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SIA “LDZ CARGO” 

KRAVU PĀRVADĀJUMU TARIFU PIEMĒROŠANAS 

NOTEIKUMI 
 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.1. “Kravu pārvadājumu tarifu piemērošanas noteikumi” izstrādāti pamatojoties 

uz Dzelzceļa likuma 23. pantu,  Dzelzceļa pārvadājumu likuma 23.pantu un 

27.pantu, un nosaka SIA “LDZ CARGO” tarifu veidošanas un piemērošanas 

nosacījumus, tarifu izmaiņu kārtību, piemērojamo preferenču veidus. 

1.2. Noteikumos lietotās definīcijas: 

1.2.1. LDZ CARGO – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ CARGO”. 

1.2.2. Klienti – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “LDZ CARGO” reģistrētie 

klienti – kravas nosūtītāji, kravas saņēmēji, maksātāji (ekspeditori, 

aģenti).  

1.2.3. Līgums – līgums, kuru sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“LDZ CARGO” noslēdz ar klientu – kravas nosūtītāju, kravas 

saņēmēju, maksātāju (ekspeditoru, aģentu) par dzelzceļa kravu 

pārvadājumu maksājumiem. 

1.3. LDZ CARGO pamatdarbības veids ir dzelzceļa kravu pārvadājumi. LDZ 

CARGO izstrādā un publicē tarifus dzelzceļa kravu pārvadājumu 

pakalpojumiem, kā arī citiem pakalpojumiem, kas ir saistīti ar pamatdarbības 

veikšanu. 

1.4. LDZ CARGO izstrādā tarifus ar mērķi nodrošināt LDZ CARGO 

konkurētspēju dzelzceļa kravu pārvadājumu jomā, pamatojoties uz tarifu 

likmju veidošanas caurskatāmu aprēķinu sistēmu, kas ir pieejama Klientiem 

un citiem pārvadāšanas procesa dalībniekiem.  

1.5. LDZ CARGO piemēro visiem Klientiem vienotus tarifu nosacījumus par 

sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

2. KRAVU PĀRVADĀJUMU TARIFI UN TO PIEMĒROŠANA 

2.1. LDZ CARGO izstrādā un piemēro tarifus: 

2.1.1. Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifu “LDZ CARGO-01”, turpmāk – 

Tarifs: 

• pārvadāšanas maksas aprēķiniem, pārvadājot kravas importa, eksporta 

un iekšzemes satiksmēs; 

• maksas aprēķiniem par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu 

saistītiem pakalpojumiem un līgumsodiem. 
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2.1.2. Dzelzceļa kravu tranzītpārvadājumu tarifu “KTT-LV”, turpmāk – Tarifs 

KTT, pārvadāšanas maksas aprēķiniem par kravu tranzītpārvadājumiem 

pa Latvijas Republikas teritoriju: 

• caur Latvijas dzelzceļa, turpmāk – LDZ, sauszemes pāreju 

robežstacijām – no vienas LDZ robežstacijas uz otru LDZ robežstaciju 

un LDZ stacijās ar vagoniem netiek veiktas kravas operācijas, kuras 

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. 

2.2. Tarifa un Tarifa KTT valūta ir euro (EUR). 

2.3. Tarifu, Tarifu KTT un to grozījumus apstiprina LDZ CARGO valde. 

2.4. LDZ CARGO sniedz pārvadātāja pakalpojumus par maksu, kas ir noteikta 

LDZ CARGO tarifos – Tarifs un Tarifs KTT, bez Līguma noslēgšanas, 

izņemot gadījumu: 

2.4.1. ja tiek sniegti pakalpojumi maksātājiem: 

2.4.1.1. ekspeditoriem – tranzītpārvadājumos caur LDZ sauszemes 

pāreju robežstacijām; 

2.4.1.2. aģentiem – tranzītpārvadājumos uz/no LDZ pieostas stacijām 

vai importa, eksporta, iekšzemes pārvadājumos. 

2.4.2. ja LDZ CARGO valde nolemj piemērot preferenci(-es). 

 

3. PREFERENCES 

3.1. Lai saglabātu LDZ CARGO pakalpojumu konkurētspēju un piesaistītu jaunas 

kravas plūsmas, LDZ CARGO valde var noteikt preferences: 

• konkurētspējīgas tarifa likmes; 

• samazinātas tarifa likmes vai koeficientus tarifa likmju samazināšanai; 

• maršruta atlaidi; 

• samazinātas tarifa likmes, sasniedzot noteiktu pārvadāto kravu apjomu; 

• atvieglojumus vai atlaides maksai par papildoperācijām un citiem ar 

pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem; 

• LDZ CARGO pienākošo maksājumu samaksas termiņa pagarinājumu. 

3.2. Preferences var tikt piemērotas pārvadājumiem: 

3.2.1.  uz/no LDZ pieostas stacijām – ja ir izpildīts minimālais kritērijs – 

Klients kalendārā gada laikā ir izmantojis LDZ CARGO pakalpojumus 

(tranzītpārvadājumiem uz/no LDZ pieostas stacijām) vismaz 10 tūkst. t 

pārvadājumiem. Ja uz pieteikuma iesniegšanas brīdi minimālais 

kritērijs nav izpildīts, Līgums netiek slēgts. Ja kalendārā gada laikā 

minimālais kritērijs ir izpildīts, tiek noslēgts Līgums (pēc Klienta 

pieteikuma saņemšanas) un Līguma nosacījumi piemērojami arī 

pārvadājumiem, kas veikti visa kalendāra gada laikā. 

3.2.2. importa, eksporta, iekšzemes un tranzītpārvadājumiem caur LDZ 

sauszemes pāreju robežstacijām – ja rodas apstākļi preferenču 

piemērošanai. 
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3.3. Preferences un to piemērošanas nosacījumus nosaka LDZ CARGO valde, 

pieņemot lēmumu noslēgt ar Klientu Līgumu. 

 

4. LĪGUMU SLĒGŠANA 

4.1. Klients iesniedz pieteikumu Līguma noslēgšanai. Pieteikuma forma ir 

atrodama interneta vietnē: www.ldzcargo.ldz.lv. 

4.2. Pirms Līguma noslēgšanas par tranzītpārvadājumu maksājumiem uz/no LDZ 

pieostu stacijām, Klientam ir jānoslēdz līgums par vagonu padošanu un 

novākšanu uz/no privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras. 

4.3. Klients, kurš noslēdz Līgumu pirmo reizi, par Līguma izpildes organizēšanu 

samaksā LDZ CARGO 300 EUR (trīs simti euro). 
 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja       S. Berga 

http://www.ldzcargo.ldz.lv/
http://www.ldzcargo.ldz.lv/

