
Informācija par kravu autopārvadājumu veikšanu uz Krieviju no 

2017.gada 1.janvāra, kas izriet no 2015.gada 14.oktobrī izdotās Krievijas 

Federācijas Transporta ministrijas Pavēles Nr.301 “Par īpatnību 

apstiprināšanu trešo valstu kravu starptautiskiem autopārvadājumiem” 

(Об утверждении Особенностей выполнения международной 

автомобильной перевозки грузов третьих государств) ar 

grozījumiem (Krievijas Federācijas Transporta ministrijas 2016.gada 

15.marta Pavēle Nr.62 un 2016.gada 30.augusta  Pavēle Nr.255) (turpmāk 

– pavēle): 

Kravas (preces), ko pārvadā ar Latvijas pārvadātājiem piederošiem 

(reģistrētiem) transporta līdzekļiem, tiek attiecinātas uz trešo valstu 

izcelsmes kravām, pamatojoties uz sekojošos dokumentos esošo 

informāciju:  

CMR pavadzīmē (1.ailē) norādītais nosūtītājs nav LV rezidents, izņemot 

gadījumus, ja krava (prece) ir ražota LV; 

- kravas (preces) izcelsmes sertifikātā norādītā valsts nav Latvija; 

- rēķinu (invoice) izrakstītājs nav LV rezidents, izņemot gadījumus, 

ja krava (prece) ir ražota LV; 

- no jebkāda cita dokumenta, vai uzraksta uz kravas (preces), var 

secināt, ka krava (prece) nav ražota Latvijā. 

CMR pavadzīmē, kas Latvijā reģistrētiem pārvadātājiem noformēta trešo 

valstu izcelsmes kravu pārvadāšanai, pārvadājumiem no LV uz RUS vai 

no RUS uz LV, ir jābūt sekojošai informācijai : 

- kravas iekraušanas vieta – LV, uzrādot precīzu iekraušanas vietas 

adresi un datumu, CMR izrakstīšanas vieta – LV, kravas 

izkraušanas vieta – RUS, kravas saņēmējs – RUS, kravas īpašnieks 

vai nosūtītājs – nav LV rezidents (pavēles 4 a) punkts); 

- kravas iekraušanas vieta - RUS, CMR izrakstīšanas vieta – RUS, 

kravas nosūtītājs – RUS; kravas izkraušanas vieta – LV, kravas 

īpašnieks un (vai) kravas saņēmējs – nav LV vai RUS rezidents 

(pavēles 4 б) punkts). 

Lai Latvijas pārvadātājs varētu vest trešo valstu izcelsmes kravas no 

Latvijas uz Krieviju, izmantojot Krievijas divpusējo autopārvadājumu 
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atļauju, CMR pavadzīmei jāatbilst iepriekš aprakstītajiem noteikumiem 

un pārvadātājam jāuzrāda jebkurš no šādiem pavēles 10.punktā 

minētajiem dokumentiem (dokumentu komplektiem): 

1. pārvadājamā krava ir iekrauta Latvijas ostā, lidostā vai dzelzceļa 

stacijā: 

- ja kravas nosūtītājs (īpašnieks) nav ES vai EEZ rezidents – tad 

apliecinājums ir CMR pavadzīmē informācija, ka krava iekrauta 

attiecīgajā ostā, lidostā vai dzelzceļa stacijā (pilna adrese), kā arī CMR 

pavadzīmē ir jābūt norādīta informācija par dokumentu, ar kuru attiecīgā 

krava (prece) ir nogādāta iekraušanas vietā (dokumenta (konosamenta vai 

jebkura cita dok.) Nr. un šī dokumenta sastādīšanas datums)) (pavēles 10 

a) punkts); 

-  ja kravas nosūtītājs (īpašnieks) ir ES vai EEZ rezidents – tad Latvijas 

pārvadātājam šādam kravu pārvadājumam  ir nepieciešama Krievijas 

atļauja, kas derīga pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm, izņemot 

gadījumus, ja pārvadātāja rīcībā ir rakstisks kravas (preces) nosūtītāja vai 

kravas (preces)  saņēmēja norīkojuma oriģināls, kas atbilst 4.1 punktā 

aprakstītajiem nosacījumiem; 

2. pārvadājamā krava (prece) izcelsmes valsts ir Latvija, nosūtītājs 

nav LV rezidents, tad apliecinājums ir rēķins (invoice), kurā norādīts, ka 

kravas (preces) izcelsmes valsts ir Latvija. Gadījumā, ja rēķinā (invoice) 

ir norādīti: 

 - preču iekraušanas un izkraušanas vietas (adreses), 

 - transporta līdzekļa reģistrācijas valsts, 

 - transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs, 

tad šiem datiem jāsakrīt ar attiecīgo CMR pavadzīmē norādīto 

informāciju (pavēles 10 д) punkts); 

3. pārvadājamā krava (prece) izcelsmes valsts ir Latvija, nosūtītājs 

nav LV rezidents, tad apliecinājums ir preces izcelsmes sertifikāts vai cits 

sertifikāts, kurā norādīts, ka kravas (preces) izcelsmes valsts ir Latvija. Ja 

kādā no sertifikātiem norādīti: 



 - transporta līdzekļa reģistrācijas valsts; 

 - transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs, 

tad šai informācijai jāsakrīt ar CMR pavadzīmē norādīto (pavēles 10 e) 

punkts); 

4. pārvadājamā krava (prece) tiek iekrauta muitas noliktavā vai citā 

vietā, kur krava tika pārkrauta no viena transportlīdzekļa citā 

transportlīdzeklī, tad apliecinājums ir: 

4.1 rakstisks kravas (preces) nosūtītāja vai kravas saņēmēja norīkojums 

pārvadātājam, kuram jāsatur sekojoša informācija: 

 - kravas pārvadājuma maršruts; 

 - kravas nosaukums un svars; 

- informācija par kravas nosūtītāju (nosaukums, adrese, telefons, 

kontaktpersona) 

- pilna iekraušanas vietas adrese. 

Pārvadātāja rīcībā jābūt norīkojuma oriģinālam, ko parakstījis (norādot 

uzvārdu) un apzīmogojis kravas (preces) nosūtītājs vai saņēmējs.  

Šai informācijai jāsakrīt ar attiecīgo informāciju CMR pavadzīmē 

(pavēles 10 г) punkts). 

Vēršam uzmanību, ka, pamatojoties uz kravas pavaddokumentos 

ietvertajiem kravas piegādes nosacījumiem atbilstoši Starptautiskajiem 

tirdzniecības noteikumiem (Incoterms), nosakāms, kas izsniedz 

pārvadātājam norīkojuma oriģinālu - kravas nosūtītājs vai kravas 

saņēmējs. 

4.2 pārvadātāja rīcībā ir jābūt iepriekšējā pārvadājuma, ar kuru krava 

nogādāta izkraušanās vietā, piemēram, noliktavā, terminālā vai 

tirdzniecības centrā, CMR pavadzīmes oriģinālam vai tās kopijai, kas 

apstiprināta ar izkraušanas vietas īpašnieka zīmogu, kurā krava tika 

pārkrauta no viena transporta līdzekļa citā (pavēles 10 ж) punkts). 



Ja ir iepriekšējā pārvadājuma CMR pavadzīmes kopija, tad kā 

apstiprinājums, ka krava tika pārkrauta no viena transportlīdzekļa citā 

šajā vietā, īpašnieka zīmogu ieteicams likt CMR1* pavadzīmes kopijas 

3.ailē (kravas izkraušanas vieta), apstiprināt ar pārkraušanas vietas 

īpašnieka parakstu (norādot uzvārdu), datumu un tam jāsakrīt ar CMR1* 

saņēmēja parakstu un zīmogu (24.aile). Ir jāsakrīt abās CMR pavadzīmēs 

informācija: 

- CMR1* saņēmējs (2.aile) = ar CMR2** nosūtītājs (1.aile); 

- CMR1* kravas izkraušanas vieta (3.aile) = ar CMR2** kravas 

iekraušanas vietu (4.aile); 

- CMR1* saņēmēja paraksts un zīmogs (24.aile) = CMR2** 

nosūtītāja paraksts un zīmogs (22.aile) 

CMR1* – iepriekšējā kravu pārvadājuma, ar kuru krava nogādāta 

izkraušanās vietā LV, CMR pavadzīmes informācija;  

CMR2** - kravu pārvadājuma, ar kuru krava tālāk tiks vesta no LV uz 

RUS, CMR pavadzīmes informācija. 

 


