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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. UAB Klaipėdos konteinerių terminalo (toliau – Terminalas) geležinkelių paslaugų įrenginių
aprašas (toliau – Aprašas) parengtas įgyvendinant ES Reglamento 2017/2177 reikalavimus
1.1.2. Aprašo tikslas – suteikti informaciją apie nediskriminacinę prieigą prie šio konteinerių
terminalo geležinkelių paslaugų įrenginio, kuriame teikiamos pagrindinės krovinių tvarkymo
paslaugos ir sudaryti visiems vartotojams lygias galimybes naudotis šiomis paslaugomis.
1.1.3. Aprašas taikomas geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir kitoms Lietuvos Respublikos
geležinkelių transporto kodekso (toliau – LR GTK) 28 str. 3 d. nurodytoms įmonėms.
1.1.4. Terminalas yra visų rūšių geležinkelio transporto, išskyrus skysto krovinio, krovos kompanija.
1.1.5. Terminalas pateikia Aprašą infrastruktūros valdytojui, kuris jį talpina tinklalapyje adresu
http://lginfrastruktura.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai
1.1.6. Nuoroda į aprašą pateikiama Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2020-2021 m. ir 20212022 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatuose.
Terminalo rekvizitai:
UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, į.k. 240854850
Minijos g. 180, Klaipėda, LT-93269
Tel. +370-46-355311
El. paštas info@terminalas.lt
Tinklalapis www.terminalas.lt
1.3.1 Aprašas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos ir gali būti keičiamas Terminalo vadovo įsakymu.
1.3.2 Aprašas galioja 2020-2021 m. ir 2021-2022 m. tarnybinių traukinių tvarkaraščių galiojimo
laikotarpiais, jo turinys peržiūrimas ir atnaujinamas, jei turinio pokyčiai reikalauja pakeitimų.
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2. Paslaugos
2.1

Paslaugos pavadinimas

Terminalo teikiama paslauga – krovinių tvarkymas (EVRK kodas I-52.24), pagal GTK 302 straipsnį tai
yra pagrindinė paslauga.
Detalus aprašymas pateiktas Terminalo tinklalapyje https://www.terminalas.lt/galimybes-paslaugos
3. Paslaugų įrenginių aprašas

3.2.1
3.2.2

Objektų sąrašas
Pirmo padalinio
pavadinimas
Vieta
Darbo valandos

3.2.3

Techninės savybės

3.1
3.2

3.3.1
3.3.2

Planuojami techninių
savybių pasikeitimai
Antro padalinio
pavadinimas
Vieta
Darbo valandos

3.3.3

Techninės savybės

3.3.4

Planuojami techninių
savybių pasikeitimai

3.2.4
3.3

Paslauga teikiama dviejuose Terminalo padaliniuose
Ro-ro ir generalinių krovinių terminalas
Minijos g. 180, Klaipėda, LT-93269
24/7, gali būti nedirbama valstybinių švenčių dienomis
- 4 privažiuojamieji geležinkelio keliai, maksimalus sutartinių vagonų skaičius – 102;
- Vagonus paduoda AB „LTG Infra“ iš Draugystės geležinkelio stoties;
- Smulkesnė informacija yra Terminalo tinklalapyje https://www.terminalas.lt/galimybes-paslaugos
Techninių savybių pakeitimai neplanuojami, atsiradus tokiam poreikiui bus paskelbta Terminalo
tinklalapyje ir atnaujintas Aprašas.
Konteinerių terminalas
Perkėlos g. 8, Klaipėda, LT-93270
24/7, gali būti nedirbama valstybinių švenčių dienomis
- 4 privažiuojamieji geležinkelio keliai, maksimalus sutartinių vagonų skaičius – 100;
- Vagonus paduoda AB „LTG Infra“ iš Draugystės geležinkelio stoties;
- Smulkesnė informacija yra Terminalo tinklalapyje https://www.terminalas.lt/galimybes-paslaugos
Techninių savybių pakeitimai neplanuojami, atsiradus tokiam poreikiui bus paskelbta Terminalo
tinklalapyje ir atnaujintas Aprašas.
4. Mokesčiai

4.1

Informacija apie
užmokestį

4.1.1 Paslaugos teikimo kaina nustatoma pasirašant Paslaugos teikimo sutartį;
4.1.2 Kaina priklauso nuo geležinkelio operatoriaus įkainių, nuo paslaugos rūšies ir apimties.
4.1.3 Konsultacijos teikiamos telefonu +370-46-342110 ir elektroniniu paštu marketing@terminalas.lt

4.2

Informacija apie
nuolaidas

Nuolaidos yra sutartinis dalykas priklausantis nuo daugelio faktorių.
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5. 5. Prieigos sąlygos
5.1

Teisiniai reikalavimai

5.2

Techninės sąlygos

5.3

Su geležinkeliais
susijusių paslaugų
teikimas sau

5.4

IT sistemos

Paslauga teikiama pasirašius bendradarbiavimo sutartį, jos pavyzdį galima gauti Terminalo marketingo
skyriuje marketing@terminalas.lt
Nenustatomos
Paslaugos sau neteikiamos

IT sistema šiai paslaugai neįdiegta
6. 6. Pajėgumų skyrimas

6.1
6.2
6.3

Prašymai dėl prieigos ar
dėl naudojimosi
paslaugomis
Atsakymas į prašymus
Informacija apie turimus
pajėgumus ir laikinus
pajėgumų apribojimus

Terminalo marketingo skyriaus telefonas +370-46-342110, prašymai laisva forma teikiami elektroniniu
paštu marketing@terminalas.lt
Prašymų nagrinėjimo terminas 10 d.d.
6.3.1 Paslaugų pajėgumai aprašyti Aprašo skyriuje 3 ir Terminalo tinklalapyje www.terminalas.lt
6.3.2 Laikini apribojimai ir/ar techninių savybių pakeitimai neplanuojami.
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