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1. Bendroji informacija
1.1.1. UAB „VPA Logistics“ (toliau – Bendrovė) geležinkelių paslaugų aprašo (toliau - GPĮ aprašas) tikslas suteikti informaciją apie nediskriminacinę prieigą prie šio krovos aikštelių geležinkelių paslaugų įrenginio (toliau
- prieiga prie GPĮ), kuriame teikiamos pagrindinės paslaugos (naudojimasis krovos aikštelėmis) ir užtikrinti, kad
ši prieiga prie GPĮ geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir Geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje
nurodytoms įmonėms (toliau – Geležinkelio įmonė) būtų suteikta laiku ir tinkamai.
1.1.2. Bendrovė yra įvairiarūšio transporto vienetų intermodalinės krovos terminalas. Pagal GTK 301 straipsnio 2
punktą Bendrovės krovos aikštelės priskiriamos krovinių terminalams, kuriuose teikiama su geležinkelių
transportu susijusi pagrindinė paslauga.
Geležinkelių
UAB „VPA Logistics“
paslaugų įrenginių
Stariškės g. 29, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav., LT-95366, Lietuva
operatorius
Tel. +370 46 412900
www.vpalogistics.eu
Galiojimo laikotarpis 1.3.1. GPĮ aprašas gali būti kečiamas Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu. Aprašas įsigalioja nuo jo
ir atnaujinimo
paskelbimo dienos, taikomas 2020-2022 m. ir atnaujinamas, jei turinio pokyčiai reikalauja pakeitimų.
procesas
Įžanga

Paslaugos
pavadinimas

2. Paslaugų įrenginių aprašas
2.1.1. Pagrindinė paslauga yra naudojimasis Bendrovės krovos aikštelėmis.
2.1.2. Platesnė informacija apie paslaugą pateikta internetinėje svetainėje adresu: www.vpalogistics.eu.

3. Paslaugų įrenginių aprašas
Objekto pavadinimas UAB „VPA Logistics“ krovos aikštelės
Vieta
Stariškės g. 29, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav. LT-95366, Lietuva

3.2.1
3.1.3
3.1.4.

Bendrovės privažiuojamieji geležinkelio keliai sujungti per Bendrovės operuojamą geležinkelio kelią Nr. 101 su
Draugystės geležinkelio stoties jungiamuoju geležinkelio keliu Nr. 57. Bendrovės teritorijoje yra 5 geležinkelio
keliai, kurias patenkama prie Bendrovės krovos aikštelių. Bendrovės krovos aikštelės: šaldytuvai, sausų krovinių
sandėlis, generalinių krovinių rampa ir intermodalinis konteinerių terminalas.
Darbo valandos
0-24 val.
Techninės sąlygos
Informacija apie Bendrovės naudojamus įrenginius, sandėliavimo plotus pateikiama www.vpalogistics.eu.
Planuojami techninių Planuojami GPI techniniai pasikeitimai, laikini apribojimai įskaitant planuojamus darbus teikiami elektroniniu
savybių pasikeitimai paštu.
4. Mokesčiai

4.1.

Informacija apie
mokesčius ir
nuolaidos

4.1.1. Už paslaugas mokama GPI operatoriui (Bendrovei) sutartimi numatytus įkainius.
4.1.2. Informacija apie užmokesčio apskaičiavimo tvarką už naudojimąsi GPĮ aprašo 2.1 punkte minimomis
paslaugomis, suteikiama kreipiantis tel.: +370 46 390882, el. paštu: margaritam@vpalogistics.eu.
5. Prieigos sąlygos

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

Teisiniai
reikalavimai
Techninės sąlygos
Su geležinkeliais
susijusių paslaugų
teikimas sau
IT sistemos

5.1.1. Galimybė gauti Paslaugą suteikiama pasirašius sutartį su GPI operatoriumi (Bendrove).
5.2.1. Informacija neaktuali.
5.2.2. Eismo organizavimo tvarka aprašyta privažiuojamųjų kelių eismo organizavimo instrukcijoje.
5.3.1. Bendrovė pati naudojasi Bendrovės operuojamomis krovos aikštelėmis ir krovos terminalais ir pati vykdo
darbus juose. Geležinkelio įmonei nėra suteiktos galimybės teikti paslaugą sau Bendrovės teritorijoje esančiame
GPI.
5.4.1. Informacija neaktuali.
6. Paslaugų skyrimas

6.1.

6.2.

Prašymai dėl
prieigos ar dėl
naudojimosi
paslaugomis
Atsakymas į

6.1.1. Informacijos apie GPĮ aprašo 2.1 punkte minimų paslaugų užsakymo procedūras, prašymų pateikimo
terminus ir ilgiausius tų prašymų nagrinėjimo terminus, teirautis tel.: +370 46 390882, el. paštu:
margaritam@vpalogistics.eu.
6.2.1. Informacijos apie atsakymus į prašymus užsisakyti GPĮ aprašo 2.1 punkte minimas paslaugas, teirautis tel.:

prašymus

6.3.

+370 46 390882, el. paštu: margaritam@vpalogistics.eu.
6.2.2 Informacijos apie koordinavimo procedūras, pirmumo kriterijus, susijusius su GPĮ aprašo 2.1 punkte
minimomis paslaugomis, teirautis tel.: +370 46 390882, el. paštu: margaritam@vpalogistics.eu.
6.2.3. Atsakymai į pateiktus užklausimus, prašymus, pasiūlymus teikiami Bendrovės procedūroje IP 7.5-1O
„Krovos valdymas" nustatyta tvarka.
Informacija apie
6.3.1. Informacija apie GPĮ techninių savybių pasikeitimus ir laikinus pajėgumų apribojimus, kurie gali turėti
turimus pajėgumus ir didelį poveikį paslaugų įrenginio veikimui, įskaitant planuojamus darbus, Bendrovės klientams teikiama
laikinus pajėgumų
Bendrovės sutartyse su klientais nurodytu elektroniniu paštu.
apribojimus

