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NOTEIKUMI 

par pavadzīmes un papildsūtījuma saraksta noformēšanu KPS un to izmantošanu 

pārvadājuma laikā 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Noteikumos ir noteikta pavadzīmes un papildsūtījuma saraksta noformēšanas 

kārtība iekšzemes un starptautiskajā satiksmē VAS “Latvijas dzelzceļš” Kravu 

kustības pārvaldības informācijas sistēmā, turpmāk – KPS sistēma, kā arī KPS 

sistēmas izmantošanas kārtība pārvadājuma laikā. 

1.2. Noteikumi ir saistoši SIA “LDZ CARGO” pakļautībā esošajām vienībām un SIA 

“LDZ CARGO” klientu reģistrā reģistrētām juridiskām personām, kas izmanto 

pārvadātāja SIA “LDZ CARGO” pakalpojumus kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu 

un pavadzīmēs norādītas kā nosūtītāji, turpmāk – Klienti. 

1.3. Pavadzīmes un papildsūtījuma sarakstus starptautiskajā satiksmē noformē 

atbilstoši Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) un 

Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi dienesta instrukcijas (SI 

SMGS) prasībām. Pavadzīmes un papildsūtījuma sarakstus iekšzemes satiksmē 

noformē atbilstoši LR Ministru Kabineta noteikumiem. 

1.4. Lai noformētu pavadzīmi izmantojot KPS, Klientam ir jānoslēdz līgums ar SIA 

“LDZ CARGO” par KPS izmantošanu. 

1.5. KPS sistēma piešķir unikālus sūtījuma numurus: 

1.5.1. starptautiskajā satiksmē pavadzīmei un papildsūtījuma sarakstam – kas 

sastāv no 8 cipariem; 

1.5.2. iekšzemes satiksmē pavadzīmei un papildsūtījuma sarakstam – kas sastāv 

no 7 cipariem. 

1.6.  KPS sistēmā sūtījumu numuri tiek piešķirti no noteikta sūtījuma numuru 

diapazona. Sūtījuma numuru diapazoni tiek iedalīti:  

1.6.1. pavadzīmēm, kas izdrukātas uz baltas lapas; 

1.6.2. elektroniskām pavadzīmēm; 

1.6.3. papildsūtījuma sarakstiem. 

 

 

2. Pavadzīmes noformēšanas noteikumi 

2.1. Pavadzīmi KPS sistēmā noformē izmantojot vienu no šādiem variantiem: 

2.1.1. ievada pavadzīmes datus un izdrukā pavadzīmi uz tipogrāfijas veidlapām 

(stingrās uzskaites dokuments ar piešķirto numuru); 

2.1.2. ievada pavadzīmes datus un izdrukā pavadzīmi uz baltas lapas ar KPS 

sistēmas piešķirto unikālo numuru; 

2.1.3. ievada pavadzīmes datus un iesniedz pavadzīmi elektroniskā veidā.  

 

2.2. Gadījumā, ja pavadzīmes noformēšanai Klients izmanto savu iekšējo informācijas 

sistēmu, drukāt pavadzīmes uz baltas lapas atļauts tikai tad, ja ir nodrošināts šādu 

nosacījumu risinājums: 

2.2.1. notiek datu nodošana no Klienta informācijas sistēmas uz KPS sistēmu; 

2.2.2. Klienta informācijas sistēma saņem no KPS sistēmas pavadzīmes 

numurus; 

2.2.3. pavadzīmes dati Klienta informācijas sistēmā atbilst datiem KPS sistēmā.  

 

 



3. SIA “LDZ CARGO” darbinieka rīcība, pieņemot pārvadāšanai sūtījumus pēc 

pavadzīmēm, kas ir izdrukātas uz baltas lapas no KPS sistēmas 

3.1. Pieņemot pārvadāšanai sūtījumu pēc pavadzīmes, kas ir izdrukāta uz baltas lapas, 

nepieciešams izpildīt šādas prasības: 

3.1.1. pēc sūtījuma numura pārbaudīt šīs pavadzīmes datu esamību KPS 

sistēmā. Ja pavadzīmes dati KPS sistēmā neeksistē, pavadzīmi no Klienta 

nepieņem; 

3.1.2. pēc pārvadātāja kalendārā spiedoga nospieduma iespiešanas pavadzīme 

uzreiz jāakceptē KPS sistēmā. Pārvadātāja kalendārā spiedoga datumam 

SMGS pavadzīmes 26. ailē “Pārvadājuma līguma noslēgšanas datums”/ 

KU-29 parauga pavadzīmes 44. ailē „Kravas pieņemšana pārvadāšanai” 

jāatbilst tās apstiprināšanas datumam KPS sistēmā;  

3.1.3. nododot pavadzīmes datus no KPS sistēmas uz APIKS sistēmu 

(Automatizētā Pārvadājumu Ienākumu Kontroles Sistēma), pārbaudīt 

datu atbilstību starp APIKS saņemtiem datiem un informāciju 

pavadzīmē. 

 

4. Papildsūtījuma saraksta noformēšanas noteikumi (ja kravas pārvadāšana notiek 

pēc pavadzīmes, kas izdrukāta uz veidlapas vai baltas lapas no KPS sistēmas) 

4.1. Sūtījumam, kuram KPS sistēmā ir pavadzīmes dati, papildsūtījuma sarakstu SIA 

“LDZ CARGO” darbinieks noformē izmantojot KPS sistēmas funkcionalitāti 

Operācijas ar kravu pārvadāšanas ceļā (KPS IZC funkcionalitāte). 

4.2. KPS sistēmā noformētus papildsūtījuma sarakstus izdrukā uz baltas lapas.  

4.3. Izdrukājot papildsūtījuma sarakstu no KPS sistēmas, SIA “LDZ CARGO” 

darbinieks iespiež pārvadātāja kalendārā spiedoga nospiedumu un akceptē 

papildsūtījuma sarakstu KPS sistēmā. Pārvadātāja kalendārā spiedoga datumam 

papildsūtījuma sarakstā jāatbilst tā apstiprināšanas datumam KPS sistēmā. 

 

5. KPS izmantošana pārvadājuma laikā 
5.1. Veicot pārvadājumu pēc pavadzīmes, kas ir izdrukāta uz baltas lapas, SIA “LDZ 

CARGO” darbinieks KPS sistēmā paralēli veic atzīmes, kas saistītas ar operāciju 

ar kravu pārvadāšanas ceļā, izmantojot KPS IZC funkcionalitāti. 

 

 

 

 
 


