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1. Bendroji informacija

1.1

1.2

1.3

1.1.1. Laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ (toliau – Bendrovė) geležinkelių paslaugų
įrenginių aprašas (toliau – GPĮ aprašas) apibrėžia Bendrovės įvairiarūšio transporto vienetų sąstatų ir vagonų
grupių intermodalinės krovos ir aptarnavimo paslaugos teikimo taisykles, sąlygas, tvarką, informaciją apie
paslaugos 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).
Įžanga
1.1.3. GPĮ aprašo tikslas – užtikrinti, kad Geležinkelio įmonėms būtų suteikta nediskriminacinė prieiga prie
Bendrovės eksploataciniame pajėgume esančių uosto įrenginių..
1.1.4. Bendrovė yra įvairiarūšio transporto vienetų (toliau- ITV) intermodalinės krovos terminalas. Pagal
GTK 301 straipsnio 7 punktą Bendrovė priskiriama jūrų uosto įrenginiui, kuriame teikiamos su geležinkelio
transportu susijusios paslaugos.
1.1.5. Bendrovė pateikia infrastruktūros valdytojui parengtą skelbti į tinko nuostatus įtrauktiną GPĮ aprašą.
Kontaktinė informacija:
LKAB „Klaipėdos Smeltė“
Geležinkelių paslaugų
Nemuno g. 24, LT-93278 Klaipėda
įrenginių operatorius
El. paštas: smelte@smelte.lt
Tel. +370 46 496 201
www.smelte.lt
Galiojimo laikotarpis
1.3.1. GPĮ aprašas gali būti keičiamas Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu. Aprašas įsigalioja nuo jo
ir atnaujinimo
paskelbimo dienos ir atnaujinamas, jei turinio pokyčiai reikalauja pakeitimų.
procesas
1. Paslaugos

2.1

Paslaugos
pavadinimas

2.1.1. Jūrų uosto paslaugos.
2.1.2. Pagal GTK 301 straipsnio 7 punktą yra pagrindinė paslauga.
2.1.3. Platesnė informacija apie paslaugą pateikta internetinėje svetainėje adresu www.smelte.lt
2. Paslaugų įrenginių aprašas

3.1

Objekto pavadinimas

3.1.1

Vieta

Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“
Nemuno g. 24, LT-93278
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Privažiuojamieji geležinkelio keliai sujungti su geležinkelio stotimi Draugystė.
3.1.2

Darbo valandos

3.1.3

Techninės savybės

3.1.4

Planuojami techninių
savybių pasikeitimai

Bendrovė dirba 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.
Informacija apie Bendrovės naudojamus įrenginius, sandėliavimo plotų dydžius pateikiama www.smelte.lt
Informacija apie GPĮ techninių savybių pasikeitimus ir laikinus pajėgumų apribojimus, kurie gali turėti didelį
poveikį paslaugų įrenginio veikimui, įskaitant planuojamus darbus klientams teikiama elektroniniu paštu.
4. Mokesčiai

4.1

Informacija apie
užmokestį

4.2

Informacija apie
nuolaidas

4.1.1. Už Paslaugą Geležinkelio įmonė moka GPĮ operatoriui užmokestį pagal skelbiamus tinklalapyje
http://www.smelte.lt įkainius arba sutartimi numatytus įkainius.
4.1.2. Kainos nustatomos atsižvelgiant į GPĮ paslaugos savikainą, apskaičiuotą pagrįstą pelną, analogiškų
paslaugų rinkos tarifus bei kitus kriterijus.
4.1.3. GPĮ operatorius, pakeitęs Paslaugos įkainį, informuoja apie tai Geležinkelio įmonę raštu ne vėliau kaip
prieš 14 darbo dienų iki naujų įkainių taikymo pradžios. Tuo atveju, jeigu Geležinkelio įmonė iki naujų įkainių
taikymo pradžios neinformuoja GPĮ operatoriaus apie pageidavimą nutraukti Sutartį ir nepateikia pareiškimo dėl
vienašališko sutarties nutraukimo dėl pasikeitusių įkainių, Sutartis vykdoma toliau pagal pakeistus įkainius.
4.1.4. Geležinkelio įmonė apmoka užsakytą Paslaugą paslaugų sutartimi numatytu terminu; jei sutarties šalys
nesutaria kitaip, sąskaitos už Paslaugą pateikiamos kas 10 dienų.
4.2.1. Informacija apie pareiškėjams siūlomų nuolaidų taikymo principus, pateikiama laikantis komercinio
konfidencialumo reikalavimų.
5. Prieigos sąlygos

5.1

Teisiniai reikalavimai

5.2

Techninės sąlygos

5.3
5.4

Su geležinkeliais
susijusių paslaugų
teikimas sau
IT sistemos

5.1.1. Geležinkelio įmonei galimybė gauti Paslaugą suteikiama pasirašius Sutartį su GPĮ operatoriumi.
5.1.2. Sutartis yra sudaroma metams arba ilgesniam laikotarpiui.
5.1.4. GPĮ operatorius suteikia Paslaugą Geležinkelio įmonei Sutartyje numatytomis nediskriminacinėmis
sąlygomis.
5.2.1. Geležinkelio vėžės plotis 1520 mm
5.2.2. Bendras sąstato telpančio į Bendrovės krovos terminale esančius privažiuojamuosius kelius ilgis – 645m.
(205 kelias – 389 m, 206 kelias – 270 m.)
5.2.3. Eismo organizavimo tvarka aprašyta infrastruktūros valdytojo parengtoje privažiuojamųjų geležinkelio
kelių eismo organizavimo instrukcijoje.
5.3.1. Bendrovės teritorijoje esančiame GPĮ Geležinkelio įmonė neturi galimybių teikti Paslaugą pačiai sau.
5.4.1. Geležinkelio įmonei nereikia naudotis GPĮ operatoriui priklausančia Prieigos IT.
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6.

Pajėgumų skyrimas

Prašymai dėl prieigos
ar dėl naudojimosi
paslaugomis

6.1.2. Geležinkelio įmonė, pageidaujanti gauti Prieigą privalo užpildyti ir pateikti laisvos formos prašymą GPĮ
operatoriui el. paštu: smelte@smelte.lt

6.2

Atsakymas į
prašymus

6.2.1. GPĮ operatorius, gavęs paraišką, nedelsdamas el. paštu patvirtina, kad paraišką gavo. Jei paraiškoje
nepateikta visa, pagal GPĮ aprašą reikalaujama ir būtina sprendimui priimti, informacija, GPĮ operatorius
apie tai informuoja Geležinkelio įmonę ir nustato pagrįstą trūkstamos informacijos pateikimo terminą. Jei
tam terminui suėjus tokia informacija nepateikiama, Paraiška atmetama.
6.2.2. GPĮ operatorius, gavęs tinkamai užpildytą Geležinkelio įmonės paraišką:
6.2.2.1. įvertina Paslaugos suteikimo technines ir organizacines galimybes;
6.2.2.2. derina su Geležinkelio įmone Paslaugos suteikimo galimybę, jeigu GPĮ operatoriaus turimi
eksploataciniai pajėgumai nėra pakankami Geležinkelio įmonės paraiškoje nurodytiems poreikiams
tenkinti;
6.2.2.3. ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo nustatyto metinio prašymų pateikimo termino pabaigos
informuoja el. paštu Geležinkelio įmonę apie sprendimą dėl Paslaugos suteikimo laikų, apimties ir kitų
aktualių parametrų.
6.2.3. Priėmęs teigiamą sprendimą dėl Paslaugos teikimui skiriamų laikų, apimties bei kitų parametrų, GPĮ
operatorius parengia Sutartį.
6.2.4. Jei GPĮ operatorius gauna Geležinkelio įmonės prašymą dėl Prieigos, kuris yra nesuderinamas su kitu
prašymu, jis stengiasi, aptardamas klausimą ir koordinuodamas veiksmus su kita Geležinkelio įmone, kuri
yra pateikusi prašymus GPĮ operatoriui, užtikrinti kuo geresnį visų prašymų suderinimą. Bet koks jau
suteiktų Prieigos teisių pakeitimas daromas tik jei sutinka atitinkama Geležinkelio įmonė;
6.2.5. Jei nesuderinamų paraiškų dėl Paslaugos teikimo negalima patenkinti atlikus koordinavimo procedūrą,
GPĮ operatorius numato tokius sprendimo dėl skiriamų Paslaugos teikimo laikų pirmumo kriterijus:
•
Galiojančios sutartys bei kitų paslaugų, kurias perka Geležinkelio įmonė, apimtis;
•
Ketinimas ir gebėjimas naudotis prašomu pajėgumu, įskaitant, kai tinkama, tai, kad anksčiau
buvo visiškai arba iš dalies nepasinaudota skirtu pajėgumu ir to nepasinaudojimo priežastis;
•
Prašymo pateikimo laikas.
6.2.7. Jei atlikus koordinavimo procedūrą paraiškos dėl Paslaugos teikimo patenkinti negalima, GPĮ operatorius
apie atsisakymą patenkinti Paraišką turi nedelsdamas el. paštu informuoti Geležinkelio įmonę ir
reguliavimo instituciją, jei ji to prašo.

6.3

Informacija apie
turimus pajėgumus ir
laikinus pajėgumų
apribojimus

6.1

6.3.1. Informacija apie geležinkelių paslaugų įrenginio techninių savybių pasikeitimus ir laikinus pajėgumų
apribojimus, kurie gali turėti didelį poveikį GPĮ veikimui, įskaitant planuojamus darbus, klientams
teikiama Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.
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