EFEKTĪVS UN UZTICAMS PARTNERIS
KRAVU TRANSPORTĒŠANĀ

Copyright © 2015 - 2021 Alpa Centrums

Par uzņēmumu
JAU VAIRĀK NEKĀ DIVDESMIT GADU MĒS SEKMĪGI NODROŠINĀM KRAVU
STARPTAUTISKU EKSPEDĒŠANU PA DZELZCEĻIEM UN AR AUTO, AVIO UN JŪRAS TRANSPORTU.

ALPA CENTRUMS PALĪDZ SAVIENOT KRAVU NOSŪTĪTĀJUS UN SAŅĒMĒJUS VAIRĀK NEKĀ 50 VALSTĪS,
REGULĀRI ORGANIZĒJOT AP 600 KRAVU VEIDU TRANSPORTĒŠANU.
DZELZCEĻA KRAVU PĀRVADĀJUMI:











Dažādas sarežģītības dzelzceļa kravu starptautisko pārvadājumu organizēšana NVS, Centrālāzijā un ES;
Smagsvara un lielizmēra kravu, kā arī kravu, kuras pieņem pārvadāšanai ar īpašiem nosacījumiem
(bīstamo, ātri bojājošos, projektu kravu) pārvadājumu organizēšana;
Tranzīta maršrutu optimizēšana (caur Baltijas valstīm);
Atbalsts īpašu transportēšanas nosacījumu saskaņošanā ar dzelzceļu administrācijām;
D/z tarifu apmaksas pakalpojumi;
Klientu nodrošināšana ar ritošo sastāvu;
Vagonu parka operatora pakalpojumi;
Kravu monitorings un sekošana kravu kustībai pārvadājumu laikā NVS un Baltijas valstu teritorijās;
Tukša ritošā sastāva transportēšanas noformēšana pa Krievijas dzelzceļiem iekšzemes maršrutos un
starptautiskos maršrutos virzienos uz Ukrainu, Baltkrieviju un Latviju bez saņēmēja tiešas piedalīšanās;
Individuāla konsultēšana un optimālu pārvadājumu maršrutu izstrāde.

MULTIMODĀLIE KRAVU PĀRVADĀJUMI:




Optimālu piegādes maršrutu izstrāde, kombinējot transporta veidus atbilstoši klienta vajadzībām;
Importa/ eksporta un tranzīta kravu noformēšana, nosūtīšana un saņemšana
(ieskaitot kravu nosūtīšanu no ASV, Kanādas, Indijas uz NVS);
Kravu konsolidācija noliktavās Baltijas valstīs, kā arī mūsu noliktavā Rīgas Brīvostā.
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Kāpēc partneri izvēlās mūs?
 Uzņēmumu grupai ir ilggadēja, veiksmīga pieredze un kompetenta, uzticama partnera reputācija.
 Konkurētspējīgi tarifi un vienmēr aktuāla informācija. Mūsu grupas uzņēmumiem ir līgumi ar VAS
“Latvijas dzelzceļš” (LDz), AS “Lietuvos geležinkeliai” (LG), “NC” Kazakhstan Temir Zholy” (KTŽ), VO
“Belorusskaja železnaja doroga” un AAS “Rossijskije železnije dorogi” (RŽD).
 Mūsu klientu ērtībai mēs nodrošinām savstarpējos norēķinus vairākās valūtās: EUR, USD, RUB
un KZT.
 Uzņēmums ir vairāku starptautisku jūras līniju oficiālais dzelzceļa forvarders un strādā ciešā
sadarbībā ar starptautiskiem kravu pārvadāšanas uzņēmumiem. Mūsu rīcībā ir muitas noliktava
Rīgas Brīvostas teritorijā, kas ļauj organizēt optimālas multimodālās transportēšanas ķēdes.
 Mums ir ilggadēja veiksmīga pieredze kravu konsolidācijā Ziemeļamerikā un Baltijas valstīs.
 Starptautiskais grupas pārstāvniecību un saistīto uzņēmumu tīkls ļauj mums ātri un efektīvi izpildīt
vissarežģītākos mūsu klientu uzdevumus.
 Grupai pieder plašs kravas vagonu parks: cisternas gaišo naftas produktu pārvadāšanai, ar
elektropadeves kabeļiem aprīkotas platformas, dienesta vagoni, platformas kokmateriālu pārvadāšanai,
180m3 ietilpības pusvagoni un 150m3 ietilpības segtie vagoni.
 Nemainīgi augsta pakalpojumu kvalitāte. Uzņēmums ir Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un
loģistikas asociācijas LAFF biedrs kopš 1996. gada.
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Grupas uzņēmumi

Latvijas ekspeditors
ar pārstāvniecībām
Krievijā un Kazahstānā.

Rīga

Maskava

Pleskava

Cieša mūsu uzņēmumu sadarbība ļauj mums ātri atrisināt sarežģītākos un unikālākos klientu
uzdevumus, veikt vairāku valūtu tarifu maksājumus, efektīvi izmantot ritošo sastāvu un
sasniegt nemainīgi augstu apkalpošanas līmeni.
SIA "ALPA Centrums", LV40003455080
Eglaines 1, LV-1057, Riga, Latvia
Tel.: +371 67780600
Fax: +371 67780630
contact@alpa.lv
www.alpa.lv
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Grupas uzņēmumi

SIA “ALPA Vagons” (Latvija) tika dibināta 2003. gadā. Uzņēmums specializējas sekojoš
transportu saistītu pakalpojumu sniegšanā:


Importa/ eksporta un tranzīta kravu noformēšana, nosūtīšana un saņemšana. Pilna kravu e
pakalpojumu klāsta nodrošināšana (arī kravu pārvadājumiem ar īpašu temperatūras režīmu
refrižeratorvagonos) no/ uz Baltijas valstu ostām;



Klientu nodrošināšana ar ritošo sastāvu: ritošā sastāva padošana pārvadājumiem pēc pasū



Vagonu operatora pakalpojumi;



Dzelzceļa kravas vagonu iegāde/ pārdošana;



Kravu monitorings un sekošana vagoniem/ konteineriem pārvadājumu laikā.

Eglaines iela 1, Rīga,
LV-1057, Latvija

Tel.: (+371) 67780657,
(+371) 67780658
Fax: (+371) 67780690
E-pasts: vagons@alpa.lv

Uzņēmumam pieder multifunkcionāls kravas vagonu parks:
- cisternas gaišo naftas produktu pārvadāšanai;
- ar elektropadeves kabeļiem aprīkotas platformas un refkonteineri;
- dienesta vagoni;
- platformas kokmateriālu un konteineru pārvadāšanai;
- pusvagoni 180m3 / 60t;
- segtie vagoni 150m3 / 68t un 158m3 / 67t.
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Grupas uzņēmumi

Uzņēmums “ALPA Trans” ir Krievijas Federācijas rezidents un AAS “Rossijskije
železnije dorogi” (RŽD) ekspeditors kopš 2005. gada.
Uzņēmums sniedz šādus pakalpojumus:
B. Haritoņjevskij pereulok 9,
korpuss 2
Maskava, 101000, Krievijas
Federācija
Tel.: +7 495 6243431, +7
495 6243910
Fax: +7 495 6244274
E-pasts: moscow@alpa.lv
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 Organizē eksporta, importa un tranzīta d/z kravu pārvadājumus NVS, Baltijas valstu
un ES teritorijās;
 Noformē tukša ritošā sastāva transportēšanu pa Krievijas dzelzceļiem iekšzemes un
starptautiskos maršrutos virzienos uz Ukrainu, Baltkrieviju un Latviju bez saņēmēja
tiešas piedalīšanās (izmantojot digitālo parakstu);
 Nodrošina iespēju apmaksāt pakalpojumus vairākās valūtās: RUB, KZT, USD un
EUR;
 Nodrošina klienta vagonu un konteineru monitoringu pārvadājumu laikā;
 Konsultē jautājumos, kas ir saistīti ar kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, dzelzceļa
tarifiem, staciju kodiem, maršrutiem, piegādes termiņiem un transportēšanas
noteikumiem.
 Uzņēmums “ALPA Trans” cieši sadarbojas ar Baltkrievijas, Kazahstānas un citu
valstu uzņēmumiem, organizējot kravu pārvadājumus Muitas savienības teritorijā.
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Grupas uzņēmumi

Kopš 2003. gada uzņēmums “ALPA Servis” (Krievija) organizē dzelzceļa kravu
pārvadājumus un nodrošina šādus pakalpojumus:

180027, Krievija, Pleskava,
Jana Fabriciusa iela 3,
ofiss 16
Tel.: +7 (8112) 660-547
Fakss: +7 (8112) 667-396
E-pasts: pskov@alpa.lv
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 Kravu ekspedēšanu pa Krievijas, NVS un Baltijas valstu dzelzceļiem;
 Uzņēmumu grupas vagonu iznomāšanu pārvadājumiem pa Krievijas, Baltijas valstu
un Somijas teritorijām;
 Iekraušanas un izkraušanas darbu organizēšanu Pleskavas dzelzceļa mezglos,
iekraušanas shēmu izstrādāšanu un saskaņošanu ar Krievijas dzelzceļa Oktjabskaja
filiāli;
 Tukša ritošā sastāva transportēšanas noformēšanu pa Krievijas dzelzceļiem
iekšzemes maršrutos un starptautiskos maršrutos virzienos uz Ukrainu, Baltkrieviju
un Latviju bez saņēmēja tiešas piedalīšanās (izmantojot digitālo parakstu);
 Privāta vagonu parka operatora pakalpojumus;
 Kravu monitoringu un sekošanu vagoniem/ konteineriem pārvadājumu laikā;
 Klientu konsultēšanu jautājumos, kas ir saistīti ar kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu,
dzelzceļa tarifiem, stacijas kodiem, maršrutiem, piegādes termiņiem un
transportēšanas noteikumiem.
 Uzņēmumam “ALPA Servis” ir aktīvs līgums ar AAS “Rossijskije železnije dorogi”
(RŽD) transporta apkalpošanas centru (ЦФТО).
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Izstādes un konferences

“ALPA Centrums” speciālisti regulāri piedalās ikgadējās starptautiskās izstādēs:
 TransRussia Maskavā (Krievijā);

 Transport logistics Minhenē (Vācijā);
 Transit - Kazaкhstan Kazahstānā;
 TransUzbekistan Uzbekistānā.
Pēdējo piecu gadu laikā “ALPA Centrums” pārstāvji ir piedalījušies izstādēs un nozares pasākumos
Šanhajā, Stambulā, Parīzē, Minskā, Kijevā, Odesā, Taškentā, Baku un citās pilsētās.
“ALPA Centrums” darbinieki regulāri piedalās starptautiskos nozares biznesa forumos, semināros, darba
grupās un aktīvi sadarbojas ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru.
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Partneri
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Latvian Assoсiation of
Freight Forwarders (LAFF)

ОАО "РЖД"

Federation of International
Freight Forwarders
Associations (FIATA)

AB "Lietuvos Gelezinkeliai"

VAS "Latvijas Dzelzceļš"

АО "НК "Қазақстан темір
жолы"
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Kontakti

“ALPA Centrums”
Eglaines iela 1, LV-1057,
Rīga, Latvija
Tālr.: (+371) 67780600
Fakss: (+371) 67780630
E-pasts: contact@alpa.lv
www.alpa.lv

linkedin.com/company/alpa-centrums
facebook.com/pages/ALPA-Centrums/963045547051854
vk.com/alpacentrums

Mēs vienmēr esam atvērti sadarbībai!
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