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1. Bendroji informacija

1.1

Įžanga

1.2

Geležinkelių paslaugų
įrenginių operatorius

1.3

Galiojimo laikotarpis ir
atnaujinimo procesas

1.1.1. Prieigos prie geležinkelių riedmenų valymo ir plovimo įrenginiuose teikiamų paslaugų (prekinių vagonų
paruošimo pakrovai, remonto darbams (toliau – Plovyklos)) suteikimo aprašas (toliau – GPĮ aprašas) apibrėžia AB
„Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centro valdomose Plovyklose paslaugų teikimo taisykles, sąlygas
ir tvarką, informaciją apie šių paslaugų kainą bei kitą būtiną informaciją.
1.1.2. GPĮ aprašas taikomas geležinkelio įmonėms (vežėjams), kitoms Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto
kodekso (toliau – GTK) 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms (toliau – Geležinkelio įmonė).
1.1.3. GPĮ aprašo tikslas – užtikrinti, kad paslaugos Geležinkelio įmonei būtų suteiktos kokybiškai ir laiku.
1.1.4. Pagal GTK 301 straipsnį, Plovyklos priskiriamos valymo ir plovimo įrenginiams.
1.1.5. GPĮ aprašas skelbiamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje https://ltginfra.lt/gelezinkeliupaslaugu-irenginiai. Nuoroda į GPĮ aprašą pateikiama Tinklo nuostatuose.
1.2.1. Kontaktinė informacija:
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Turto valdymo paslaugų centras
Pelesos g. 10, LT-02111 Vilnius
El. paštas: tvpc@litrail.lt
Tel. +370 656 656 92
www.litrail.lt
1.3.1. GPĮ aprašas gali būti keičiamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Bendrovė) Turto valdymo paslaugų
centro (toliau – GPĮ operatorius) direktoriaus potvarkiu. Aprašas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos ir taikomas
2021-2022 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu. Dokumentas gali būti atnaujinamas, jei turinio
pokyčiai reikalauja papildomų pakeitimų.
2. Paslaugos

2.1

Paslaugos
pavadinimas

2.1.1. Prieigos prie Plovyklose teikiamų paslaugų suteikimas (toliau – Prieiga), kuri pagal GTK 301 straipsnio 5
punktą yra pagrindinė paslauga.
3. Paslaugų įrenginių aprašas
3.1.1. GPĮ operatorius Geležinkelio įmonei suteikia Prieigą 1 lentelėje nurodytose Plovyklų vietose:

3.1

Objektų sąrašas
1 lentelė. Prekinių vagonų paruošimo pakrovai, remontui vietos
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Eil.Nr.

1

2

Prieigos
vieta

Bugenių
riedmenų
plovykla.

Kretingos
riedmenų
plovykla

Adresas

Geležinkelio g.15,
Dapšių k., Mažeikių r.
Bugenių geležinkelio
stoties:
- privažiuojamieji
keliai.

Rožių g. 19f,
Kretingsodžio k.
Kretingos r.
Kretingos geležinkelio
stoties:
- privažiuojamasis
kelias Nr. 18

Paslaugos*
Cisterninių vagonų tinkamumo pakrovai
nustatymas – šaltas paruošimas, valymas nuo
naftos produktų likučių ( išskyrus vežusius
produktus kurie susidarė pirolizės proceso metu);
vagonų, vežusių tamsius naftos produktus,
paruošimas šviesių naftos produktų vežimui;
vagonų, vežusių melasą, paruošimas šviesių
naftos produktų vežimui; vagonų, vežusių bitumą,
paruošimas skysto bitumo ar mazuto vežimui;
vagonų, vežusių tamsius arba šviesius naftos
produktus, paruošimas ugnies darbams;
grūdvežių, mineralovežių, dengtų vagonų,
pusvagonių, konteinerių, refrižeratorinių sekcijų,
konteinerių vagono išorės ir vidaus plovimas.
Grūdvežių, mineralovežių, dengtų vagonų,
pusvagonių, konteinerių, refrižeratorinių sekcijų,
konteinerių plovimas.

Kontaktinė
informacija

+370
65656592

+370
65656592

* detalus paslaugų sąrašas pateiktas interneto svetainėje https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai1.
3.1.2. GPĮ aprašo 1 lentelėje nurodytų Plovyklų darbo laikas:
3.1.2.1. Bugenių riedmenų plovyklos grupė – paslaugos užsakymai vykdomi 24 val. per parą visomis savaitės
dienomis (24h/7).
3.1.2.2. Kretingos riedmenų plovyklos grupė - Kretingos riedmenų plovyklos grupė - nuo pirmadienio iki
ketvirtadienio 8:00 - 17:00 val., penktadienį 8:00 - 15:45 val. (išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas).
3.1.2.3. Geležinkelio įmonės geležinkelių riedmenys į Prieigos teikimo vietas atvažiuoja vadovaudamiesi eismo
organizavimo instrukcijos nuostatomis. Eismo organizavimo instrukcijos pateikiamos Geležinkelio įmonei prieš
pasirašant paslaugų teikimo sutartį.
4. Mokesčiai
4.1

Informacija apie
mokesčius

4.1.1. Prieigos prie GPĮ ir juose teikiamų paslaugų įkainis nustatomas vadovaujantis GTK 304 straipsnio 2 dalimi.
P=C+WACC
Čia:
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4.2

Informacija apie
nuolaidas

P – Prieigos prie GPĮ ir (ar) juose teikiamų paslaugų įkainis, Eur;
C – Prieigos prie GPĮ ir (ar) juose teikiamų paslaugų savikaina, Eur;
WACC – Pagrįstas pelnas, taikomas prieigai prie GPĮ ir (ar) juose teikiamoms paslaugoms, kuris atitinka GPĮ
operatoriaus vidutinius svertinius kapitalo kaštus (Weighted Average Cost of Capital – WACC), Eur.
4.1.2. Prieigos prie GPĮ ir (ar) juose teikiamų paslaugų įkainis nustatomas savikainos ir pagrįsto pelno dydžio
suma. Tai yra maksimalus leistinas prieigos prie GPĮ ir (ar) juose teikiamų paslaugų įkainis.
4.1.3. Prieigos įkainis skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslauguirenginiai1.
4.1.4. Apmokėjimas eurais už atitinkamą mėnesį suteiktas Paslaugas mokėjimo nurodymu į GPĮ operatoriaus
banko sąskaitą vykdomas tokia tvarka:
4.1.4.1. apmokėjimą už suteiktas Paslaugas Geležinkelio įmonė atlieka, pasirašiusi sutartyje nurodytus
dokumentus, ir šių dokumentų pagrindu sutartyje nurodytu būdu gavusi GPĮ operatoriaus pateiktas PVM sąskaitas
faktūras;
4.1.4.2. Geležinkelio įmonė apmoka sumą nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
po PVM sąskaitų faktūrų priėmimo (gavimo) dienos;
4.1.4.3. Apmokėjimo data laikoma pinigų gavimo į GPĮ operatoriaus banko atsiskaitomąją sąskaitą diena.
4.2.1. Nuolaidos netaikomos.
5. Paslaugos sąlygos

5.1

Teisiniai reikalavimai

5.2

Techninės sąlygos

5.3

Su geležinkeliais
susijusių paslaugų
teikimas sau

5.4

IT sistemos

5.1.1. Geležinkelio įmonei Prieiga suteikiama, pasirašius paslaugų teikimo sutartį su GPĮ operatoriumi.
5.1.2. GPĮ operatorius suteikia Prieigą Geležinkelio įmonei sutartyje numatytomis sąlygomis.
5.1.3. Su Geležinkelio įmone, priklausomai nuo to kur bus teikiamos paslaugos, sudaromas sutarties projektas,
pateikiamas Bedrovės interneto svetainėje https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.
5.1.4. Prieš pasirašant sutartį, sutarties projekte pateiktos sąlygos negali būti keičiamos ar koreguojamos.
5.1.5. Sutartis sudaroma 2021-2022 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui.
5.2.1. Paslaugos teikiamos Plovykloms priklausančiuose privažiuojamuosiuose keliuose, kurių vėžės plotis 1520
mm.
5.2.2. Paslaugos teikiamos vadovaujantis GOST 1510-84 (Nafta ir naftos produktai. Žymėjimas, pakavimas,
transportavimas ir sandėliavimas) standarto 2 priedo 1 lentelės nuostatomis.
5.3.1. Geležinkelio įmonei nėra techninių galimybių teikti Plovyklų paslaugas pačiai sau.
5.3.2. Plovyklose paslaugas teikia tik GPĮ operatorius.
5.4.1. Nėra.
6. Pajėgumų skyrimas
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6.1

Prašymai dėl prieigos
ar dėl naudojimosi
paslaugomis

6.2

Atsakymas į prašymus

6.3

Informacija apie
turimus pajėgumus ir
laikinus pajėgumų
apribojimus

6.1.1. Geležinkelio įmonė, pageidaujanti gauti Prieigą, privalo užpildyti prie GPĮ aprašo pridedamą prašymo (toliau
– Prašymas) formą (GPĮ aprašo 1 priedas) apie preliminarų metinį, Geležinkelio įmonei būtiną, pajėgumų poreikį ir
pateikti Prašymą GPĮ operatoriui el. paštu: tvpc@litrail.lt
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 Plovyklų
pajėgumai nėra pakankami Geležinkelio įmonės Prašyme nurodytiems poreikiams tenkinti;
6.2.2.3. ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo Prašymo gavimo dienos informuoja Geležinkelio įmonę apie priimtą
sprendimą dėl Prieigos suteikimo.
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 Plovyklos 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 pagal paraiškų
koordinavimo procedūrą.
6.2.5.3. Siekiant suderinti nesuderinamus Paraiškas pareiškėjams siūlomi alternatyvūs laiko tarpsniai pasinaudoti
Prieiga.
6.2.5.4. Pirmumo kriterijai gauti Prieigą pateikti sutarties 3.3, 3.4 punktuose.
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 Plovyklų remonto darbai.
6.3.4. Informacija apie Prieigos teikimo laikinus ribojimus ir artimiausias Prieigos teikimo vietas Geležinkelio įmonei
skelbiama AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai, o
Geležinkelio įmonei pasirašius paslaugų teikimo sutartį su GPĮ operatoriumi, ši informacija Geležinkelio įmonei
pateikiama ir nurodytu Sutartyje Geležinkelio įmonės el. pašto adresu.
7. Kita informacija

7.1.

Priedai

7.1.1. Priedas Nr. 1. Prašymas. Tipinė forma, 1 (vienas) lapas.
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Aprašo 1 priedas

___________________________________
(Geležinkelio įmonės pavadinimas)

AB „Lietuvos geležinkeliai“
Turto valdymo paslaugų centrui

PRIEIGA PRIE GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ VALYMO IR PLOVIMO ĮRENGINIUOSE
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
(Paslaugos pavadinimas)

PRAŠYMAS NR. ________
20____ m. _______________d.

Paslaugos pavadinimas

Mato
vnt.

Paslauga*

Vagonas

Paslaugos įrenginių vietos
Bugenių
Kretingos
riedmenų
riedmenų
plovykla
plovykla

Paslaugos
poreikio
einamieji metai
ir ketvirtis
20 m. gruodis
20 m. sausis
20 m. vasaris
20 m. kovas
20 m. balandis
20 m. gegužė
20 m. birželis
20 m. liepa
20 m. rugpjūtis
20 m. rugsėjis
20 m. spalis
20 m. lapkritis
20 m. gruodis
20 m. iš viso:

Viso:

* Paslaugų sąrašas pateiktas bendrovės tinklalapyje http://lginfrastruktura.lt/gelezinkeliu-

paslaugu-irenginiai1
___________________________________
(Geležinkelio įmonės atstovo, atsakingo už Paraiškos pateikimą, pareigos)

______________________ ________________________
(Parašas)

(Vardas, pavardė)

___________________________________ ‚ tel. Nr.__________________ , el. paštas __________________
(Geležinkelio įmonės kontaktinio asmens vardas, pavardė
)

