
TELEGRAMMA 

15.12.2017.           TLG-095735/2017 

KC-1,2,3,  visiem KS, KM, KNB, KTAR, kopija ITC 
 

Lai nodrošinātu tukšu privāto un nomāto vagonu pārvadāšanas maksas 

iekasēšanu pilnā apmērā, paskaidrojam: 
 

1. Saskaņā ar LDz Cargo valdes lēmumu no 14.12.2017.  Nr. 53/1-2017 

pārvadāšanas maksu par tukšā pārvadātājam nepiederoša vagona pārvadājumu, 

noformētu ar pavadzīmi, aprēķina pēc likmes 0,040 ass-km, gadījumos, kad 

vagonu pārvadā: 

1.1. uz ārzemju dzelzceļa staciju tieši pēc kravas izkraušanas LDz stacijā, 

neatkarīgi no vagona pieraksta dzelzceļa stacijas; 

1.2. no ārzemju dzelzceļa stacijas vai no LDz stacijas (ieskaitot punktā 1.3. 

minētos gadījumus) piesūtot iekraušanai uz Latvijas dzelzceļa staciju 

LDz stacijai pierakstīto vagonu;  

1.3. no LDz stacijas pēc kravas izkraušanas uz citu LDz staciju, neatkarīgi 

no vagona pieraksta dzelzceļa stacijas, mazgāšanai, remontā, 

atstādināšanai, pavadzīmes pārformēšanai un citos gadījumos, kā arī šī 

vagona tālākai pārvadāšanai uz ārzemju dzelzceļa staciju; 

1.4. no ārzemju dzelzceļa stacijas (gadījumos, kad LDz stacijā šiem 

vagoniem krautajā reisā bija veikta dokumentu pārformēšana), no LDz 

robežstacijas līdz pavadzīmes pārformēšanas stacijai un nosūtot to 

tālāk no pavadzīmes pārformēšanas stacijas līdz LDz robežstacijai uz 

ārzemju dzelzceļa staciju. 
 

2. Saskaņā ar Tarifa LDZ Cargo-01 15.paragrafa 4.punktu pārvadāšanas 

maksu par tukšā pārvadātājam nepiederoša vagona pārvadājumu, noformētu ar 

pavadzīmi, aprēķina pēc likmes 0,070 EUR par 1 ass-km, ja ārzemju dzelzceļa 

stacijai pierakstītais vagons tiek pārvadāts: 

2.1. no ārzemju dzelzceļa stacijas vai no LDz stacijas uz LDz staciju 

iekraušanai un vagona saņēmējam ir plāns kravas pārvadāšanai šādos 

vagonos; 

2.2. no ārzemju dzelzceļa stacijas uz LDz staciju mazgāšanai (tvaicēšanai), 

atstādināšanai vai remontā, ja šie vagoni tālāk paredzēti iekraušanai 

Latvijas dzelzceļa stacijās (vagona saņēmējam ir plāns kravas 

pārvadāšanai šādos vagonos). 
 

3. Visos pārējos gadījumos pārvadāšanas maksu par tukšā pārvadātajam 

nepiederoša vagona pārvadāšanu aprēķina saskaņā ar Tarifa LDZ Cargo-01 

27.paragrāfa noteikumiem. 

4. Ja vagons ir pienācis no ārzemju dzelzceļa stacijas vai iekšzemes 

satiksmē saņēmējam, kuram nav plāna kravas pārvadāšanai šādos vagonos, bet 

tālāk vagons tiks izmantots iekraušanai, vagona saņēmējs var atgriezt tukšā 

vagona pārvadāšanas maksas starpību pretenzijas kārtībā. 

5.  Rīkojums ir spēkā no 2018. gada 01. janvāra līdz atcelšanai. 

6.  Rīkojums Nr.K-6.3.3./459 no 13.12.2016. zaudē spēku ar 2018. gada 

01. janvāri. 

 

Dokuments parakstīts ar iekšējo elektronisko parakstu 
 


