
SIA „ALBO PLUS” ir starptautiskais transporta – loģistikas 
uzņēmums, kurš vairāk kā 7 gadus veiksmīgi darbojas 
Latvijas un starptautiskajā kravu pārvadājumu tirgū. Mēs 
piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu gan preču 
pārvadājumā, gan to uzglabāšanā ar nemainīgi augstu 
apkalpošanas līmeni, ievērojot individuālu pieeju katra 
klienta vēlmēm. 

SIA „ALBO PLUS” ir dinamiski augoša kompānija kravu 
pārvadājumu un ekspedīcijas tirgū, kura labi saprot, kas ir 
svarīgi katram klientam. Tas ir:

    Ienākošo pasūtījumu ātra un precīza apstrāde.
    Transportlīdzekļa sagāde noteiktajos termiņos.
    Kravas pārvadājumu noteikumu un nosacījumu stingra 
ievērošana. 
    Kontrole par pasūtījuma izpildi un klienta informēšanu par 
kravas pārvadājuma statusu.
    Pavaddokumentu kā arī atskaišu un finanšu dokumentu 
izveide.
    Dažādu valstu likumdošanas stingra ievērošana.
    Strādāt ar mērķi veidot ilgtermiņa sadarbību ar klientiem.
    Palīdzēt partneriem attīstīt uzņēmējdarbību.
    Radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmuma darba efektivitātes 
celšanai.

Nav viegli atrast partneri pārvadājumiem. Ir jāņem vērā daudz 
dažādu faktoru, un ne vienmēr izmaksas ir noteicošais 
nosacījums. Tālredzīgi partneri ņem vērā sniegto pakalpojumu 
kvalitāti, termiņu ievērošanu, drošību, kravas saglabāšanas 
garantijas un operativitāti. Pareizas izvēles rezultātus sarežģīti 
pārvērtēt – tiek ietaupīti līdzekļi, nervi, bet galvenais – laiks!

Mūsu transporta uzņēmumu veido spēcīga profesionāļu 
komanda, kas saliedēti strādā lai nodrošinātu Jūsu kravas 
efektīvu un uzticamu piegādi. 

MŪSU KOMPĀNIJAS SPECIĀLISTI VIENMĒR PIEDĀVĀS UN 
NODROŠINĀS JUMS:

 
    Konsultācijas un izsmeļošu informāciju par tarifiem un kravas 
pārvadājumu nosacījumiem.
    Piemērotāko transportlīdzekli Jūsu kravas pārvadājumam.
    Kravas piegādes racionālāko veidu, kas atbilst Jūsu 
prasībām.
    Nepieciešamo periodiskumu transportlīdzekļa sagādē, 
neatkarīgi no kravu plūsmas intensitātes.
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Jau piecpadsmito gadu pēc kārtas izdevniecība Dienas Bizness 
sadarbībā ar Lursoft IT un SEB bankas atbalstu veido strauji 
augošo Latvijas uzņēmumu reitingu – Gazeles. 
2013. gada 25. septembrī SIA „ALBO PLUS” saņēma Gazele 
2013 sertifikātu. SIA „ALBOPLUS” nonāca 250 strauji augošo 
Latvijas kompāniju sarakstā. 
Pēdējo trīs gadu laikā SIA „ALBO PLUS” sasniegusi nozīmīgu 
apgrozījuma pieaugumu – 755,01%. Saskaņā ar finanšu 
rādītājiem, uzņēmums ieņem 56. vietu 250 kompāniju sarakstā. 

Kopš 2010. gada kompānija sadarbojas ar Trans.eu sistēmu, uz 
doto brīdi SIA „ALBO PLUS” apstiprinājusi 453 darījumus. 135 
partneri atzinīgi novērtēja uzņēmumu par sniegto pakalpojumu 
kvalitāti un savlaicīgu saistību izpildi. 2015. gada janvārī 
kompānija saņēma TCF sertifikātu. Sīkāka informācija pieejama 
šeit: .http://www.trans.eu/en/tcf

Pateicoties spēcīgai materiālai bāzi un progresīvu loģistikas 
tehnoloģiju pielietojumam, mums izdevās panākt klientu 
apkalpošanas augstu līmeni, kravu pārvadājumu izmaksu 
uzlabojumu un mēs tiecamies uz mūsu servisa pilnveidošanu. 
 

       
    Individuāla pieeja. Kompānija SIA „ALBO PLUS” pret katru 
    klientu veido individuālu attieksmi, par prioritāti nosakot 
    klienta vēlmes. 
    Transportlīdzekļa izvēle. Auto izvēle ir atkarīga tikai no 
    klienta, viņš var saņemt arī mūsu speciālista kvalificētu 
    konsultāciju, ja radīsies tāda nepieciešamība. 
    Dokumentu noformējums. Kompānija uzņemas visu 
    pārvadājuma dokumentu noformēšanu.
    Piestiprinājuma, iekraušanas un izkraušanas shēmas 
    izstrādāšana. Mūsu uzņēmums piemeklēs Jums 
    visizdevīgāko piestiprinājuma, iekraušanas un izkraušanas 
    shēmu.
    Apdrošināšana. Transporta uzņēmums jau daudzus gadus 
    strādā ar pārbaudīto apdrošināšanas kompāniju. Katra mūsu 
    uzņēmuma pārvadājamā krava atradīsies drošībā.
    Tehnikas izmēru novērtējums un nepieciešamā 
    transportlīdzekļa izvēle. Mūsu eksperti novērtēs kravas 
    gabarītus un izvēlēsies piemērotāko pārvadājuma transportu. 
    Maršrutu izstrāde. Kompānijas loģistikas nodaļā strādā augsti 
    kvalificēti profesionāļi, tādēļ Jums tiks izstrādāts labākais 
    maršruts pēc izdevumu un pārvadājuma termiņu attiecības.
    Pārvadājums ar kravas atrašanās vietas pastāvīgu kontroli. 
    Katrs pārvadājums notiek ar pilnu kravas izsekošanu jebkurā 
    transportēšanas punktā.
    Atbildīga kravas uzglabāšana tiek īstenota loģistikas 
    noliktavās, dažādās klasēs.
    Kravu pārvadājumi Eiropa – Eiropa. 

PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS
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AUTOPĀRVADĀJUMI: STARPTAUTISKIE KRAVU 
PĀRVADĀJUMI AR AUTOTRANSPORTU. PARASTO, 
SALIKTO UN BĪSTAMO KRAVU AUTOPĀRVADĀJUMI. 

    Katru mēnesi mēs iekraujam aptuveni 424 mašīnas. Vairāk kā 
septiņu gadu darbības laikā mūsu kompānija iemantoja 
uzticama ekspeditora un pārvadātāja reputāciju. To apstiprina  
klientu un citu pārvadātāju atsauksmes starptautiskajās 
transporta biržās. Mums ir svarīga mūsu reputācija, un mēs 
sniedzam tikai kvalitatīvus pakalpojumus. 
    Autopārvadājumi ir ērts, uzticams, ātrs un lēts kravas 
piegādes veids. Tas ir sasaistošais posms starp pilsētām, 
uzņēmumiem un pat valstīm. 
    Starptautiskiem kravas autopārvadājumiem ir virkne svarīgu 
priekšrocību, galvenā no kurām ir iespēja nogādāt  preci bez 
nepieciešamības pārkraut kravu vai mainīt transportu. Kravas 
pārvadājumi ar autotransportu ļauj izsekot pārvietošanas ceļu 
un, nepieciešamības gadījumā, koriģēt maršrutu izmantojot 
mūsdienīgas satelīta ierīces transportlīdzekļa monitoringam. 
Turklāt starptautiskie kravas autopārvadājumi ir viens no 
drošākajiem un uzticamākajiem transportēšanas veidiem, īpaši 
tas attiecas uz ātri bojājošos, trauslu kravu kategorijām vai 
kravām, kurām ir nepieciešams speciālas temperatūras 
uzglabāšanas režīms. 

    Kompānijai SIA „ALBO PLUS” pieder mūsdienīgs 
autoparks. 
    Mūsu rīcībā ir pieejamas:
    Automašīnas ar puspiekabēm ar slēgtu virsbūvi 13.6 (92 
    cbm);
    Sakabes (apjoms 120 м3);
    Konteineru platformas sekojošu konteineru tipu: 20', 40', 
    40'HC, 45'HC pārvadāšanai;
    Refrižeratoru puspiekabes;
    Specializētās puspiekabes.

Visi autotransportlīdzekļi atbilst starptautiskiem 
standartiem EURO 4/ EURO 5/ EURO 6. 
 Viss autoparks ir aprīkots ar komplektiem bīstamu ADR 
kravu pārvadājumam, kā arī ar GSM sakariem un GPS 
izsekošanas sistēmu. 

    Salikto kravu piegāde ir viens no kompānijas SIA „ALBO 
PLUS” darbības galvenajiem virzieniem. Šis pakalpojums ļauj 
mūsu klientiem operatīvi piegādāt nelielas kravu partijas par 
izdevīgu cenu. 
    SIA „ALBO PLUS” strādā loģistikas tirgū vairāk kā 7 gadus un 
visu šo laiku veiksmīgi nodarbojas ar salikto kravu 
pārvadājumiem no Eiropas un Skandināvijas uz Baltijas valstīm 
un atpakaļ. 
    Salikto kravu piegāde no Eiropas uz Baltiju notiek īsā termiņā: 
tikai 3-4 dienas, to nodrošina regulārie reisi no Eiropas. 
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Bīstamo kravu piegāde ir kompānijas SIA „ALBO PLUS” 
atsevišķs darbības virziens. Šis kravas pārvadājuma veids 
prasa pārvadājuma, pārkraušanas un uzglabāšanas nosacījumu 
stingru ievērošanu. Šādu kravu pārvadājumu īstenošanā no 
Eiropas valstīm mēs vadāmies pēc Eiropas valstu nolīguma par 
bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem un 
autotransportu (ADR).
Kompānija SIA „ALBO PLUS” organizē visu veidu bīstamo kravu 
autopārvadājumus no Eiropas valstīm uz Baltiju, izņēmums ir 
radioaktīvas un sprādziennedrošas vielas.
 
Bīstamo kravu transportēšana tiek realizēta specializētajos 
pārbīdāmajos sastāvos, kuri ir aprīkoti ar nepieciešamiem 
aizsardzības līdzekļiem, kas pilnībā atbilst starptautiskajiem 
standartiem. Bīstamo kravu pārvadājumu organizācijas 
process iekļauj sekojošo pakalpojumu uzskaiti:

     Piemērotāka pārvietošanas maršruta izstrāde.
    Dokumentu pakas sagatavošana pārvadājuma saskaņošanai. 
    Atļauju saņemšana transportēšanas maršruta posmos.

Izvēloties mūsu kompāniju par sadarbības partneri, Jūs 
saņemsiet savlaicīgu atbalstu un aktuālo pakalpojumu klāstu. 
Mēs nodrošinām termiņu precizitāti un kravas drošību visā 
transportēšanas ceļā. Bīstamo kravu starptautiskie pārvadājumi 
ar kompāniju SIA „ALBO PLUS” – tas ir uzticami un izdevīgi.

Atbildīgas kravas uzglabāšanas pakalpojumi mūsu 
kompānijā iekļauj:
    
    Vietas piešķiršanu noliktavā;
    Piemērotāka uzglabāšanas veida izvēli;
    Apsardzi 24/7;
    Termināļu apstrādes pakalpojumus;
    Kravas sūtīšanu adresātam pēc uzglabāšanas termiņa 
    beigām.

Atbildīgas uzglabāšanas priekšrocības mūsu kompānijas 
noliktavās – tas ir: 
    Kravas drošība. Atbildīga uzglabāšana ir klienta preces 
pagaidu nodošana  mūsu kompānijai un atbilstošo pasākumu 
veikšana, lai nodrošinātu  produkcijas saglabāšanos un 
viengabalainību, t.i. specializēto telpu piešķiršana, iekraušanas-
izkraušanas tehnikas apsardze utt.
    Dažāda priekšraksta preču pieņemšana. Kompānija SIA 
„ALBO PLUS” īsteno lielgabarīta kravas, ne gabarīta objektu un 
citu produkciju veidu (aprīkojuma, būvmateriālu, cietu un izturīgu 
materiālu) atbildīgu uzglabāšanu. 
    Naudas līdzekļu ekonomēšana. Kravas uzglabāšana ar mūsu 
kompānijas starpniecību ļauj izvairīties no izdevumiem, kas 
saistīti ar noliktavu telpu, algotu strādnieku un atbilstošās 
tehnikas uzturēšanu. Šis pakalpojums atbrīvo no noliktavas 
telpu nomas nepieciešamības. Uzglabāšanas izmaksas ir 
atkarīgas no teritorijas platības, kuru faktiski aizņem krava. 

NOLIKTAVU PAKALPOJUMI:
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    Operatīva kravas piegādes iespēja adresātam. Mūsu 
noliktavas ļauj ne tikai īstenot produkcijas uzglabāšanu, bet arī 
dod iespēju jebkurā brīdī  nogādāt to uz norādītajām adresēm.  

KRAVAS APDROŠINĀŠANA. 

    Mūsu uzņēmums piedāvā apdrošināt Jūsu kravu 
apdrošināšanas kompānijās ar uzticamu reputāciju un izmaksu 
garantiju – tā ir Jūsu interešu visdrošākā aizsardzība 
pārvadājumu laikā.
     Svarīgi saprast, ka pārvadātāja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana (ieskaitot CMR apdrošināšanu) nav tas pats, kas 
kravas apdrošināšana. Pārvadātāja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana ir paredzēta, lai aizsargātu viņa intereses 
obligāto konvenciju izpildē, kuras strikti nosaka pārvadātāja 
atbildību un tās ierobežojumus.  
     Pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
neaizsargā Jūsu kravu, jo apdrošina tikai pārvadātāju viņa 
pierādītās vainas gadījumā. 

Kas jāņem vērā, paļaujoties tikai uz pārvadātāja 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu:
    
    Autopārvadājumi – CMR Konvencija (limits 8,33 SDR aiz kg = 
    10 EUR aiz kg);
    Gaisa kravu pārvadājumi – Varšavas Konvencija (limits 17 
    SDR aiz kg = 20 EUR aiz kg);
    Jūras kravu pārvadājumi – Hāgas-Visbijas noteikumi (limits 
    2SDR aiz kg = 2,5 EUR aiz kg);
    Dzelzceļa kravu – pārvadājuma tranzītvalstu dzelzceļa likumi. 
    Pārvadājuma procesa laikā par kravu var būt atbildīgi 
    noliktavu operatori, ekspeditori un citas personas, kuru 
    atbildības līmeni ierobežo vietējā likumdošana, līdz ar to tā 
    var būt ievērojami mazāka kā preces vērtība.

KRAVAS APDROŠINĀŠANAS PRIEKŠROCĪBAS:

Kravas īpašnieks ir maksimāli aizsargāts no zaudējumiem 
kravas pārvadājuma visos etapos, neaprobežojoties tikai ar 
partnera atbildības limitu. Kravas apdrošināšanas cenā var tikt 
iekļauti izdevumi, kas saistīti ar kravas apdrošināšanu, piegādi 
un citām izmaksām. Apdrošināšanas cena ir minimāla salīdzinot 
ar pašas kravas cenu (no 0,19% no kravas vērtības). 
Apdrošināšanas polise ir piemērota firmas individuālām 
prasībām un tās apmaksa var tikt iekļauta piegādes vērtībā. 
Kvalitatīvs un ātrs apdrošināšanas atlīdzību izmaksu process.

Mēs vienmēr esam gatavi izskatīt jaunas sadarbības iespējas 
un tiecamies paplašināt savu pakalpojumu klāstu. Sazinieties ar 
mums!

Vitalijs Kolesniks
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Mob.: +371 20425425
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E-pasts: vk@alboplus.lv
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