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1. Bendroji informacija
1.1.1. Circle K Terminal Lietuva, UAB geležinkelių paslaugų įrenginių aprašas parengtas įgyvendinant ES Reglamento
2017/2177 reikalavimus.
1.1.2. Prieigos prie Circle K Terminal Lietuva, UAB valdomų privažiuojamųjų geležinkelio kelių suteikimo aprašas
(toliau – GPĮ aprašas) apibrėžia prieigos prie privažiuojamųjų geležinkelio kelių taisykles, sąlygas ir tvarką,
informaciją apie šios paslaugos kainą bei kitą būtiną informaciją.
1.1.3. GPĮ aprašas taikomas geležinkelio įmonėms (vežėjams), kitoms Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto
kodekso (toliau – GTK) 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms (toliau – Geležinkelio įmonė).
1.1.4. GPĮ aprašo tikslas – užtikrinti, kad Geležinkelio įmonei būtų suteikta Prieiga prie privažiuojamųjų geležinkelio
kelių tinkamai ir laiku.
1.1.5. Pagal GTK 301 straipsnio 4 punktą, privažiuojamieji geležinkelio keliai priskiriami postovio geležinkelio
keliams.
1.1.6. Circle K Terminal Lietuva, UAB pateikia GPĮ aprašą infrastruktūros valdytojui, kuris jį talpina tinklapyje adresu
http://lginfrastruktura.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai
1.2.1. Kontaktinė informacija:
Circle K Terminal Lietuva, UAB
Sandėlių g. 44, LT-02248 Vilnius
El. paštas: vilniusterminalas@circlekeurope.com
Tel. +370 694 79433
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1.3.1. GPĮ aprašas gali būti keičiamas Circle K Terminal Lietuva, UAB (toliau – GPĮ operatorius) generalinio direktoriaus
įsakymu, jei turinio pokyčiai reikalauja papildomų pakeitimų.
1.3.2 Aprašas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos ir taikomas 2020-2021 m. tarnybinių traukinių tvarkaraščių galiojimo
laikotarpiu.
2. Paslaugos
Prieigos prie GPĮ operatoriaus valdomų privažiuojamųjų geležinkelio kelių suteikimas (toliau – Prieiga), kuris pagal GTK
301 straipsnio 4 punktą yra paslauga.
Prieigos metu Geležinkelio įmonei:
2.1.1. suteikiama galimybė privažiuojamuosiuose keliuose laikyti geležinkelių riedmenis daugiau nei 24 val. Geležinkelių
riedmenų laikymas paslaugų įrenginyje suprantamas kaip dėl bet kokios priežasties geležinkelių riedmenų buvimas
paslaugų įrenginyje daugiau nei 24 val.
3. Paslaugų įrenginių aprašas
3.1.1. GPĮ operatorius Geležinkelio įmonei suteikia Prieigą prie šių įrenginių:
- kelias Nr.1, nuo iešmo Nr.572 iki atramos, Sandėlių g. 44, LT-02248 Vilnius.
3.1.2. Prieiga prie 3.1.1 punkte nurodytų įrenginių suteikiama 24 val. per parą visomis savaitės dienomis (24h/7).
3.1.3 Kontaktai:
Circle K Terminal Lietuva, UAB
Sandėlių g. 44, LT-02248 Vilnius
El. paštas: vilniusterminalas@circlekeurope.com
Tel. +370 694 79433
3.1.4. Geležinkelio įmonės geležinkelių riedmenys į Prieigos teikimo vietas atvažiuoja vadovaujantis eismo organizavimo
instrukcijų nuostatomis. Eismo organizavimo instrukcijos pateikiamos Geležinkelio įmonei prieš pasirašant Sutartį.
4. Mokesčiai
4.1.1. Prieigos kaina nustatoma naudojant išlaidų plius pelnas metodą, t. y prie GPĮ operatoriaus patiriamų išlaidų
pridedant pagrįstą pelną.
4.1.1.1. Bendra Geležinkelio įmonei suteikiamos Prieigos prie įrenginių kaina (K) (be PVM) apskaičiuojama pagal formulę:
K = V*KĮ*T,
čia:
V – Geležinkelio įmonės geležinkelių riedmenų (vagonų, lokomotyvų) skaičius naudojantis įrenginiais.
KĮ – Prieigos prie įrenginių įkainis už parą (be PVM), (Eur)
T – Geležinkelio įmonės geležinkelių riedmenų praleistas laikas komplekse (paromis, mažiausiai viena para)
Visa informacija apie įkainius už naudojimąsi GPĮ aprašo 2.1 punkte minimas paslaugas, suteikiama kreipiantis El. paštu:
vilniusterminalas@circlekeurope.com Tel. +370 694 79433
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4.1.2. Apmokėjimas eurais už atitinkamą mėnesį suteiktą Prieigą mokėjimo nurodymu į GPĮ operatoriaus banko sąskaitą
vykdomas tokia tvarka:
4.1.2.1. apmokėjimą už suteiktą Prieigą Geležinkelio įmonė atlieka, pasirašiusi sutartyje nurodytus dokumentus, ir šių
dokumentų pagrindu gavusi GPĮ operatoriaus pateiktas PVM sąskaitą faktūrą;
4.1.2.1.1. Geležinkelio įmonė apmoka sumą nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
nuo PVM sąskaitos faktūros priėmimo (gavimo) dienos
Apmokėjimo data laikoma pinigų gavimo į GPĮ operatoriaus banko atsiskaitomąją sąskaitą diena.
Nuolaidos netaikomos.
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5.1.1. Geležinkelio įmonei Prieiga suteikiama, pasirašius Sutartį su GPĮ operatoriumi.
5.2.1. GPĮ operatoriaus valdomų įrenginių nominalus vėžės plotis 1520 mm
5.3.1. Geležinkelio įmonei suteikiama Prieiga prie įrenginių, o geležinkelių riedmenų manevravimą atlieka pati įmonė
vadovaujantis eismo organizavimo instrukcijomis (Self-service).
5.4.1. Nėra
6. Pajėgumų skyrimas
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6.1.1. Geležinkelio įmonė, pageidaujanti gauti Prieigą, privalo užpildyti laisvos formos prašymą (toliau – Prašymas) ir
nusiusti jį GPĮ operatoriui el. paštu: vilniusterminalas@circlekeurope.com
6.2.1. GPĮ operatorius, gavęs Prašymą, nedelsdamas patvirtina, kad gavo Prašymą. Jei Prašyme nepateikta visa pagal GPĮ
aprašą reikalaujama informacija, būtina sprendimui priimti, GPĮ operatorius apie tai informuoja Geležinkelio įmonę ir
nustato pagrįstą trūkstamos informacijos pateikimo terminą. Jei tam terminui suėjus tokia informacija nepateikiama,
Prašymas atmetamas.
6.2.2. GPĮ operatorius, gavęs tinkamai parengtą/užpildytą Geležinkelio įmonės Prašymą:
6.2.2.1. įvertina Prieigos suteikimo technines ir organizacines galimybes;
6.2.2.2. derina su Geležinkelio įmone Prieigos suteikimo galimybę, jeigu GPĮ operatoriaus turimi įrenginių pajėgumai nėra
pakankami Geležinkelio įmonės Prašyme nurodytiems poreikiams tenkinti;
6.2.2.3. ne vėliau kaip per 30 d. d. nuo Prašymo gavimo dienos informuoja Geležinkelio įmonę apie priimtą sprendimą
dėl Prieigos suteikimo.
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6.2.3. Priėmus teigiamą sprendimą dėl Prieigos suteikimo, GPĮ operatorius Bendrovėje nustatyta tvarka parengia Sutartį.
6.2.4. Po Sutarties pasirašymo, gavęs paraišką konkrečiai Prieigai suteikti (toliau – Paraiška), GPĮ operatorius vykdo
Prieigos koordinavimo procedūrą bei atsižvelgia į Prieigos suteikimo pirmumo kriterijus.
6.2.5.Prieigos koordinavimo procedūra:
6.2.5.1. Jeigu gaunama Paraiška dėl konkrečios Prieigos teikimo, kuri yra nesuderinama su kitomis Paraiškomis ar su jau
paskirtu įrenginių pajėgumu, tokia Paraiška yra nagrinėjama ir derinama su kitais pareiškėjais siekiant užtikrinti kuo
geresnį visų Paraiškų suderinimą.
6.2.5.2. GPĮ operatorius neatmeta Paraiškų, jeigu yra galimybė suderinti pareiškėjų Paraiškas.
6.2.5.3. Siekiant suderinti nesuderinamas Paraiškas pareiškėjams siūlomi alternatyvūs laiko tarpsniai pasinaudoti Prieiga.
6.2.6. Jeigu gaunamos kelios Paraiškos, Prieiga teikiama tiems geležinkelių riedmenims, dėl kurių Paraiška pateikta
anksčiau.
6.3.1. GPĮ operatorius teikia informaciją apie Prieigos suteikimo laikinus ribojimus, kai:
6.3.2. įvyksta GPĮ operatoriaus eksploatuojamų technologinių įrenginių, naudojamų Prieigos suteikimui, gedimas;
6.3.3. vyksta įrenginių remonto/modernizavimo darbai.
6.3.4. Informacija apie Prieigos teikimo ribojimus ir galimas/negalimas alternatyvas Geležinkelio įmonei teikiamos raštu
pagal atskirą prašymą. Geležinkelio įmonei pasirašius Sutartį su GPĮ operatoriumi, ši informacija Geležinkelio įmonei
pateikiama Sutartyje nurodytu Geležinkelio įmonės el. pašto adresu.

