E-ŽURNĀLS

LOĢISTIKAS
ABC
Katrs no mums savā savā uzņēmējdarbībā fokusējas uz savu produktu vai pakalpojumu
attīstību. Tas nozīmē, ka saistītie procesi ir jāuztic profesionāļiem, kas nodrošinās augstas
kvalitātes transporta pakalpojumus, lai Jūsu produkts nonāktu pie pircēja atbilstoši Jūsu
uzstādījumiem.
Neskatoties uz to, Jums ir jāzina kravu pārvadājumu loģistikas pamatprincipi, ar kuriem Jūs
iepazīsieties šajā, mūsu sagatavotajā loģistikas ceļvedī!

PĀRVADĀJUMA PLĀNOŠANA
Pārbaudiet, vai varat atbildēt uz visiem zemāk esošajiem jautājumiem

Vai ir zināmas precīzas adreses ar pasta indeksiem, kur iekraut un kur
izkraut preci?
Kāds ir paredzētais kravas apjoms, izmēri un specifika?
| ADR, temperatūras režīms, lielgabarīta krava |
Vai ir nepieciešama papildus iekraušanas tehnika un kā šo preci varēs
iekraut kravas mašīnas piekabē? (no augšas, sāniem vai aizmugures)
Vai būs nepieciešama papildus apdrošināšana, ja tiek pārvadāta vērtīga
krava?
Kādas ir piekļūšanas iespējas pie iekraušanas un izkraušanas vietas. Vai var
piebraukt kravas mašīna?
Kad precei ir jābūt piegādātai?
Kāds pārvadājuma veids tiks izmantots?
| avio, jūras, dzelzceļš, autotransports |
Vai paši organizēsiet pārvadājumu vai uzticēsiet transporta kompānijai?

KRAVAS IEPAKOŠANA
Atceries, ka veicot kravu pārvadājumu, atbildība tiek dalīta starp pārvadātāju un nosūtītāju

Krava ir jāiepako produkta specifikai atbilstošā iepakojumā. Tā kā kravas bieži
vien mēro vairākus tūkstošus kilometru un bieži vien tiek pārkrautas noliktavās
vai terminālos, tām ir jābūt labi iepakotām.
Krava var būt iepakota kastēs. Atsevišķu kasti var nostiprināt ar stūrīšiem un
aptīt ar plēvi. Ja kastes ir vairākas, tad tās jānostiprina uz atbilstoša izmēra
paletes, lai tās nenozustu pārvadājuma laikā un turētos visas kopā.
Uz kastēm jābūt marķējumam – ja ir viegli plīstoša krava, vai jābūt norādītām
bultām, kā kravai pareizi jāstāv.
Paletes izmērs ir jāizvēlas atbilstoši kravas izmēram, lai tā “neietu” pāri paletei.
Vedot logus, tos parasti novieto uz paletes, un papildus drošībai to norobežo ar
koka karkasu jeb rāmi. Otrs risinājums ir likt tos uz, tā saucamās, „koka egles” un
aptīt ar plēvi.

DOKUMUMENTU NOFORMĒŠANA
Punktualitāte ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem, lai novērstu neparedzētas izmaksas

Korekti aizpildīta importa vai eksporta deklarācija
Ja veicat kravu pārvadājumu uz un no valstīm, kas ir ārpus ES,
nepieciešams veikt muitas procedūras
Nepieciešamās atļaujas lielgabarīta vai smagsvara, bīstamo kravu
(ADR) vai akcīzes preču pārvadājumiem
Vai papildu CMR apdrošināšanai vēlaties apdrošināt kravu?

KRAVAS IEKRAUŠANA
Esiet sagatavojies šai procesa organizēšanai, jo tā ir Jūsu atbildība

Sazināties ar kravas nosūtītāju
| pārliecināties, vai krava ir gatava, precizēt uzkraušanas veidu |
Pārliecināties, vai kraujamās kravas apjoms sakrīt ar dokumentos norādīto
Kravas nostiprināšana
CMR parakstīšana

KRAVAS IZKRAUŠANA
Esiet pārliecināti, ka kravas saņēmējs ir sagatavojies kravas pieņemšanai

Atbilstoša izkraušanas tehnika. Vai var piebraukt ar lielo tentu – precizēt
izkraušanas platību
Darba laiki izkraušanas vietā (kad var kravu izkraut)
Kontaktpersona izkraušanas vietā, kura veiks kravas pārbaudi
Kurš parakstīs dokumentus (dokumentu parakstīšanu veic tikai pēc kravas
pārbaudes un izkraušanas)
Ja ir konstatētas nepilnības, tad atzīmēt to CMR un obligāti saglabāt vienu CMR
eksemplāru
Izkraušanas vietai un noliktavai ir jāatbilst kravas specifikai, piemēram, ja tiek
piegādāta krava ar temperatūras režīmu, tad izkraušanas vietā ir jābūt arī
atbilstošajai temperatūrai.

KĀPĒC IZVĒLĒTIES
SIA VERVO?
Augstākās kvalitātes klientu apkalpošanas serviss, nodrošinot individuālu pieeju
katram klientam un izpildot visas klienta vēlmes un vajadzības, tai skaitā:
Izplānosim kravas pārvadājuma maršrutu;
Jūsu krava ir apdrošināta atbilstoši CMR noteikumiem, savukārt loģistikas speciālisti
izvērtēs nepieciešamību papildu apdrošināšanai;
Sagatavosim atbilstošu dokumentāciju Jūsu kravai;
Izvēlēsimies atbilstošāko kravas transportēšanas veidu un nepieciešamās tehniskās
vienības;
Nepieciešamības gadījumā nodrošināsim kravas iekraušanas un izkraušanas
pakalpojumu;
Pēc nepieciešamības nodrošināsim arī noliktavas loģistiku, tai skaitā preču
marķēšanu un piegādi uz klienta norādītajām adresēm.
Pilna spektra transporta un loģistikas pakalpojumi - Jūs varat 100% pievērsties sava
biznesa attīstībai, uzticot mums visus jautājumus no A līdz Z attiecībā uz kravu un
noliktavu loģistiku.
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