
Tipveida līgums 

 

Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu  

 
L Ī G U M S   Nr.___________ 

 
 
Rīgā                     
 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDZ CARGO”, turpmāk - Principāls, 
kuru pamatojoties uz valdes ______.____.2022. lēmumu Nr._________ pārstāv 
………………………………………………………….  no vienas puses, un  

____„_____________”, turpmāk – Klients, kuru pamatojoties uz 
___________ pārstāv ________________________________ no otras puses,  

Principāls un Klients kopā turpmāk – Puses un atsevišķi arī – Puse,  
noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums. 

 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem un „SIA „LDZ CARGO” principāla 

pakalpojumu sniegšanas noteikumiem” (turpmāk – Noteikumi) Principāls sniedz 
Klientam ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas, Savienības 
tranzīta procedūras piemērošanas, preču pagaidu uzglabāšanas deklarāciju 
noformēšanas pakalpojumus, turpmāk – Pakalpojums.  

 
 

2. Pušu pienākumi 
2.1. Puses apņemas izpildīt līgumsaistības ņemot vērā Eiropas Savienības 

un Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību aktu prasības, saskaņā ar 
Noteikumiem un Līguma nosacījumiem. 

2.2. Principālam ir pienākums: 
2.2.1. sniegt Pakalpojumu pamatojoties uz Klienta pieteikumā par muitas 
procedūras noformēšanu (Noteikumu 3.4.punkts) sniegto informāciju par kravu, 
ievērojot Līguma 1.pielikumā “Dzelzceļa iecirkņi, kuros tiek sniegts Pakalpojums” 
un 2.pielikumā “Kravu saraksts, kurām tiek sniegts Pakalpojums” noteikto ; 
2.2.2. nekavējoties informēt Klientu pa tālruni, kas ir norādīts Līguma 
6.10.2.punktā, ja Klienta sniegta informācija un dokumenti nav pietiekoši vai 
nepilnīgi Pakalpojuma sniegšanai; 
2.2.3. nodrošināt kravas uzrādīšanu muitas iestādei, kravas transportēšanu, 
svēršanu, pārkraušanu, paraugu ņemšanu, ja muitas iestāde pieņem lēmumu 
veikt kravas pārbaudi. 
       2.3. Klientam ir pienākums: 
2.3.1. Pakalpojuma saņemšanai saskaņā ar Noteikumu 3.4.punktu iesniegt 
Principālam pieteikumu par muitas procedūras noformēšanu. 
2.3.2. pēc Principāla pieprasījuma iesniegt visu informāciju un dokumentus, kas 
nepieciešami Pakalpojuma izpildei vai atvieglo to;  
2.3.3. iesniegt Principālam visas nepieciešamās atļaujas, ja Pakalpojums tiek 
sniegts kravām, kuru pārvadāšanai ir nepieciešamas speciālas atļaujas; 
2.3.4. saņemot vagonus ar kravu, nodrošināt kravas uzglabāšanu vagonā ar 
neskartiem nodrošinājumiem no brīža, kad krava  ir pieņemta no pārvadātāja, 
līdz brīdim, kad tai tiek piemērota nākamā muitas procedūra vai preču  pagaidu 
uzglabāšana; 
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2.3.5. nosūtot vagonus ar kravu, nodrošināt kravas uzglabāšanu vagonā 
ar neskartiem nodrošinājumiem, no brīža, kad Klients iesniedzis pieteikumu  
Principālam par muitas procedūras  noformēšanu līdz brīdim, kad pārvadātājs 
pieņem kravu pārvadāšanai; 
2.3.6. ievērojot tranzīta deklarācijā norādīto termiņu, piemērot kravai nākamo 
muitas procedūru  un nekavējoties noslēgt muitas procedūru tranzīts; 
2.3.7. nodrošināt tranzīta procedūras noslēgšanu, ja Pakalpojums tiek sniegts 
līdz citas Eiropas Savienības dalībvalsts muitas iestādei; 
2.3.8. segt Principālam visus izdevumus, kas saistīti ar kravas pārbaudi, t.sk. 
kravas transportēšanu, svēršanu, pārkraušanu, paraugu ņemšanu, vagonu 
dīkstāvi, ja muitas iestāde pieņem lēmumu veikt kravas pārbaudi;  
2.3.9. samaksāt Principālam par sniegto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma 
3.daļas nosacījumiem.  
  

3. Līgumsumma un norēķinu kārtība 
3.1. Par sniegto Pakalpojumu Klients maksā Principālam Noteikumos noteikto 

maksu. 
3.2. Maksu par sniegto Pakalpojumu Līguma 1.pielikuma 1.punktā noteiktajos 

dzelzceļa iecirkņos Principāls iekasē kopā ar pārvadāšanas maksu. 
3.3. Veicot norēķinus par sniegto Pakalpojumu Līguma 1.pielikuma 2. un 

3.punktā noteiktajos dzelzceļa iecirkņos, Principāls līdz katra mēneša 10. datumam 
noformē Klientam rēķinu iepriekšējā mēnesī sniegtā Pakalpojuma apmaksai. Rēķins 
tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins tiek nosūtīts 
elektroniski uz Klienta e-pastu:…………..  no Principāla e-pasta: cargo.rekini@ldz.lv. 
Elektroniskā veidā nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu tā nosūtīšanas dienā.  

3.4. Klientam ir pienākums apmaksāt rēķinu līdz esošā mēneša 20.datumam, 
pārskaitot līgumsummu uz rēķinā norādīto norēķinu kontu, maksājuma uzdevumā 
norādot rēķina numuru un datumu.  
       3.5. Par rēķina samaksas datumu uzskatāms datums, kurā banka akceptējusi 
Klienta maksājuma uzdevumu.  
       3.6. Norēķinu valūta eiro (EUR). 
  

4. Pušu atbildība 
4.1. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību izpildi. Katrai Pusei ir pienākums segt 

otrai Pusei zaudējumus, kas nodarīti vainojamas darbības vai bezdarbības, 
līgumsaistību pilnīgās vai daļējās neizpildes rezultātā. 

4.2. Principāls ir atbildīgs par sekām, kas radušās Principāla kļūdas dēļ, 
sniedzot Pakalpojumu. 

4.3. Klients ir atbildīgs par Principālam iesniegto dokumentu, uz kuru pamata 
Principāls noformē muitas procedūru, atbilstību deklarētai kravai un to 
autentiskumu, un apmaksā administratīvos sodus, muitas parādus, kas radušies 
saistībā ar Savienības tranzīta procedūras izpildi, ja tiek konstatēts, ka Klienta 
iesniegtie dokumenti satur nepatiesu informāciju vai ziņas par kravu, kā arī ir 
atbildīgs par citu prettiesisku rīcību, kuras rezultātā Principālam ir radīti zaudējumi.  

4.4. Puse kurai ir nodarīti zaudējumi, iesniedz otrai Pusei pretenziju, kurai 
pievieno dokumentus, kas pierāda otrās Puses vainu un nodarīto zaudējumu 
apmēru. Pretenzija ir jāizskata  15 (piecpadsmit) dienu laikā. Ja pretenzija ir 
apmierināta, zaudējumu summu apmaksā pamatojoties uz izrakstīto rēķinu. Ja 
pretenzija nav apmierināta, zaudējumu atlīdzināšanai Puses vērsās tiesā. 

4.5. Ja muitas iestāde kravai, kas iekrauta vagonā ar neskartiem 
nodrošinājumiem, konstatē kravas neatbilstību  dokumentiem, uz kuru pamata ir 
noformēta muitas procedūra, ir prezumējama Klienta vaina par nepatiesas 
informācijas iesniegšanu Principālam.  

 

mailto:cargo.rekini@ldz.lv
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5. Strīdu izšķiršana 

5.1. Visas pretenzijas un tās apliecinošos dokumentus Puses nosūta viena otrai 
rakstiskā veidā. 

5.2. Visi strīdi, domstarpības un nesaskaņas, kas var rasties Līguma saistību 
izpildes gaitā, Puses risina sarunu ceļā.  Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā Puses nevar 
panākt vienošanos, strīdus jautājumu bez papildu Pušu piekrišanas nodod 
izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību 
aktiem. 

 

6. Papildnoteikumi 

6.1. Par Līgumā norādīto Pušu rekvizītu maiņu Puses rakstveidā informē viena 
otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Par Līgumā norādīto Pušu kontaktpersonu un to 
tālruņu izmaiņām Puses informē nekavējoties. Ja kāda no Pusēm neinformē otru 
par kontaktu informācijas un rekvizītu maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas 
atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties pašai vai otrai 
Pusei.  

6.2. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses regulē saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajām tiesību normām un normatīvajiem aktiem. 

6.3. Klients, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas 
dzelzceļš” koncerna mājas lapā www.ldz.lv (sadaļa “Par mums” / Biznesa ētika) 
publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas 
pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un 
nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar līguma izpildi saistītie 
apakšuzņēmēji. 

6.4. Klientam ir pienākums nekavējoties informēt VAS “Latvijas dzelzceļš” 
izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv, ja identificēta 
situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru 
biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, 
lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda 
informācija netiek sniegta, bet kļūst zināms, ka Klients ir pārkāpis kādu no 
“Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas 
pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība ar Klientu likumā noteiktajā 
kārtībā un apjomā. 

6.5. Ja Klienta rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai 
pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks 
personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās 
vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku 
panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai 
priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, vai jebkādu citu 
personu interesēs, Klientam ir pienākums par to nekavējoties informēt VAS 
“Latvijas dzelzceļš” Krāpšanas novēršanas daļu, izmantojot ziņošanas iespējas 
koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem 
vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu 
iemeslu aizdomām par šādām darbībām. 

6.6. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas 
datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei, drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma 
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priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, Līguma darbības termiņā un tikai saskaņā 
ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām. Puses apņemas iznīcināt otras Puses 
iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt. 

6.7. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu 
aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem. 

6.8. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos 
personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties 
šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien 
to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti. 

6.9. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas 
datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses 
atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistība ar personas datu 
pārkāpumu un tā novērošanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu 
saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās 
zaudējumu summas.  

6.10. Pušu kontaktinformācija Līgumā noteikto saistību izpildes nodrošināšanai: 

6.10.1. Principāla kontakttālrunis: +371 29531846, +371 27895213, +371 27895214, 
+371 29532746, e-pasts: kmom@ldz.lv;  
6.10.2. Klienta kontaktpersona: (Vārds Uzvārds), tālrunis_________, e-pasts:_____ 
 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Līgums stājas spēkā ar ____.__.202___.  un ir spēkā līdz 31.12.2025. 
Līguma darbības termiņu var pagarināt Pusēm rakstiski par to vienojoties. 

7.2. Līgums zaudē spēku, ja tiek izbeigts starp Principālu un VAS “Latvijas 
dzelzceļš” noslēgtais līgums, ar kuru  Principālam piešķirtas tiesības sniegt 
Pakalpojumu. Principālam ir pienākums par līguma starp Principālu un VAS 
“Latvijas dzelzceļš” izbeigšanu informēt Klientu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas 
iepriekš. 

7.3. Līgums automātiski tiek grozīts gadījumā, ja mainās tiesību akti, kas regulē 
Pakalpojuma sniegšanas kārtību un nosacījumus. Šādi Līguma grozījumi stājās 
spēkā ar tiesību aktos paredzēto datumu. 

7.4. Pusēm ir tiesības vienpusējā kārtībā izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, 
rakstiski informējot par to otru Pusi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas 
iepriekš. 

7.5. Principālam ir tiesības, rakstiski informējot Klientu, nekavējoties pārtraukt 
sniegt Pakalpojumu vai vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Klients  ir  sniedzis 
nepatiesas ziņas vai nepilda savas līgumsaistības.  

7.6. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā vai no tā atkāpties, 
rakstiski par to paziņojot otrai Pusei, nekavējoties, ja Līgumu nav iespējams izpildīt 
tādēļ, ka otrai Pusei ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

7.7. Jebkurus grozījumus Līgumā vai tā pielikumos Puses noformē rakstiski ar 
Pušu abpusēju vienošanos (izņemot Līguma 6.1. un 7.1.-7.6. punktu) un tie kļūst 
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.8. Līgums sastādīts un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Līguma 
pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
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8. Pušu rekvizīti un paraksti 

8.1. Principāls – SIA „LDZ CARGO”, vienotais reģistrācijas № 40003788421, 
PVN reģistrācijas № 40003788421, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 147 k-1 Rīgā, 
LV-1050; norēķinu konts № LV08RIKO0000082999854 AS Luminor Bank Latvijas 
filiāle, SWIFT kods: RIKOLV2X; e-pasts: cargo@ldz.lv, tālr.+371 67234208, fakss: 
+371 67234214. 

8.2. Klients – ___ „_______”, vienotais reģistrācijas №…………….., juridiskā 
adrese: ……………………..; norēķinu konts №…………………. banka…….., SWIFT 
kods: ……….; e-pasts: ………, tālr.:…………… 

 

 
Principāls                                                                 Klients 

__________............... (paraksts) 

 

 
         ____________ (paraksts) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

1.pielikums 

 
 
 

 Dzelzceļa iecirkņi, kuros tiek sniegts Pakalpojums  
 

1. Principāls sniedz Klientam Pakalpojumu dzelzceļa iecirknī no Latvijas valsts 
robežas līdz:  
- visām bāzes stacijām (tai skaitā līdz brīvai zonai);  
- saņēmēja muitas iestādei Eiropas Savienības teritorijā. 
 

2. Principāls sniedz Klientam Pakalpojumu dzelzceļa iecirknī no bāzes stacijas līdz : 
- saņēmēja muitas iestādei Eiropas Savienības teritorijā.  
 
 

Informāciju ieraksta pamatojoties uz Klienta pieteikumu par  
 principāla pakalpojumu līguma noslēgšanu 

 
 

3. Principāls sniedz Klientam Pakalpojumu dzelzceļa iecirknī no Kravas nosūtīšanas 
vietas: 
 

Informāciju ieraksta pamatojoties uz Klienta pieteikumu  
principāla pakalpojumu līguma noslēgšanu 

 
 
 
 
Principāls                                                                 Klients 

__________............. (paraksts) 

 

 
____________............. (paraksts) 
 
 
 

 
 

 
  



 7 

 
 

2.Pielikums 

   

 

 

Kravu saraksts, kuru deklarēšanai tiek sniegts Pakalpojums 

  
1. Pakalpojums tiek sniegts visu kravu deklarēšanai, izņemot kravas, kas Noteikumu 

2.pielikumā ir definētas kā „Preces, kas saistītas ar lieliem krāpšanās draudiem”, 
kuru deklarēšanai netiek sniegts Pakalpojums. 

 
2. Pakalpojums tiek sniegts šādām Kravām: 
 
 Informāciju ieraksta pamatojoties uz Klienta pieteikumu principāla pakalpojumu līguma 
noslēgšanu 
 
 
 

 
Principāls                                                                 Klients 

__________..............(paraksts) 

 

 
____________............. (paraksts) 
 
 
 

 

 

 


