļa izmaiņu maksas apmēru
par iepriekšējo periodu no 1. novembra līdz 30. aprīlim).
Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likmi, izteiktu euro (EUR), LDZ CARGO publicē interneta vietnē
www.ldzcargo.ldz.lv līdz katra gada 1. decembrim un 15. jūnijam.
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2. SADAĻA. MAKSAS PAR PĀRVADĀJUMU APRĒĶINA NOTEIKUMI

6. MAKSAS PAR PĀRVADĀJUMU APRĒĶINA KRITĒRIJI
Maksas par pārvadājumu aprēķina pamatā ir:
• kravas nosaukums;
• tarifa attālums;
• kravas masa;
• vagona veids un piederība;
• ritošā sastāva veids un piederība;
• konteinera veids, kategorija un piederība;
• tarifā LDZ CARGO-01 paredzētā maksa par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu
saistītiem pakalpojumiem un līgumsodi.
6.1. KRAVAS NOSAUKUMS
6.1.1. Tarifā KTT-LV/2020 lieto Harmonizēto kravu nomenklatūru (HKN).
6.1.2. Kravas nosūtītājs pavadzīmē norāda kravas nosaukumu un kodu saskaņā ar HKN.
6.2. TARIFA ATTĀLUMS
Tarifa attālumi norādīti tarifā KTT-LV/2020 4.sadaļas 6.tabulā.
6.3. KRAVAS MASA
Kravas masa ietver:
• pārvadājamās kravas masu, ieskaitot taru (masa bruto), kā arī kravai piederošo pārvadāšanas
ierīču masu;
• noņemamo pārvadāšanas ierīču masu, kā arī nenoņemamo pārvadāšanas ierīču masa, kas nav
iekļauta vagona taras masā.
6.4. VAGONA VEIDS UN TĀ PIEDERĪBA
Lietojot tarifu KTT-LV/2020, vagons iedalās:
6.4.1. pēc vagona veida:
• universālais (tai skaitā pārkārtotais no izotermiskā vagona segtais 918 tipa vagons);
• specializētais;
6.4.2. pēc piederības:
• pārvadātājam piederošs;
• pārvadātājam nepiederošs.
6.5. KONTEINERU VEIDS, KATEGORIJA UN TO PIEDERĪBA
Lietojot tarifu KTT-LV/2020, konteinerus iedala:
6.5.1. pēc veida:
• universālie;
• specializētie;
6.5.2. pēc kategorijas: 10, 20, 30, 40 un virs 40 angļu pēdu garuma;
6.5.3. pēc piederības:
• pārvadātājam piederoši;
• pārvadātājam nepiederoši.
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3. SADAĻA. PĀRVADĀŠANAS MAKSAS APRĒĶINA NOTEIKUMI

7. PĀRVADĀŠANAS MAKSAS APRĒĶINA ALGORITMS
7.1. Pārvadāšanas maksu aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 noteikumiem, saskaņā ar pārvadāšanas
maksas aprēķina algoritmu.
7.2. Pārvadāšanas maksas aprēķina algoritms:
• kravas tranzītpārvadājumam vagonā:
L • A1 • A2 •...• An • m • Kind + Pmd • m • l = P (EUR/vag.),
BL
• kravas tranzītpārvadājumam konteinerā:
L • A1 • A2 •...• An • Kind + Pmd • m • l = P (EUR/kont.),
BL
• pēc ass-kilometra likmēm:
L • Ass • l • Kind = P (EUR/vag.),
BL
kur:
L
m
A1, A2 ..., An
BL
Kind
Pmd
l
Pmd•m•l
Ass
P

– tarifa KTT-LV/2020 likme par 1 tonnu, 1 konteineru un 1 ass-km likme;
– kravas masa vagonā, konteinerā (bruto masa), krava uz savām asīm (bruto masa);
– paaugstinošie/pazeminošie koeficienti (Tarifa 3.sadaļa);
– bāzes likme;
– indeksācijas koeficients;
– pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme par vienu tonnas-kilometru;
– tarifa attālums;
– pārvadāšanas maksas mainīgā daļa;
– vagona asu skaits;
– pārvadāšanas maksa.

7.3. Noapaļošanas kārtība algoritmā:
Noapaļot (Noapaļot (BL) • Kind) + Noapaļot (Pmd • m • l) = P

8. NOAPAĻOŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Aprēķinot pārvadāšanas maksu, katru aprēķināto summu noapaļo līdz pilniem centiem. Pusi
centa un vairāk noapaļo līdz pilnam centam, bet mazāk par pusi centa – atmet.
8.2. Aprēķinot pārvadāšanas maksu, kravas masu noapaļo līdz pilnai tonnai (aprēķinmasa), pie tam
500 kg un vairāk noapaļo līdz pilnai tonnai, bet mazāk par 500 kg atmet.

9. KRAVAS VAGONOS UN TUKŠIE VAGONI
9.1. Pārvadāšanas maksu par kravas tranzītpārvadājumu vagonos aprēķina par aprēķinmasu, bet ne
mazāk kā par minimālo aprēķinmasu tabulā norādītām tonnām.
Minimālo aprēķinmasu tabula
Nr.p.k.
Kravas nosaukums
HKN kods
Tonnas
1.
Kaučuks, gumijas izstrādājumi no tā
4001-4017
30
2.
Koksne un tās izstrādājumi
4401-4421
30
3.
Drānas, apģērbi un tekstilizstrādājumi
6001-6310
30
4.
Transportlīdzekļi, iekārtas un mehānismi (izņemot automobiļus
8401-8908
30
specializētajos vagonos, kravas uz savām asīm)
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Nr.p.k.
5.
6.

Kravas nosaukums
Izstrādājumi no melnajiem metāliem
Pārējās kravas

HKN kods
7301-7326
-

Tonnas
30
25

9.2. Pārvadāšanas maksu par kravu tranzītpārvadājumu pārvadātājam piederošos vagonos aprēķina
pēc 4. sadaļas 1. vai 3. tabulā norādītajām tarifa KTT-LV/2020 likmēm, piemērojot koeficientu 1,00,
atkarībā no pārvadājuma maršruta, vagona un kravas veida.
9.3. Pārvadāšanas maksu par kravu tranzītpārvadājumu pārvadātājam nepiederošos vagonos
aprēķina, atkarībā no pārvadājuma maršruta, vagona un kravas veida, pēc 4. sadaļas 1. vai 3. tabulā
norādītajām tarifa KTT-LV/2020 likmēm, piemērojot koeficientu 0,85.
9.4. Pārvadāšanas maksu par tukšā pārvadātājam nepiederoša vagona tranzītpārvadājumu uz/no
LDZ pieostas stacijas aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmes:
9.4.1. visos gadījumos atgriežot vagonu pēc izkraušanas vai piesūtot vagonu iekraušanai,
izņemot no ārzemju dzelzceļiem iekraušanai piesūtīto pārvadātājam nepiederošo
vagonu, kuram pieraksta stacija nav LDZ stacija
– 0,040 EUR par 1 ass-km;
9.4.2. ja tiek piesūtīts vagons iekraušanai no ārzemju dzelzceļa un pieraksta stacija nav LDZ
stacija
– 0.070 EUR par 1 ass-km.
9.5. Pārvadāšanas maksu par tukšā pārvadātājam nepiederoša vagona tranzītpārvadājumu caur
sauszemes pāreju LDZ robežstacijām, atgriežot vagonu pēc izkraušanas vai piesūtot vagonu iekraušanai,
aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmes 0,050 EUR par 1 ass-km.
9.6. Pārvadāšanas maksu par tukšā pārvadātājam nepiederoša vagona tranzītpārvadājumu uz/no
remonta, valdītāja nomaiņai un citos gadījumos, izņemot tarifa KTT-LV/2020 3. sadaļas 9.4. un 9.5. punktā
minēto, noformētu ar pavadzīmi, aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 3. sadaļas 20.punkta noteikumiem.
9.7. Pārvadāšanas maksu par kravas tranzītpārvadājumu, kas pārkraušanas robežstacijā no viena
sliežu ceļa platuma viena vagona tika pārkrauta cita sliežu ceļa platuma divos vai vairākos vagonos,
aprēķina atsevišķi par katru vagonu pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm, kas norādītas 4. sadaļas 1. vai 3.
tabulā, par katru pavadzīmi atsevišķi, bet ne mazāk, kā par minimālo aprēķinmasu tabulā norādītām
tonnām.
9.8. Pārvadāšanas maksu par kravas tranzītpārvadājumu, ja plānā paredzētā vagona vietā tiek
padots iekraušanai cita veida vagons, aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 noteikumiem, atbilstoši plānā
paredzētā vagona veidam.
Šajā gadījumā pavadzīmē ieraksta atbilstošu atzīmi:
• „ИЗВК” - ja iekraušanai paredzētā segtā vagona vietā tiek padots izotermiskais vagons;
• „ИЗВТ” - ja iekraušanai paredzētā termosvagona vietā tiek padots izotermiskais vagons;
• „ВТВК” - ja iekraušanai paredzētā segtā vagona vietā tiek padots termosvagons;
• „ИВT” - ja iekraušanai paredzētā segtā vagona vietā tiek padots ИВ vagons-termoss;
• „КРУ” - ja iekraušanai paredzētā segtā vagona vietā tiek padots segtais vagons ar siltināto vagona
virsbūvi.
Šī atzīme nav jāieraksta pavadzīmē, ja cita veida vagons ir padots iekraušanai pēc nosūtītāja
pieprasījuma un pārvadāšanas maksa jāaprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 noteikumiem, atbilstoši vagona
veidam, kuru ir pieprasījis nosūtītājs.
Šī punkta noteikumi tiek piemēroti arī pārvadāšanas maksas aprēķinam par kravu
tranzītpārvadājumu vagonos, kas pienāk izkraušanai.
9.9. Pārvadāšanas maksu kravu tranzītpārvadājumiem maršrutos vai vagonu grupās pēc vienas
pavadzīmes aprēķina atsevišķi katram vagonam.

10. KRAVAS KONTEINEROS UN TUKŠIE KONTEINERI
10.1. Pārvadāšanas maksu par kravu tranzītpārvadājumu universālajos un specializētajos
pārvadātājam piederošos konteineros, tai skaitā termoizolētos H5 - H9 tipa konteineros, aprēķina par
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katru konteineru pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm, kas norādītas 4. sadaļas 2. vai 4. tabulā, atkarībā no
pārvadājuma maršruta un konteinera kategorijas, piemērojot šādus koeficientus:
• pārvadātājam piederošā vagonā
- 1,00;
• pārvadātājam nepiederošā vagonā
- 0,85.
10.2. 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/2020 likmēm un noteikumiem, kas paredzēti
20 pēdu universālajam un specializētajam konteineram - attiecīgi tarifa KTT-LV/2020 3. sadaļas
10.1. punktam, piemērojot koeficientu 1,20.
10.3. Pārvadāšanas maksu par kravu tranzītpārvadājumu universālajos konteineros, kuru garums
pārsniedz 40 angļu pēdas, aprēķina par katru konteineru pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm un noteikumiem,
kas paredzēti 40 pēdu universālajam konteineram - attiecīgi tarifa KTT-LV/2020 3. sadaļas 10.1. punktam,
piemērojot koeficientu 1,20.
10.4. Pārvadāšanas maksu par kravu tranzītpārvadājumu specializētajos pārvadātājam piederošos
konteineros aprēķina par katru konteineru – attiecīgi tarifa KTT-LV/2020 3. sadaļas 10.1. punktam,
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;
• specializētiem konteineriem, izņemot iepriekšminētos šajā punktā
- 1,00.
Pārvadāšanas maksu par kravas pārvadājumu refrižerator- un izotermiskos konteineros, kuru
garums pārsniedz 40 angļu pēdas, aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm un noteikumiem, kas paredzēti
40 pēdu refrižerator- un izotermiskajam konteineram, piemērojot koeficientu 1,20.
10.5. Pārvadāšanas maksu par kravu tranzītpārvadājumu universālajos un specializētajos
pārvadātājam nepiederošos konteineros aprēķina par katru konteineru – attiecīgi tarifa KTT-LV/2020
3. sadaļas 10.1., 10.2., 10.3. un 10.4. punktam, piemērojot koeficientu 0,85.
10.6. Pārvadāšanas maksu par tukšo universālo un specializēto pārvadātājam nepiederošo
konteineru tranzītpārvadājumu aprēķina par katru konteineru pēc tarifa KTT-LV/2020 noteikumiem un
likmēm, kas paredzēti krautam konteineram – attiecīgi tarifā KTT-LV/2020 3. sadaļas 10.1., 10.3. un
10.4. punktam, piemērojot koeficientu 0,50.
10.7. Pārvadāšanas maksu par pārvadātājam nepiederoša dīzeļģeneratora vagona
tranzītpārvadājumu sakabē ar vagoniem refrižerator- un izotermisko konteineru pārvadāšanai krautā vai
tukšā reisā vai pārvadājot dīzeļģeneratora vagonu atsevišķi no sakabes aprēķina pēc tarifa
KTT-LV/2020 likmes 0,155 EUR par 1 ass-km.
Pārvadāšanas maksa par apkalpojošā personāla braucienu netiek aprēķināta.
10.8. Pārvadāšanas maksu par pārvadātājam nepiederošo vagonu pārvadājumu ar tukšiem
pārvadātājam piederošiem konteineriem aprēķina pēc likmes:
• ja vagonā tikai LDZ CARGO konteineri (ar burtu apzīmējumu LDZU)
- 0,042 EUR par 1 ass-km;
• ja vagonā tikai citu valstu dzelzceļa konteineri
- 0,100 EUR par 1 ass-km;
• ja vagonā citu valstu dzelzceļa konteineri un LDZ CARGO konteineri
(ar burtu apzīmējumu LDZU)
- 0,100 EUR par 1 ass-km.
10.9. Pārvadāšanas maksu par noformētu vienā pavadzīmē kravas tranzītpārvadājumu vairākos
konteineros vai tukšo konteineru grupas tranzītpārvadājumu, neatkarīgi no nepieciešamā vagonu skaita,
kurus pārvadā no vienas nosūtīšanas stacijas un no viena nosūtītāja uz vienu galastaciju vienam
saņēmējam, ja to saskaņojuši nosūtītājs un pārvadātājs, aprēķina atsevišķi katram konteineram pēc tarifa
KTT-LV/2020 noteikumiem.
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11. NEGABARĪTA KRAVAS UN KRAVAS TRANSPORTIEROS
11.1. Pārvadāšanas maksu par negabarīta kravu tranzītpārvadājumu uz platformām un pusvagonos,
aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm, kas norādītas 4. sadaļas 1. vai 3. tabulas 6. ailē, un atbilstoši
negabaritātes pakāpēm piemēro šādus koeficientus:
• 1-3 pakāpes apakšējās, sānu, augšējās negabaritātes
- 1,00;
• 4-5 pakāpes apakšējās, sānu negabaritātes
- 2,00;
• 6 pakāpes apakšējās, sānu negabaritātes, kā arī virsnegabaritātes kravām
- 3,00.
11.2. Pārvadāšanas maksu par kravas tranzītpārvadājumu četrasu, sešasu un astoņasu
transportieros aprēķina par aprēķinmasu, bet ne mazāk par 7,50 t uz 1 asi, pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm,
kas norādītas 4. sadaļas 1. vai 3. tabulas 6. ailē, atbilstoši negabaritātes pakāpēm, piemērojot šādus
koeficientus:
• gabarīta kravām
- 2,00;
• 1-3 pakāpes apakšējās, sānu, augšējās negabaritātes
- 2,00;
• 4-5 pakāpes apakšējās, sānu negabaritātes
- 3,00;
• 6 pakāpes apakšējās, sānu negabaritātes, virsnegabaritātes kravām
- 4,00;
• kravām transportieros, ko pārvadā ar atsevišķu lokomotīvi (maksu par lokomotīves
nobraukumu nosaka atsevišķi katram konkrētam pārvadājumam)
- 4,00.
Pārvadāšanas maksu par kravu tranzītpārvadājumu savienotā un sakabinātā tipa transportieros,
12 un vairāk asu transportieros, kā arī transportieros apkalpes brigādes pavadībā nosaka atsevišķi katram
konkrētam pārvadājumam.
11.3. Pārvadāšanas maksu par to kravu tranzītpārvadājumu, kurām ir vienlaikus dažādas pakāpes
negabaritāte, aprēķina par lielākās negabaritātes pakāpi.
11.4. Pārvadāšanas maksu par tukšā transportiera tranzītpārvadājumu kravas vilcienā, noformētu ar
pavadzīmi, neatkarīgi no transportiera piederības, aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm:
• četrasu transportierim
- 0,070 EUR par 1 ass-km;
• sešasu un astoņasu transportierim
- 0,142 EUR par 1 ass-km;
• 12, 16 un 20 asu transportierim
- 0,212 EUR par 1 ass-km;
• vairāk kā 20 asu transportieru
- 0,242 EUR par 1 ass-km.
Ja krava transportierī tiek pārvadāta no transportiera piederības dzelzceļa uz citas valsts dzelzceļu,
vai transportieris piesūtīts kravas iekraušanai uz transportiera piederības dzelzceļu, tad transportiera
atgriešana pēc izkraušanas vai piesūtīšana iekraušanai, noformēta ar pārsūtīšanas pavadzīmi tiek veikta
neaprēķinot pārvadāšanas maksu.
Pārvadāšanas maksu par tukšo transportieru tranzītpārvadājumu ar atsevišķu lokomotīvi nosaka
atsevišķi katram konkrētam pārvadājumam.

12. GARMĒRA KRAVAS
12.1. Pārvadāšanas maksu par divos vai vairākos vagonos (sakabe) iekrautu garmēra kravu
tranzītpārvadājumu ar vienu pavadzīmi aprēķina atsevišķi katram sakabes vagonam pēc tarifa
KTT-LV/2020 noteikumiem. Kopējo masu dala ar sakabes vagonu skaitu vienādās daļās.
12.2. Ja garmēra krava iekrauta divās savstarpēji savienotās platformās, kuras uzskata par vienu
ritošo vienību un kurām ir viens numurs, pārvadāšanas maksu aprēķina kā tranzītpārvadājumam vienā
vagonā.

13. PIESEGVAGONS UN VAGONS AR KONTROLRĀMI
13.1. Pārvadāšanas maksu par tukšā pārvadātājam piederošā vagona tranzītpārvadājumu,
izmantojot to kā piesegvagonu vai ja uz tā ir uzstādīts kontrolrāmis, aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020
likmes 0,100 EUR par 1 ass-km.
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13.2. Pārvadāšanas maksu par tukšā pārvadātājam nepiederošā vagona tranzītpārvadājumu,
izmantojot to kā piesegvagonu vai ja uz tā ir uzstādīts kontrolrāmis, aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020
likmes 0,085 EUR par 1 ass-km.
13.3. Ja krauto vagonu izmanto kā piesegvagonu vai ja uz tā ir uzstādīts kontrolrāmis, pārvadāšanas
maksu aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 noteikumiem.

14. PĀRVADĀŠANAS IERĪCES
14.1. Pārvadāšanas maksas aprēķinam kravai ar nosūtītājam piederošām pārvadāšanas ierīcēm,
faktisko masu nosaka summējot kravas masu un ierīču masu, kas pavadzīmē norādīta atsevišķi no kravas
masas.
14.2. Pārvadāšanas maksu par pārvadātājam nepiederošo noņemamo pārvadāšanas ierīču
tranzītpārvadājumu bez kravas aprēķina par to faktisko masu pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm, kas
norādītas 4. sadaļas 1. vai 3. tabulas 6. ailē, bet ne mazāk kā par 10 tonnām.
14.3. Pārvadāšanas maksu par pārvadātājam piederošo noņemamo pārvadāšanas ierīču
tranzītpārvadājumu bez kravas pārvadātājam nepiederošos vagonos aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020
likmes 0,070 EUR par 1 ass-km.
14.4. Pārvadāšanas maksu par tukšo pārvadātājam nepiederošo vagonu tranzītpārvadājumu, ja tie
aprīkoti ar nenoņemamām pārvadāšanas ierīcēm, kuru masa nav iekļauta vagona taras masā, aprēķina
pēc tarifa KTT-LV/2020 likmes 0,084 EUR par 1 ass-km.

15. PAVADOŅU BRAUCIENS
15.1. Par pavadoņu braucienu vienā vagonā ar pārvadājamo kravu vai transporta līdzeklī, kas tiek
pārvadāts kā krava uz savām asīm, neatkarīgi no to piederības, papildus kravas pārvadāšanas maksai
aprēķina pārvadāšanas maksu par katra pavadoņa braucienu pēc tarifa KTT-LV/2020 likmes 11,00 EUR par
katriem pārvadāšanas attāluma iesāktajiem 100 km.
15.2. Ja pavadoņiem iedalīts atsevišķs vagons, pārvadāšanas maksu par katra pavadoņa braucienu
aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmes 11,00 EUR par katriem pārvadāšanas attāluma iesāktajiem
100 km.
Papildus pārvadāšanas maksai par pavadoņu braucienu aprēķina pārvadāšanas maksu par vagona
tranzītpārvadājumu pēc tarifa KTT-LV/2020 likmes:
• pārvadātājam piederošam kravas vagonam
– 0,084 EUR par 1 ass-km;
• pārvadātājam nepiederošam kravas vagonam
– 0,070 EUR par 1 ass-km;
• pasažieru vagonam, neatkarīgi no piederības
– 0,110 EUR par 1 ass-km.

16. ĀTRBOJĪGĀS KRAVAS
16.1. Pārvadāšanas maksu par ātrbojīgās kravas tranzītpārvadājumu refrižeratorsekcijā aprēķina par
katra refrižeratorvagona aprēķinmasu, bet ne mazāk kā par 25 tonnām, pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm,
kas norādītas 4. sadaļas 1. vai 3. tabulas 4. ailē.
16.2. Gadījumos, ja refrižeratorsekcija tiek iekrauta daļēji vai iekraušanai tiek padota nepilnas
komplektācijas refrižeratorsekcija, pārvadāšanas maksu par kravas tranzītpārvadājumu, atkarībā no
iekrauto refrižeratorvagonu skaita, aprēķina par katru krauto refrižeratorvagonu pēc tarifa KTT-LV/2020
likmēm, kas norādītas 4. sadaļas 1. vai 3. tabulas 4. ailē, piemērojot koeficientus:
• ja iekrauti 3 vagoni
- 1,10;
• ja iekrauti 2 vagoni
- 1,30;
• ja iekrauts 1 vagons
- 1,50.
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Pārvadāšanas maksu par katra tukšā refrižeratorvagona tranzītpārvadājumu krautas
refrižeratorsekcijas sastāvā aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmes 0,070 EUR par 1 ass-km (neatkarīgi no
refrižeratorsekcijas piederības).
16.3. Gadījumos, ja palielinātas komplektācijas refrižeratorsekcijā tiek iekrauti 5 un vairāk
refrižeratorvagoni, pārvadāšanas maksu par kravas tranzītpārvadājumu aprēķina par katru krauto
refrižeratorvagonu pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm, kas norādītas 4. sadaļas 1. vai 3. tabulas 4. ailē,
piemērojot koeficientu 0,85.
Pārvadāšanas maksu par katra tukšā refrižeratorvagona tranzītpārvadājumu palielinātas
komplektācijas refrižeratorsekcijas sastāvā aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmes 0,070 EUR par 1 asskm (neatkarīgi no refrižeratorsekcijas piederības).
16.4. Pārvadāšanas
maksa
par
pārvadātājam
piederošās
dīzeļģeneratora
vagona
tranzītpārvadājumu pārvadātājam piederošās refrižeratorsekcijas sastāvā krautā reisā un par apkalpojošā
personāla braucienu netiek aprēķināta.
16.5. Pārvadāšanas maksu par pārvadātājam nepiederošās dīzeļģeneratora vagona
tranzītpārvadājumu pārvadātājam nepiederošās refrižeratorsekcijas sastāvā krautā vai tukšā reisā vai
pārvadājot pārvadātājam nepiederošās dīzeļģeneratora vagonu atsevišķi no refrižeratorsekcijas aprēķina
pēc tarifa KTT-LV/2020 likmes 0,155 EUR par 1 ass-km.
Pārvadāšanas maksa par apkalpojošā personāla braucienu netiek aprēķināta.
16.6. Pārvadāšanas maksu par katra refrižeratorvagona tranzītpārvadājumu pārvadātājam
nepiederošās refrižeratorsekcijas sastāvā tukšā reisā aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmes 0,070 EUR
par 1 ass-km.
16.7. Pārvadāšanas maksu par kravas tranzītpārvadājumu autonomā refrižeratorvagonā un
autonomā refrižeratorvagonā ar apkalpojošo personālu aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm, kas
norādītas 4. sadaļas 1. vai 3. tabulas 4. ailē.
Pārvadāšanas maksa par apkalpojošā personāla braucienu netiek aprēķināta.

17. TERMOSVAGONI
Pārvadāšanas maksu par kravas tranzītpārvadājumu termosvagonos aprēķina pēc tarifa KTTLV/2020 likmēm, kas norādītas 4. sadaļas 1. vai 3. tabulas 6. ailē, piemērojot koeficientu 1,30.

18. AUTOMOBIĻI
Pārvadāšanas maksu par automobiļu tranzītpārvadājumu specializētajos vagonos aprēķina par
aprēķinmasu pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm, kas norādītas 4. sadaļas 1. vai 3. tabulas 3.ailē, bet ne mazāk
kā par 10 tonnām.

19. KRAUTIE UN TUKŠIE ITE (IZŅEMOT KONTEINERUS) UN ATS
19.1. Pārvadāšanas maksu par krauto ITE (izņemot konteinerus) un ATS tranzītpārvadājumu uz
specializētās platformas, neatkarīgi no negabaritātes pakāpes, aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm,
kas norādītas 4. sadaļas 1. vai 3. tabulas 3. ailē, par masu - 10 tonnas;
19.2. Pārvadāšanas maksu par tukšo ITE (izņemot konteinerus) un ATS tranzītpārvadājumu uz
specializētās platformas, neatkarīgi no negabaritātes pakāpes, aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm,
kas norādītas 4. sadaļas 1. vai 3. tabulas 3. ailē, par masu - 7 tonnas.
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20. KRAVA UZ SAVĀM ASĪM
Pārvadāšanas maksu par tranzītpārvadājumu kravai uz savām asīm, aprēķina par faktisko taras
masu, bet ne mazāk, kā par 25 tonnām, pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm, kas norādītas 4. sadaļas 1. vai
3. tabulas 8. ailē, piemērojot šādus koeficientus:
• četrasu vagoniem ar taras masu līdz 30 tonnām ieskaitot
– 0,80;
• četrasu vagoniem ar taras masu virs 30 tonnām, sešasu un astoņasu
vagoniem, pasažieru vagoniem, elektrovilcienu un dīzeļvilcienu vagoniem,
celtņiem, ceļa mašīnām un citām iekārtām pārvietojamām pa dzelzceļu
– 0,50;
• lokomotīvēm
– 0,40.

21. PĀRVADĀJUMI AR ATSEVIŠĶU LOKOMOTĪVI
Pārvadāšanas maksa par tranzītpārvadājumu ar atsevišķu lokomotīvi tiek noteikta atsevišķi katram
konkrētam pārvadājumam.

22. BĪSTAMĀS KRAVAS

Nr.p.k.

22.1. Pārvadāšanas maksu par bīstamās kravas tranzītpārvadājumu aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020
noteikumiem, izņemot kravas, kas norādītas 22.2. punktā un bīstamo kravu tabulā.
22.2. Pārvadāšanas maksu par 1.bīstamības klases (sprāgstvielas), 7.bīstamības klases (radioaktīvās
vielas), 5.2. apakšklases (organiskie peroksīdi, ANO numuri 3101 - 3110), 6.2. apakšklases (infekcijas
vielas) un bīstamo kravu tabulā norādīto bīstamo kravu tranzītpārvadājumu vagonos, ITE un ATS aprēķina
pēc tarifa KTT-LV/2020 noteikumiem, piemērojot koeficientu 2,00.

HKN
nosaukums
1. Fosfors

28047000

2. Fosfors
3. Hlors

28047000
28011000

HKN kods

Bīstamo kravu tabula
ANO
Kravas nosaukums saskaņā ar
Bīstamības
Nr.*
SMGS 2. pielikumu
klase
1381 Fosfors, baltais vai dzeltenais, zem
4.2
ūdens vai šķīdumā; fosfors baltais
vai dzeltenais sauss
2447 Fosfors, baltais, kausēts
4.2
1017 Hlors
2

* vielas vai priekšmeta četrzīmju identifikācijas numurs, kas norādīts Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO)
paraugnoteikumos.

23. DZĪVNIEKI
Pārvadāšanas maksu par dzīvnieku (tiem domātās barības un
tranzītpārvadājumu aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 noteikumiem.

pārvadāšanas ierīču)

24. PĀRVADĀJUMA LĪGUMA GROZĪŠANA
Veicot pārvadājuma līguma grozījumus (pāradresēšana):
• pāradresējot kravas ceļā uz citu pieostas LDZ staciju vai citu LDZ robežstaciju, ja jaunais
pārvadāšanas maršruts (LDZ robežstacija – pāradresācijas LDZ stacija – jaunā pieostas LDZ
stacija vai jaunā LDZ robežstacija) atbilst tarifa KTT-LV/2020 4. sadaļas 6. tabulas norādītājam
attālumam, tad pārvadāšanas maksu no LDZ robežstacijas līdz jaunajai pieostas LDZ stacijai vai
jaunajai LDZ robežstacijai aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm un noteikumiem;
13

• pāradresējot kravas pieostas LDZ galastacijā mainot sākotnējo pieostas LDZ galastaciju uz citu
LDZ staciju, pārvadāšanas maksu no LDZ robežstacijas līdz sākotnējai pieostas LDZ galastacijai
aprēķina pēc tarifa KTT-LV/2020 likmēm un noteikumiem, bet no sākotnējās pieostas LDZ
galastacijas līdz citai LDZ stacijai (jaunajai LDZ galastacijai) – pēc tarifa LDZ CARGO-01
noteikumiem.
Visos pārējos pārvadājuma līguma grozījumu gadījumos pārvadāšanas maksu aprēķina pēc tarifa
LDZ CARGO-01 noteikumiem.

25. VAGONU ATGRIEŠANA UZ NODOŠANAS STACIJU
Pārvadāšanas maksu par vagonu, tukšo pārvadātājam nepiederošo vagonu, kravu uz savām asīm, kā
arī krauto pārvadātājam piederošo konteineru, krauto un tukšo universālo un specializēto pārvadātājam
nepiederošo konteineru atgriešanu uz nodošanas staciju un to turpmāko nosūtīšanu aprēķina pēc
tarifa LDZ CARGO-01 3.sadaļa 32.paragrāfa noteikumiem.

14

4. SADAĻA.
TARIFA KTT-LV/2020 LIKMJU TABULAS PĀRVADĀŠANAS MAKSAS APRĒĶINIEM KRAVU
TRANZĪTPĀRVADĀJUMIEM PA LATVIJAS REPUBLIKAS TERITORIJU UZ/NO LDZ PIEOSTAS STACIJĀM UN CAUR
SAUSZEMES PĀREJU LDZ ROBEŽSTACIJĀM

DĪZEĻDEGVIELAS MAKSAS IZMAIŅU APMĒRA NOTEIKŠANAS TABULA

TARIFA ATTĀLUMU TABULA
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1. TABULA
TARIFA KTT-LV/2020 LIKMES PĀRVADĀŠANAS MAKSAS APRĒĶINIEM KRAVU TRANZĪTPĀRVADĀJUMIEM
VAGONOS PA LATVIJAS REPUBLIKAS TERITORIJU UZ/NO LDZ PIEOSTAS STACIJĀM 2020. GADĀ

4.
5.

3

4

5

6

7

7,75

5,00

4,35

3,10

3,10

3,10 3,58

-

-

5,25

3,60

3,60

3,60 4,35

13,75 8,90

5,90

4,00

3,90

4,00 4,63

20,20 12,95

8,90

4,68

4,80

4,85 6,00

Pārējās lejamkravas cisternās

2

Rīgas pieostas
Meitene (eksp.)
LDZ stacijas*
Rīgas pieostas
Reņģe (eksp.)
LDZ stacijas*
Rīgas pieostas
Lugaži (eksp.)
LDZ stacijas*
Kārsava (eksp.)
Rīgas pieostas
Zilupe (eksp.)
LDZ stacijas*
Indra (eksp.)
Meitene (eksp.) Skulte (eksp.)

Krava uz savām asīm

1

Kravas pārvadājuma maršruts
(turp vai atpakaļ)

Minerālā degviela, nafta un tās pārtveicēšanas
produkti; bitumenminerālās vielas; minerālie
sveķi cisternās (HKN: 2706-2709, 2713 - 2715,
2721-2749, 2902, 3911)

Kravas universālajos un specializētajos vagonos

3.

Sašķīdinātās, saspiestās un zem
spiediena izšķaidītās gāzes cisternās
(HKN: 2705, 2711, 2801, 2804, 2811, 2814, 2901,
2903)

2.

LDZ pieostas stacija

Ātrbojīgās kravas refrižeratorvagonos

1.

LDZ robežstacija

Automobiļi specializētajos vagonos

Nr.p.k.

(EUR/1t)
Pārvadājamā krava un vagona veids

8

9

-

-

-

3,50

-

3,50

-

6. Lugaži (eksp.)

Skulte (eksp.)

-

-

-

4,30

-

4,30

-

Kārsava (eksp.)
7. Zilupe (eksp.)
Indra (eksp.)

Skulte (eksp.)

-

-

-

5,50

-

5,50

-

7,55

4,20

3,55

4,20 5,00

8,40

5,10

5,10

5,10 6,15

23,65 15,45

10,45

5,65

5,35

5,65 6,92

29,35 19,70

13,20

6,32

5,95

6,98 8,19

8. Meitene (eksp.)
9. Reņģe (eksp.)
10. Lugaži (eksp.)
Kārsava (eksp.)
11. Zilupe (eksp.)
Indra (eksp.)

Ventspils (eksp.)
Liepāja (eksp.)
Ventspils (eksp.)
Liepāja (eksp.)
Ventspils (eksp.)
Liepāja (eksp.)
Ventspils (eksp.)
Liepāja (eksp.)

16,20 9,90
-

-

* Rīgas pieostas LDZ stacijas ir šādas - Rīga-Krasta (eksp.), Mangaļi (eksp.), Bolderāja (eksp.), Krievu sala (eksp.),
Ziemeļblāzma (eksp.), Iļģuciems (eksp.), Sarkandaugava (eksp.)
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2. TABULA

Nr.p.k.

TARIFA KTT-LV/2020 LIKMES PĀRVADĀŠANAS MAKSAS APRĒĶINIEM KONTEINERU
TRANZĪTPĀRVADĀJUMIEM PA LATVIJAS REPUBLIKAS TERITORIJU UZ/NO LDZ PIEOSTAS
STACIJĀM 2020. GADĀ
Konteinera pārvadājuma maršruts
(turp vai atpakaļ)
LDZ robežstacija LDZ pieostas stacija
1

1. Meitene (eksp.)

2. Lugaži (eksp.)

Kārsava (eksp.)
3. Zilupe (eksp.)
Indra (eksp.)
4. Meitene (eksp.)
5. Lugaži (eksp.)
Kārsava (eksp.)
6. Zilupe (eksp.)
Indra (eksp.)

2

Rīga-Krasta (eksp.)
Mangaļi (eksp.)
Bolderāja (eksp.)
Ziemeļblāzma (eksp.)
Rīga-Krasta (eksp.)
Mangaļi (eksp.)
Bolderāja (eksp.)
Ziemeļblāzma (eksp.)
Rīga-Krasta (eksp.)
Mangaļi (eksp.)
Bolderāja (eksp.)
Ziemeļblāzma (eksp.)
Ventspils (eksp.)
Liepāja (eksp.)
Ventspils (eksp.)
Liepāja (eksp.)
Ventspils (eksp.)
Liepāja (eksp.)

(EUR/1kont.)
Konteineru kategorija
10 pēdu
3

20 pēdu
4

30, 40 pēdu
5

32,00

64,00

128,00

42,00

84,00

167,00

51,00

102,00

204,00

43,00

88,00

176,00

57,00

115,00

230,00

67,00

135,00

269,00
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3. TABULA
TARIFA KTT-LV/2020 LIKMES PĀRVADĀŠANAS MAKSAS APRĒĶINIEM KRAVU TRANZĪTPĀRVADĀJUMIEM
VAGONOS CAUR LATVIJAS REPUBLIKAS TERITORIJU SAUSZEMES PĀREJU
LDZ ROBEŽSTACIJĀM 2020. GADĀ
(EUR/1t)

Minerālā degviela, nafta un tās pārtveicēšanas
produkti; bitumenminerālās vielas; minerālie
sveķi cisternās (HKN: 2706-2709, 2713 - 2715,
2721-2749, 2902, 3911)

Krava uz savām asīm

Pārējās lejamkravas cisternās

Kravas universālajos un specializētajos vagonos

7

8

9

Eglaine (eksp.) 12,80 8,30

6,65

4,05

4,05

4,05 4,90

Meitene (eksp.) 20,40 13,00

9,30

5,50

5,50

5,50 7,00

Reņģe (eksp.)

10,30

5,60

5,60

5,60 7,65

1

2

3

4

Kravas tranzītpārvadājuma
maršruts
(turp vai atpakaļ)

1. Kārsava (eksp.)
Zilupe (eksp.)
2. Kārsava (eksp.)
Zilupe (eksp.)
3. Kārsava (eksp.)
Zilupe (eksp.)
4. Kārsava (eksp.)
Zilupe (eksp.)
Kārsava (eksp.)
5.
Zilupe (eksp.)

Sašķīdinātās, saspiestās un zem spiediena
izšķaidītās gāzes cisternās
(HKN: 2705, 2711, 2801, 2804, 2811, 2814, 2901,
2903)

6

LDZ robežstacija

Ātrbojīgās kravas refrižeratorvagonos

5

LDZ robežstacija

Automobiļi specializētajos vagonos

Nr.p.k.

Pārvadājamā krava un vagona veids

-

-

Lugaži (eksp.)

27,20 18,50

13,00

7,00

7,00

7,00 9,00

Indra (eksp.)

14,80 9,75

7,20

4,20

4,20

4,20 5,20

6. Indra (eksp.)

Eglaine (eksp.)

8,80

5,85

4,25

3,05

3,05

3,05 3,40

7. Indra (eksp.)

Meitene (eksp.) 20,40 13,00

9,30

5,50

5,50

5,50 7,00

8. Indra (eksp.)

Reņģe (eksp.)

10,30

5,60

5,60

5,60 7,65

9. Indra (eksp.)

Lugaži (eksp.)

27,20 18,50

13,00

7,00

7,00

7,00 9,00

10. Lugaži (eksp.)

Eglaine (eksp.) 25,80 17,10

12,30

6,60

6,60

6,60 8,40

11. Lugaži (eksp.)

Meitene (eksp.) 16,20 10,75

8,20

4,85

4,85

4,85 5,80

12. Lugaži (eksp.)

Reņģe (eksp.)

8,90

4,85

4,85

4,85 6,40

-

-

-

-
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4. TABULA

Nr.p.k.

TARIFA KTT-LV/2020 LIKMES PĀRVADĀŠANAS MAKSAS APRĒĶINIEM KONTEINERU
TRANZĪTPĀRVADĀJUMIEM CAUR LATVIJAS REPUBLIKAS SAUSZEMES PĀREJU ROBEŽSTACIJĀM
2020. GADĀ
Konteinera tranzītpārvadājuma
maršruts
(turp vai atpakaļ)

(EUR/1kont.)
Konteineru kategorija
10 pēdu

20 pēdu

30, 40
pēdu

2

3

4

5

Eglaine (eksp.)

50,00

100,00

180,00

Meitene (eksp.)

65,00

129,00

232,00

Lugaži (eksp.)

78,00

156,00

280,00

Indra (eksp.)

54,00

108,00

194,00

Eglaine (eksp.)

40,00

80,00

144,00

LDZ robežstacija LDZ robežstacija
1

5.

Kārsava (eksp.)
Zilupe (eksp.)
Kārsava (eksp.)
Zilupe (eksp.)
Kārsava (eksp.)
Zilupe (eksp.)
Kārsava (eksp.)
Zilupe (eksp.)
Indra (eksp.)

6.

Indra (eksp.)

Meitene (eksp.)

67,00

133,00

240,00

7.

Indra (eksp.)

Lugaži (eksp.)

79,00

158,00

284,00

8.

Lugaži (eksp.)

Meitene (eksp.)

57,00

113,00

204,00

9.

Lugaži (eksp.)

Eglaine (eksp.)

75,00

150,00

270,00

1.
2.
3.
4.
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5. TABULA
DĪZEĻDEGVIELAS MAKSAS IZMAIŅU APMĒRA NOTEIKŠANAS TABULA
Dīzeļdegvielas
Platts 6 mēnešu
vidējā cena
(USD/1t)
no – līdz
(ieskaitot)
1

zem 520

520 – 540
540 – 560
560 – 580
580 – 600
600 – 620
620 – 640
640 – 660
660 – 680
680 – 700
700 – 720
720 – 740
740 – 760
760 – 780
780 – 800
800 – 820
820 – 840
840 – 860
860 – 880
880 – 900
900 – 920

Dīzeļdegvielas
maksas izmaiņu
apmērs
(USD/1tkm)

Dīzeļdegvielas
Platts 6 mēnešu
vidējā cena
(USD/1t)
no – līdz
(ieskaitot)

Dīzeļdegvielas
maksas izmaiņu
apmērs
(USD/1tkm)

2

1

2

920 – 940
940 – 960
960 – 980
980 – 1000
1000 – 1020
1020 – 1040
1040 – 1060
1060 – 1080
1080 – 1100
1100 – 1120
1120 – 1140
1140 – 1160
1160 – 1180
1180 – 1200
1200 – 1220
1220 – 1240
1240 – 1260
1260 – 1280
1280 – 1300

0,001222
0,001316
0,001410
0,001504
0,001598
0,001692
0,001786
0,001880
0,001974
0,002068
0,002162
0,002256
0,002350
0,002444
0,002538
0,002632
0,002726
0,002820
0,002914

Virs 1300

0,000094 USD/1tkm
par katriem Platts
cenas pieauguma
20 USD

0,000094 USD/1tkm
par katriem Platts
cenas samazinājuma
20 USD
-0,000658
-0,000564
-0,000470
-0,000376
-0,000282
-0,000188
-0,000094
0,000000
0,000094
0,000188
0,000282
0,000376
0,000470
0,000564
0,000658
0,000752
0,000846
0,000940
0,001034
0,001128
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6. TABULA

LDZ stacijas nosaukums

Lugaži (eksp.)

Kārsava (eksp.)

Zilupe (eksp.)

Indra (eksp.)

Eglaine (eksp.)

Meitene (eksp.)

Reņģe (eksp.)

(km)
Attālumi starp LDZ robežstacijām
ieskaitot no/līdz valsts robežai

LDZ stacijas kods

Nr.p.k

TARIFA ATTĀLUMI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

433
445
459
419
254
297

433
106
213
174
313
356

445
106
225
185
325
368

459
213
225
118
339
382

419
174
185
118
333
376

254
313
325
339
333
109

297
356
368
382
376
109
-

401
388
194
195
190
183
187
184
181
230

460
447
287
288
283
276
280
277
274
323

472
459
299
300
295
288
292
289
286
335

486
473
313
314
309
302
306
303
300
349

-

213
200
108
109
104
97
101
98
95
144

256
243
151
152
147
140
144
141
138
187

LDZ robežstacijas
1. 110802 Lugaži (eksp.)
2. 112507 Kārsava (eksp.)
3. 112808 Zilupe (eksp.)
4. 110200 Indra (eksp.)
5. 113707 Eglaine (eksp.)
6. 091404 Meitene (eksp.)
7. 099707 Reņģe (eksp.)
LDZ pieostu stacijas
8. 098704 Liepāja (eksp.)
9. 098306 Ventspils (eksp.)
10. 097400 Bolderāja (eksp.)
11. 099001 Krievu sala (eksp.)
12. 097203 Iļģuciems (eksp.)
13. 090609 Rīga-Krasta (eksp.)
14. 095903 Ziemeļblāzma (eksp.)
15. 096605 Mangaļi (eksp.)
16. 095602 Sarkandaugava (eksp.)
17. 090806 Skulte (eksp.)
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PAPILDINFORMĀCIJA
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ORGANIZĀCIJAS UN VALSTS DIENESTI, KAS PIEPRASA ĪPAŠUS NOTEIKUMUS ATSEVIŠĶU KRAVU
PĀRVADĀJUMIEM PA LATVIJAS DZELZCEĻU
LR Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde
Nr.

1.

Uzņēmums

Kontakti

LR Valsts ieņēmumu
dienesta Muitas
pārvalde
www.vid.gov.lv

Adrese: Talejas iela 1,
Rīga, LV-1978, Latvija
tālr.: +371 6712 0823
+371 6712 0824
+371 6712 0825
+371 6712 0982
e-pasts: MP.lietvediba@vid.gov.lv,
MP.konsultacija@vid.gov.lv

Kravām, kas paredzētas kontrolei
Nr.

1.

Uzņēmums
Latvijas Republikas Ārlietu
ministrija
Stratēģiskās nozīmes preču
eksporta kontroles nodaļa
www.mfa.gov.lv

2.

Latvijas Republikas
Zemkopības ministrija
Pārtikas un veterinārais
dienests
www.pvd.gov.lv

Krava

Kontakti
Adrese: Elizabetes iela 57, Rīga,
LV-1050, Latvija
tālr.: +371 6701 6430
Militārās un divējāda
+371 6701 6429
pielietojuma kravas
fakss:+371 6728 4836
e-pasts:
nauris.rumpe@mfa.gov.lv
Andris.danovskis@mfa.gov.lv
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LVVeterinārai, fitosanitārai, 1050, Latvija
pārtikas nekaitīguma un tālr.: +371 6702 7282
nepārtikas preču
+371 6702 7505
drošuma robežkontrolei
+371 6702 7111
pakļautās kravas
+371 6702 7426
e-pasts: info.rd@pvd.gov.lv
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LATVIJAS DZELZCEĻA SHĒMA

PIEZĪMES

