2019/2020 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu paslaugų, teikiamų AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ valdomuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose, sąrašas

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Geležinkelių
paslaugų įrenginys
I
kategorijos
Keleivių
geležinkelio stotys,
jų pastatai ir kiti
įrenginiai įskaitant
kelionių
informacijos
skelbimo ir bilietų
įsigijimo vietas.

Paslaugos
pavadinimas

Paslaugos turinys (pateikiamas trumpas
aprašymas, be santrumpų)

Suteikiama galimybė įlaipinti ar išlaipinti
Naudojimasis
keleivius, kurie naudosis geležinkelio stočių
keleivių įlaipinimo
pastatais (jų viešosiomis erdvėmis), keleivių
(išlaipinimo)
informavimo stendais (švieslentėmis) bei
vietomis
garsine įranga.

II
kategorijos
Keleivių
Naudojimasis
geležinkelio stotys, bilietų pardavimo
jų pastatai ir kiti erdvėmis
įrenginiai įskaitant
kelionių
informacijos
skelbimo ir bilietų
įsigijimo vietas.

Paslaugos
matavimo
vienetas
Keleivinio
traukinio
sustojimas
(vnt.)

Paslaugos
gavėjui
geležinkelio
stotyje
suteikiami plotai ar patalpos įrengti bilietų Kvadratinis
pardavimo kasas ar įrenginius, skirtus metras (m2)
automatiniam bilietų pardavimui.

Paslaugos gavėjui yra suteikiama galimybė
geležinkelių paslaugų įrenginiui (toliau – GPĮ)
Naudojimasis
priklausančiais
privažiuojamaisiais
ir
geležinkelių
jungiamaisiais geležinkelio keliais traukti
paslaugų įrenginiui geležinkelių riedmenis nuo geležinkelio stoties
priklausančiais
ašies iki galutinės geležinkelių riedmenų
privažiuojamaisiais traukimo vietos ir atgal (iškrovimo (pakrovimo)
ar jungiamaisiais vietos, jei tai GPĮ priklausantys privažiuojamieji
geležinkelio keliais ar jungiamieji geležinkelio keliai, ar GPĮ
priklausančio privažiuojamojo ar jungiamojo
Kaupiamieji
kelio ribos).
kelynai, traukinių Naudojimasis
Paslaugos gavėjui yra suteikiami geležinkelio
formavimo
ir traukinių
stoties geležinkelio keliai, iešmai, signalizacijos
manevravimo
formavimo
ir įrenginiai ir kiti įrenginiai traukiniui suformuoti
įrenginiai
pradinėje ar išformuoti galinėje geležinkelio
manevravimo
stotyje.
įrenginiais
Naudojimasis
Paslaugos gavėjui yra suteikiami viešosios
geležinkelių
geležinkelių infrastruktūros geležinkelio stoties
paslaugų
keliai riedmenų laikymui. Riedmens laikymas
įrenginiais
paslaugų įrenginyje suprantamas kaip dėl bet
geležinkelių
kokios priežasties geležinkelių riedmens
riedmenų laikymui buvimas paslaugų įrenginyje virš 24 val.
Paslaugos gavėjui yra suteikiama galimybė
Naudojimasis
traukti geležinkelių riedmenis su plotį
tarpuvėžio keitimo
keičiančiais aširačiais per tarpuvėžio keitimo
mechanizmu
mechanizmą Mockavos geležinkelio stotyje.
Techninės pagalbos
Paslaugos gavėjui yra suteikiama pagalba
įrenginiai
Avarijų
likviduojant geležinkelių transporto katastrofų,
likvidavimas
geležinkelių transporto eismo įvykių ir
geležinkelių transporto riktų padarinius.

Geležinkelių
riedmens
kilometras
(vagono km)

Įkainis Eur (be PVM)

Paslaugos
teikėjas, jo
kontaktinis
asmuo

Paslaugos
teikimo vieta

Techninės prieigos sąlygos,
kurias būtina žinoti paslaugos
užsakovui

I kat. Stotyse – 6,48 Eur;
II kat. Stotyse – 5,94 Eur

Geležinkelio
stotys ir stotelės

Keleivių stočių sąrašas pagal
kategorijas skelbiamas Tinklo
nuostatuose
internetinėje
svetainėje
adresu:
http://infrastructure.litrail.lt/ti
nklo-nuostatai

I kat. Stotyse – 6,01 Eur;
II kat. Stotyse – 5,51 Eur

Geležinkelio
stotys
ir
stotelės, kuriose
atliekami
sustojimai
keleivių
įlaipinimui ir (ar)
išlaipinimui

Kasas
įsirengia
klientas,
suderinęs
projektą
su
infrastruktūros valdytoju.

0,49 Eur

AB
„Lietuvos
geležinkelių
infrastruktūra“
Infrastruktūros
Atitinkama
paslaugų
geležinkelio
departamentas stotis

Vagonų
2,50 Eur
skaičius (vnt.)

Atitinkama
geležinkelio
stotis

Para

Atitinkama
geležinkelio
stotis

3,55 Eur

Vagonų
10,57 Eur
skaičius (vnt.)
Viena
pagalbinio
traukinio
valanda (val.)

Paslaugos užsakymo
būdas ir forma

389,82 Eur

Mockavos
geležinkelio
stotis
AB
„Lietuvos
geležinkelių
Pagal pobūdį
infrastruktūra“

Prašymas
sudaryti
paslaugų teikimo GPĮ
sutartį,
Paslaugų
teikimo GPĮ sutartis,
Prašymas dėl prieigos
prie
GPĮ
ir
naudojimosi
su
geležinkeliais
susijusiomis
paslaugomis.

• Manevrinius ir vagonų
atkabinimo veiksmus klientas
atlieka savo jėgomis.
• Techninės
sąlygos
nurodytos
atitinkamos
geležinkelio stoties „Stoties
knygoje“
adresu:
http://dk.adm.lg/sknyga/

Techninės sąlygos nurodytos
Mockavos stoties „Stoties
knygoje“
adresu:
http://dk.adm.lg/sknyga/
Nėra
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Eil.
Nr.

8.

Geležinkelių
paslaugų įrenginys

Kaupiamieji
kelynai, traukinių
formavimo
ir
manevravimo
įrenginiai

Krovinių terminalai
(VIT)
9.

Krovinių terminalai
(KIT)

Paslaugos
pavadinimas

Paslaugos turinys (pateikiamas
aprašymas, be santrumpų)

Paslaugos
trumpas
matavimo
vienetas

Įkainis Eur (be PVM)

Naudojimasis
vagonų
skirstomuoju
kalneliu

Paslaugos gavėjui suteikiama teisė išformuoti
sąstatus galinėje stotyje, suformuoti sąstatus
Vagonų
pradinėje stotyje arba performuoti sąstatus
0,46 Eur
skaičius (vnt.)
tarpinėje stotyje naudojantis vagonų skirstymo
kalneliu.

Naudojimasis
Vilniaus / Kauno
intermodaliniu
terminalu

Paslauga, kuri gali būti teikiama Klientui
(vežėjui) ar Klientui sudariusiam sutartį su
geležinkelio įmone (vežėju) ir iš anksto
suderinusiam krovimui skirtos platformos
pristatymą į Paslaugų teikimo vietą. Ši Paslauga
apima Konteinerių perkrovimą nuo vienos
geležinkelio platformos ant kitos geležinkelio
platformos; Konteinerių perkrovimą nuo
Konteineris
geležinkelio platformos ant automobilio
(vnt.)
platformos; Konteinerių perkrovimą nuo
automobilio platformos ant geležinkelio
platformos; Konteinerių nukrovimą nuo
geležinkelio platformos į aikštelę nemokamam
saugojimui iki 30 d. ir Konteinerių pakrovimą iš
aikštelės
ant
geležinkelio/automobilio
platformos; Konteinerių sukeitimą vietomis ant
vienos geležinkelio platformos.

Paslaugos
teikėjas, jo
kontaktinis
asmuo

Paslaugos
teikimo vieta

AB
„Lietuvos
geležinkelių
Atitinkama
infrastruktūra“
geležinkelio
Infrastruktūros
stotis
paslaugų
departamentas

Krovinių terminalai (VIT)
- 15,08 Eur
Krovinių terminalai (KIT)
- 15,81 Eur

AB „Lietuvos
geležinkelių
infrastruktūra“
Infrastruktūros
paslaugų
departamento
Terminalų
valdymo centras

Vilniaus
intermodalinis
terminalas,
adresu
Terminalo g. 8,
Vilnius arba
Kauno
intermodalinis
terminalas,
adresu
Palemono g. 78,
Kaunas.

Vilniaus reg. 34,43 Eur

10.

Krovos terminalai
(krovos aikštelės)

Naudojimasis
krovos aikštele

Paslaugos gavėjui suteikiama galimybė iškrauti
/ pakrauti krovinį, jį laikyti ar saugoti Para
nurodytame plote.

Kauno reg.

12,72 Eur

Šiaulių reg.

10,07 Eur

Klaipėdos reg. 28,63 Eur

AB
„Lietuvos
geležinkelių
Atitinkami
infrastruktūra“
krovos
Infrastruktūros
terminalai
paslaugų
departamentas

Paslaugos užsakymo
būdas ir forma

Techninės prieigos sąlygos,
kurias būtina žinoti paslaugos
užsakovui

Prašymas
sudaryti
paslaugų teikimo GPĮ
sutartį,
Paslaugų
teikimo GPĮ sutartis,
Manevrinius
ir
vagonų
Prašymas dėl prieigos
atkabinimo veiksmus klientas
prie
GPĮ
ir
atlieka savo jėgomis
naudojimosi
su
geležinkeliais
susijusiomis
paslaugomis.

Užsakymas teikiamas
el. paštu arba per
prieigą prie
Terminalų
operacinės sistemos
užsakymų bloko.

Terminalų valdymo centro
konteinerių krovos,
sandėliavimo ir kitų paslaugų
teikimo taisyklės, patvirtintos
Generalinio direktoriaus
pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros
direkcijos direktoriaus 2018 m.
spalio 1 d. įsakymu Nr. ĮS(DI)147

Prašymas sudaryti
paslaugų teikimo GPĮ
sutartį, Paslaugų
teikimo GPĮ sutartis,
Prašymas dėl
prieigos prie GPĮ ir
naudojimosi su
geležinkeliais
susijusiomis
paslaugomis.

Nėra

