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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 AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centro (toliau - GPĮ operatorius) valdomų
geležinkelių paslaugų įrenginio (toliau – GPĮ) Krovinių terminalų (toliau – Krovinių terminalų) suteikimo aprašas (toliau – GPĮ
aprašas) nustato prieigos prie AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centro valdomų Krovinių terminalų
suteikimo ir naudojimosi sąlygas ir su jų techninėmis savybėmis ir pajėgumais susijusią 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 – nustatyti Geležinkelio Įmonėms vienodas, nediskriminacines sąlygas naudotis prieiga prie AB
„Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centro valdomų Krovinių terminalų.
1.1.4. Pagal GTK 301 straipsnio 2 punktą Krovinių terminalai, priskiriami geležinkelių paslaugų įrenginiams-Krovinių
terminalams, kuriuose teikiamos su geležinkelio transportu susijusios pagrindinės paslaugos.
1.1.5. GPĮ aprašas skelbiamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ tinklalapyje
http://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai
Nuoroda į GPĮ aprašą pateikiama Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2021-2022 metų tarnybinių traukinių tvarkaraščio
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
www.litrail.lt
1.3.1. GPĮ aprašas galioja 2021-2022 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu. GPĮ aprašas gali būti
keičiamas jei turinio pokyčiai reikalauja papildomų pakeitimų.
2. Paslaugos

2.1

Paslaugos
pavadinimas

2.1.1. Prieigos prie Krovinių terminalų suteikimas (toliau – Prieiga), kuri atitinka GTK 301 straipsnio 2 punktą yra pagrindinė
paslauga. Platesnė informacija apie Prieigą pateikta internetinėje svetainėje adresu: http://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslauguirenginiai.
3. Paslaugų įrenginių aprašas
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3.1.1. Krovinių terminalų, prie kurių GPĮ operatorius suteikia Prieigą pagal GPĮ aprašą, sąrašas
1 lentelė
Nr.

3.1

Paslaugos
pavadinimas

Pavadinimas
Vieta
(adresas)

Plotas
kv.m.

Darbo
valandos

Privažiuojamieji
keliai

Kitos techninės
charakteristikos

Vėžės
plotis
(mm)

Kranas

1520

1

Vilniaus
krovinių
terminalas,
Panerių g. 56,
Vilnius

35 239

103, 109, 111,
115, 119, 121,
123, 35, 93, 97,
99

2

Panerių
krovinių
terminalas,
Agrastų g. 3,
Vilnius

46 372

39, 51, 52, 53,
54, 55, 57

Kranas,
aukštakelis

1520

Palemono
krovinių
terminalas,
Palemono g.
78, 82;
Kražantės g.
36, 40, Kaunas

30 445

1, 2, 3, 18, 19,
5(33), 6(34)

Kranas,
aukštakelis

1520

14 004

9, 11

Aukštakelis

1520

6 000

50

Kranas

1520

Objektų
sąrašas
3

4

5

3.1.1.1.
Naudojimasis
Krovinių
terminalais

Marijampolės
krovinių
terminalas,
Sasnavos g. 9,
Marijampolė
Klaipėdos
krovinių
terminalas,
Klevų g. 7A,
Klaipėda

0-24

4

6

Šiaulių
krovinių
terminalas,
Dubijos g. 44,
Šiauliai

12 066

123

1520

7

Panevėžio
krovinių
terminalas,
Amerikos g.
2A, Panevėžys

11 420

18

1520

* Krovinių terminalų sąrašas taip pat patalpintas:
http://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.
3.1.2. 3.1.1 punkto 1 lentelėje nurodytų Krovinių terminalų darbo laikas: 24 val. per parą visomis savaitės dienomis (24h/7).

4. Mokesčiai
Už Prieigą Geležinkelio įmonė moka GPĮ operatoriui užmokestį, kurio dydžiai skelbiami internetinėje svetainėje
adresu: http://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai1
4.1.2. Prieigos prie GPĮ užmokestis nustatytas vadovaujantis GTK 304 straipsnio 2 dalimi ir ne didesnis nei paslaugų teikimo
išlaidos pridėjus pagrįstą pelną.
Geležinkelio įmonei suteikiamos Prieigos bendras užmokestis (P) (be PVM) apskaičiuojama pagal formules:
P= K x L;
Kur:
K – Prieigos paros užmokestis be PVM, (Eur);
L – Prieigos suteikimo laikotarpis paromis.
4.1.3. Užmokestis skaičiuojamas nuo Prieigos prie Krovinių terminalo suteikimo dienos, nurodytos Krovinių terminalo
priėmimo-perdavimo akte iki Krovinių terminalo grąžinimo GPĮ operatoriui pagal priėmimo-perdavimo aktą dienos.
4.1.4. Mokėjimas atliekamas bankiniu pavedimu į GPĮ operatoriaus PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą banko sąskaitą per
15 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos gavimo. Apmokant bankiniu pavedimu, atsiskaitymas yra laikomas įvykdytu tą
dieną, kai pervedama suma yra įskaitoma į GPĮ operatoriaus banko sąskaitą.
4.1.5. Užmokestis mokamas už praėjusį kalendorinį mėnesį pagal GPĮ operatoriaus pateikiamą PVM sąskaitą-faktūrą.
4.1.5.1. PVM sąskaita-faktūra pateikiama pagal GPĮ operatoriaus ir Geležinkelio įmonės sudarytą Suteiktos prieigos aktą
(toliau – Aktas). Aktą parengia GPĮ operatorius ir iki einamojo mėnesio 5 (penktos) d. pateikia jį Geležinkelio įmonei
4.1.1

4.1

Informacija
apie
mokesčius
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4.2

Informacija
apie nuolaidas

pasirašyti. Geležinkelio įmonė per 3 (tris) darbo dienas turi pasirašyti Aktą ir jo vieną egzempliorių grąžinti GPĮ operatoriui
arba pateikti jam Akto nepasirašymo argumentus.
4.2.1. Nuolaidos netaikomos.

5. Paslaugos sąlygos

5.1

5.2

5.3

5.4

Teisiniai
reikalavimai

Techninės
sąlygos
Su
geležinkeliais
susijusių
paslaugų
teikimas sau
IT sistemos

5.1.1. Geležinkelio įmonei Prieiga suteikiama pasirašius Sutartį, kurios projektas skelbiamas tinklalapyje:
http://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai
5.1.2. Sutartis sudaroma tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu. Pageidaujamą Prieigos laikotarpį
Geležinkelio Įmonė nurodo prašymo formoje (GPĮ aprašo (1 priedas).
5.1.3. GPĮ operatorius suteikia Prieigą Geležinkelio įmonei Sutartyje numatytomis sąlygomis.
5.1.4. Jeigu Geležinkelio įmonė yra nesumokėjusi už jai ankščiau suteiktą Prieigą, GPĮ operatorius turi teisę pareikalauti iš
Geležinkelio įmonės banko arba bankinės grupės, turinčios ne mažesnį nei A- investicinį reitingą, neatšaukiamą ir besąlyginę
garantiją, kuri užtikrintų Geležinkelio įmonės atsiskaitymą už suteiktas jai pagal Sutartį paslaugas.
5.1.5. Prieš pasirašant sutartį, sutarties projekte pateiktos sąlygos negali būti keičiamos ar koreguojamos.
5.2.1. Prieigos/geležinkelio privažiuojamojo (-ųjų) kelio (-ių) prie GPĮ operatoriui priklausančių Krovinių terminalų suteikimo
vėžės plotis 1520 mm.
5.3.1. Geležinkelio įmonė pati naudojasi Krovinių terminalais.
5.4.1. Geležinkelio įmonei nereikia naudotis GPĮ operatoriui priklausančia Prieigos IT.
6. Pajėgumų skyrimas

6.1

Prašymai dėl
prieigos ar dėl
naudojimosi
paslaugomis

6.2

Atsakymas į
prašymus

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
6.1.2. GPĮ operatorius nustato metinę prašymų pateikimo datą (terminą), kuri yra 2021 m. liepos 1 d.
6.2.1. Gavus Geležinkelio įmonės prašymą, GPĮ operatorius nedelsiant informuoja Geležinkelio įmonę apie gautą prašymą
elektroniniu paštu.
6.2.2. Gavęs tinkamai užpildytą Geležinkelio įmonės prašymą, GPĮ operatorius įvertina technines ir organizacines galimybes
dėl prieigos suteikimo ir viso proceso metu derinasi galimybes su Geležinkelio įmone.
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6.3

Koordinavimo
procedūros

6.4

Pirmumo
kriterijai

6.5

Informacija
apie turimus

6.2.3. Jei iki GPĮ aprašo 6.1.2 punkte nurodyto metinio prašymų pateikimo termino pabaigos buvo pateiktas Geležinkelio
įmonės atitinkamas prašymas ir visa pagal GPĮ aprašą reikalaujama informacija, būtina sprendimui priimti, tuomet
atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo GPĮ operatoriaus nustatyto metinio prašymų pateikimo
termino pabaigos.
6.2.4. Jei iki GPĮ aprašo 6.1.2 punkte nurodyto metinio prašymų pateikimo termino pabaigos buvo pateikta atitinkama,
tačiau ne visa pagal GPĮ aprašą reikalaujama informacija, būtina sprendimui priimti, tuomet atsakymas pateikiamas per 20
darbo dienų nuo visos pagal GPĮ operatoriaus GPĮ aprašą reikalaujamos informacijos, būtinos sprendimui priimti, gavimo
dienos, tačiau ne anksčiau nei iki 6.1.2 punkte nurodyto termino.
6.2.5. Atsakymai į pateiktus pavėluotus prašymus, kurie pateikti pasibaigus GPĮ aprašo 6.1.2 punkte nurodytam terminui,
pateikiami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo ir visos pagal GPĮ operatoriaus GPĮ aprašą
reikalaujamos informacijos, būtinos sprendimui priimti, gavimo dienos.
6.2.1.1. GPĮ operatorius, priėmęs teigiamą sprendimą dėl Prieigos suteikimo, parengia Sutartį ir pateikia Geležinkelio įmonei
pasirašyti.
6.3.1. Jei GPĮ operatorius gauna Geležinkelio įmonės prašymą dėl Prieigos, kuris yra nesuderinamas su kitu prašymu arba
yra susijęs su jau paskirtu Krovinių terminalų pajėgumu, jis stengiasi, aptardamas klausimą ir koordinuodamas veiksmus su
kitais asmenimis, kurie yra pateikę paraiškas GPĮ operatoriui (toliau – Pareiškėjai), užtikrinti kuo geresnį visų prašymų
suderinimą. Bet koks jau suteiktų Prieigos teisių pakeitimas daromas tik jei sutinka atitinkamas pareiškėjas;
6.3.2. GPĮ operatorius neatmeta Prieigos prašymų ir nesiūlo Pareiškėjui perspektyvių alternatyvų, jei Pareiškėjo poreikius
atitinkančiu pajėgumu galima naudotis Krovinių terminale (arba numatoma, kad juo taps galima naudotis vykdant
koordinavimo procedūrą ar ją užbaigus);
6.3.3. GPĮ operatorius svarsto įvairias galimybes patenkinti nesuderinamus prašymus dėl Prieigos. Tokios galimybės
prireikus apima kuo didesnio pajėgumo Krovos aikštelėje užtikrinimo priemones, nesusijusias su GPĮ operatoriaus
papildomomis investicijomis į išteklius ar įrenginius. Tokios priemonės yra:
•
alternatyvaus laiko tarpsnio siūlymas;
•
kai įmanoma, darbo valandų arba pamainų grafiko pakeitimas.
6.4.1. Kai nesuderinamų prašymų dėl Prieigos negalima patenkinti atlikus koordinavimo procedūrą, GPĮ operatorius
pajėgumus skiria atsižvelgdamas į nustatytus pirmumo kriterijus. Pirmumo kriterijai yra:
• Pageidaujamas Prieigos laikotarpis – siekiant užtikrinti efektyvų turimo pajėgumo naudojimą pirmumas teikiamas
prašymams, kuriais Prieigą prašomą suteikti ilgesniam laikotarpiui;
• Ketinimą ir gebėjimą naudotis prašomu pajėgumu, įskaitant, kai tinkama, tai, kad anksčiau buvo visiškai arba iš dalies
nepasinaudota skirtu pajėgumu ir to nepasinaudojimo priežastis;
• Jau paskirtos traukinių linijos traukinių tvarkaraštyje, susijusias su prašomomis paslaugomis.
6.4.2. Tuo atveju, jeigu 6.4.1. papunktyje nurodyti kriterijai taikytini kiekvienai koordinavimo procedūroje dalyvaujančiai
Geležinkelio įmonei, pirmumo teisė suteikiama anksčiau prašymą pateikusiai Geležinkelio įmonei.
6.5.1. Informacija apie Prieigai teikti skirtų GPĮ techninių savybių pasikeitimus ir laikinus pajėgumų apribojimus, kurie gali
turėti didelį poveikį GPI veikimui, įskaitant planuojamus darbus, skelbiama internetinėje svetainėje adresu:
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pajėgumus ir
laikinus
pajėgumų
apribojimus

Krovinių terminalų sąraše: http://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.
O Geležinkelio įmonei pasirašiusi 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. Pavyzdinė Prašymo forma (kaip pvz), 1 (vienas) lapas.

7.2
.

Priedai

7.2.1. Priedas Nr. 1. Paraiška. Tipinė forma, 1 (vienas) lapas.
7.2.2. Priedas Nr. 2. Paslaugos teikimo sutartis. Projektas, ________ lapų.
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Prieigos prie AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centro valdomų
Krovinių terminalų suteikimo aprašo, 1 priedas

(Geležinkelio įmonės pavadinimas)
(pavyzdinė prašymo forma)
PRAŠYMO FORMA
20

-

-

Nr.

AB „Lietuvos geležinkeliai“
Turto valdymo paslaugų centro direktorei/-iui

Eil. Nr.

Užsakomos
Prieigos
pavadinimas

Laikotarpis, kuriam
prašoma suteikti Prieigą
(nurodyti datas)

Adresas

Užsakomas darbo laikas
(nurodyti laiką)

1
...
*Laikotarpis gali būti nuo 1 mėnesio iki 2021-2022 Tarnybinio traukinių tvarkaraščio pabaigos.

Prašymą pateikė:
(Geležinkelio įmonės atstovo vardas, pavardė, parašas)
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