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2019-2020 METŲ TARNYBINIO TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIO GALIOJIMO LAIKOTARPIO PASLAUGŲ
TEIKIMO GELEŽINKELIŲ PASLAUGŲ ĮRENGINIUOSE SUTARTIS
20__ m. ___________ __ d. Nr.
Sutarties sudarymo vieta
Nurodyti juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodas nurodyti juridinio asmens kodą, atstovaujama
nurodyti pareigas, vardą, pavardę, veikiančio (-ios) nurodyti dokumentą, kurio pagrindu veikia asmuo (toliau –
Paslaugos teikėjas), ir nurodyti juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodas nurodyti juridinio asmens
kodą, atstovaujama nurodyti pareigas, vardą, pavardę, veikiančio (-ios) pagal nurodyti dokumentą, kurio pagrindu
veikia asmuo (toliau – Klientas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią
Paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Sutartyje ir AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ Infrastruktūros paslaugų
departamento Terminalų valdymo centro Įvairiarūšio transporto vienetų intermodalinės krovos paslaugos
teikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) (Priedas Nr. 1) nustatyta tvarka teikti Klientui Įvairiarūšio transporto vienetų
intermodalinės krovos paslaugą (toliau – Paslauga) pagal Kliento pateiktą Paslaugos užsakymą, o Klientas
įsipareigoja už suteiktą Paslaugą atsiskaityti Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka.
1.2. Kliento užsakytos Paslaugos teikiamos [įrašyti paslaugos teikimo vietą (terminalą ir adresą)] (toliau –
Paslaugos teikimo vieta).

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Šalių įsipareigojimai, teisės ir pareigos yra numatyti Taisyklėse.
2.2. Sutarties priede Nr. 2 nurodyti asmenys turi teisę teikti Paslaugos teikėjui Paslaugos užsakymus Taisyklėse
nustatyta tvarka. Užsakymai, pateikti Sutarties priede nurodytų asmenų, laikomi pateiktais Kliento.

III. KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS
3.1. Teikiamos Paslaugos įkainis yra skelbiamas viešai Paslaugos teikėjo interneto svetainėje adresu
http://lginfrastruktura.lt/konteineriu-terminalu-paslaugos.
3.2. Paslaugos teikėjas, pakeitęs Paslaugos įkainį , informuoja apie tai Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 14 darbo
dienų iki naujų įkainių taikymo pradžios. Tuo atveju, jeigu Klientas iki naujų įkainių taikymo pradžios neinformuoja
Paslaugos teikėjo apie pageidavimą nutraukti Sutartį ir nepateikia pareiškimo dėl vienašališko Sutarties
nutraukimo dėl pasikeitusių įkainių, Sutartis vykdoma toliau pagal pakeistus įkainius.
3.3. Atsiskaitymai už suteiktą Paslaugą vykdomi pagal Paslaugos teikėjo Klientui pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą.
3.4. Paslaugos teikėjas, suteikęs Paslaugą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po ataskaitinio
kalendorinio mėnesio pabaigos pateikia Klientui el. paštu nurodyti el. pašto adresą PVM sąskaitą-faktūrą už per
ataskaitinį mėnesį suteiktą Paslaugą. Išrašyta PVM sąskaita-faktūra prilyginama tinkamai suteiktų Paslaugų
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priėmimo-perdavimo aktui.
3.5. Klientas sumoka Paslaugos teikėjui už suteiktą Paslaugą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM
sąskaitos-faktūros gavimo el. paštu nurodyti el. pašto adresą dienos.
3.6. Paslaugos teikėjo išrašoma PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus. Išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje papildomai privalo būti nurodytas Sutarties ir užsakymo, kurio
pagrindu išrašoma PVM sąskaita-faktūra, numeriai ir data.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS
4.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir galioja 2019-2020 metų Tarnybinių traukinių tvarkaraščio
galiojimo laikotarpiui, o finansiniai įsipareigojimai išlieka tol, kol Šalys visiškai neatsiskaitys viena su kita.

V. KITOS SĄLYGOS
5.1. Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti
raštu ir Šalių pasirašyti.
5.2. Jeigu Sutarties nuostatos neatitinka Taisyklių nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties nuostatoms.
5.3. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik dėl patogumo ir neturi jokios įtakos Sutarties nuostatų turiniui,
Sutarties ar atskirų jos nuostatų aiškinimui.
5.4. Klientas pareiškia, kad jis yra/nėra [išbraukti netinkamą] laikomas asocijuotu su Paslaugos teikėju pagal
galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą,
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą ir kt.).
5.5. Visi pranešimai pagal Sutartį turi būti daromi vienu iš šių būdų: raštu, el. paštu ar registruotąja pašto siunta
Sutartyje nurodytais Šalių adresais, el. pašto adresais. Pranešimo diena laikoma rašto išsiuntimo diena.
5.6. Be kitos Šalies sutikimo raštu nė viena iš Šalių negali perduoti savo teisių ir (ar) pareigų, atsiradusių iš
Sutarties, tretiesiems asmenims, be išankstinio kitos Šalies sutikimo raštu, išskyrus atvejus, kai Šalis perduoda
savo teises ir (ar) pareigas savo įmonių grupės įmonei ir tai yra būtina vykdant Sutarties nuostatas.
5.7. Jeigu viena iš Šalių reorganizuojama, Sutartis lieka galioti ir jos sąlygos yra privalomos reorganizuojamos
Šalies teisių ir pareigų perėmėjams.
5.8. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas) ir kitais asmens duomenų tvarkymą ir jų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
5.9. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų
tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai
patvirtinančius įrodymus. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame punkte numatytus įsipareigojimus
privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas
baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas
5.10. Sutartis sudaroma lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią po vieną kiekvienai
Sutarties Šaliai.

VI. SUTARTIES PRIEDAI
6. Žemiau nurodyti priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:
6.1. Priedas Nr. 1 – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ Infrastruktūros paslaugų departamento Terminalų
valdymo centro Įvairiarūšio transporto vienetų intermodalinės krovos paslaugos teikimo taisyklės, 11 lapų;
6.2. Priedas Nr. 2 – Kliento atstovų sąrašas – įgaliojimas, 1 lapas.
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VII. ŠALIŲ REKVIZITAI
Paslaugos teikėjas
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Mindaugo g. 12, LT-03225 Vilnius,
Vilniaus m. sav.
Įmonės kodas 305202934
PVM mokėtojo kodas LT100012666211
Tel. (8 5) 269 3353
El. p. lginfra@litrail.lt
Informacija mokėjimui:
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
A/s LT21 7300 0101 5917 5126
Bankas SWEDBANK AB, banko kodas 73000
A/s LT68 7044 0600 0832 0310
Bankas SEB AB, banko kodas 70440
Adresas ir telefonai, el. paštas:
Terminalo g. 8, Vilnius
Tel. 8 (5) 202 1201
El. paštas: intermodalcenter@litrail.lt

Klientas
Įrašyti kliento rekvizitus

Pareigos, vardas, pavardė
_______________________________________
(parašas)

Pareigos, vardas, pavardė
_______________________________________
(parašas)

Sutarties rengėjas: T. Pilukas, TVC Klientų aptarnavimo vyriausiasis specialistas, tel +370 68754361;
Už sutarties vykdymą atsakingas: D. Jasiukėnas, +370 69484639, S.Baltokas, +370 698 75657;
Įteikti: TVC grupei (27 kodas);
Sutarties savininkas: DI.
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2019–2020 metų tarnybinio
traukinių tvarkaraščio galiojimo
laikotarpio Paslaugų teikimo
geležinkelių paslaugų
įrenginiuose sutarties 1 priedas
AB „LIETUVOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA“
INFRASTRUKTŪROS PASLAUGŲ DEPARTAMENTO
TERMINALŲ VALDYMO CENTRO
ĮVAIRIARŪŠIO TRANSPORTO VIENETŲ INTERMODALINĖS KROVOS PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLĖS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ Infrastruktūros paslaugų departamento Terminalų valdymo
centro įvairiarūšio transporto vienetų intermodalinės krovos paslaugos teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės)
nustato AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ Infrastruktūros paslaugų departamento Terminalų valdymo
centro (toliau – Paslaugos teikėjas) Įvairiarūšio transporto vienetų intermodalinės krovos paslaugos (toliau –
Paslauga) teikimo tvarką ir sąlygas.
1.2. Šios Taisyklės yra taikomos geležinkelio įmonėms (vežėjams), kitoms Lietuvos Respublikos geležinkelių
transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms (toliau – Klientas), kurios naudosis
Paslaugomis.
1.3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais.
II. SKYRIUS
SĄVOKOS
2.1. Klientas – su Paslaugos teikėju sutartį sudariusi geležinkelio įmonė (vežėjas), kitos Lietuvos Respublikos
geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės.
2.2. Konteineris – daugkartinio naudojimo kroviniams gabenti skirta standartinė 20 – 45 pėdų tara,
užtikrinanti krovinių saugą ir pritaikyta mechanizuotai pakrauti ir iškrauti.
2.3. Puspriekabė – motorinės transporto priemonės priekaba, su transporto priemone sukabinta taip, kad
jos dalis remiasi į motorinę transporto priemonę ir dalis jos masės, taip pat krovinio masės dalis tenka
motorinei transporto priemonei. Šiose Taisyklėse Puspriekabės sąvoka naudojama pakrovimui/ iškrovimui
skirtos taros prasme.
2.4. Keičiamas kėbulas – unifikuotos tvirtinimo transportavimui ir kabinimo krovai konstrukcijos
kėbulas/talpa, skirta transportuoti kroviniams automobilių keliais ir geležinkeliu be krovinio perkrovos
tarpiniuose terminaluose.
2.5. Paslauga – Kliento pasirinkta ir Paslaugos teikėjo teikiama Klientui Įvairiarūšio transporto vieneto
intermodalinės krovos paslauga. Ši Paslauga tai Konteinerio, Puspriekabės, Keičiamo kėbulo (Įvairiarūšis
transporto vienetas, toliau – ITV) perkrovimas nuo vienos geležinkelio platformos ant kitos geležinkelio
platformos arba ITV perkrovimas nuo geležinkelio platformos ant automobilio platformos, arba ITV
perkrovimas nuo automobilio platformos ant geležinkelio platformos, arba ITV nukrovimas nuo automobilio
platformos į aikštelę nemokamam saugojimui iki 30 d. ir ITV pakrovimas iš aikštelės ant geležinkelio
platformos, arba ITV nukrovimas nuo geležinkelio platformos į aikštelę nemokamam saugojimui iki 30 d. ir ITV
pakrovimas iš aikštelės ant geležinkelio/ automobilio platformos, arba ITV sukeitimas vietomis ant vienos
geležinkelio platformos.
2.6. Paslaugos teikimo vieta (toliau – Terminalas) – Paslaugos teikėjo teritorija Lietuvos Respublikoje [įrašyti
paslaugos teikimo vietą (terminalą ir adresą)].
2.7. Raštu – reiškia pranešimo perdavimo būdą, kai informacija Paslaugos teikėjui arba Klientui perduodama
pasirašytinai, išsiunčiama paštu ar el. paštu.
2.8. Žodžiu – telefono pokalbio metu perduodama informacija Paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų
įrenginiuose sutartyje ar jos prieduose nurodytais kontaktiniais numeriais.
2.9. Šalys – šiose Taisyklėse kartu vadinami Paslaugos teikėjas ir Klientas.
2.10. Paslaugos užsakymas – tai Paslaugos teikėjui teikiamas Kliento užsakymas per Paslaugos teikėjo
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internetinę savitarnos sistemą prie kurios galima prisijungti http://lginfrastruktura.lt/konteineriu-terminalupaslaugos arba išsiunčiant elektroniniu paštu Vilniaus intermodaliniam terminalui adresu vit@litrail.lt, Kauno
intermodaliniam terminalui adresu kit@litrail.lt: 1) tinkamai užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą Paslaugos
užsakymo blanką, arba 2) el. laiške nurodomą visą 3.2. p. numatytą informaciją.
2.11. Paslaugos užsakymo blankas – šių Taisyklių 1 priede nurodytos formos Kliento pildomas dokumentas,
kuriame pažymima Paslauga, kurią Klientas pageidauja gauti ir nurodoma kita Paslaugai suteikti būtina
informacija.
2.12. Sutartis – tarp Paslaugos teikėjo ir Kliento sudaryta 2019-2020 Metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio
galiojimo laikotarpio Paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartis, šios Taisyklės, Paslaugos
teikimo įkainiai, atskirai pateikiami Paslaugos užsakymai, kiti Sutarties priedai, pakeitimai bei papildymai.
2.13. Paslaugos teikimo įkainis – teikiamos Paslaugos kaina, kuri yra skelbiama viešai Paslaugos teikėjo
interneto svetainėje adresu http://lginfrastruktura.lt/konteineriu-terminalu-paslaugos bei kuriuo
Paslaugos teikėjas vadovaujasi teikdamas Klientui Paslaugą.
2.14. Darbo laikas – laikas, kai teikiamos Paslaugos darbo dienomis pirmadienis – penktadienis nuo 7.00 val.
iki 19.00 val. Šeštadienio - sekmadienio darbo laikas nuo 8:00 val. iki 16.00 val. Lietuvos Respublikos laiku (+2
GMT). Jeigu šiame punkte nurodytas darbo laikas keičiamas, tai apie jo pakeitimą nurodoma Paslaugos teikėjo
interneto svetainėje adresu http://lginfrastruktura.lt/konteineriu-terminalu-paslaugos, papildomai
nekeičiant šių Taisyklių.
III. SKYRIUS
PASLAUGOS UŽSAKYMO IR TEIKIMO TVARKA
3.1. Klientas, norėdamas gauti Paslaugą, ne vėliau nei 1 (vieną) darbo dieną prieš Paslaugos teikimą, pateikia
Paslaugos teikėjui Paslaugos užsakymą, pirmadieniais – penktadieniais darbo dienomis iki 18:00 val.
Terminalo teikiamos paslaugos užsakymai vykdymui šeštadienį ir sekmadienį pateikiami penktadienį iki 17.00
val. Lietuvos Respublikos laiku (+2 GMT).
3.2. Pateikiant Paslaugos užsakymą, privalo būti nurodyti šie duomenys:
3.2.1. teikiantis užsakymą Klientas;
3.2.2. Sutarties, kurios pagrindu teikiamas Paslaugos užsakymas, numeris ir data;
3.2.3. Kliento pareigos, vardas, pavardė, telefono Nr. ir/ ar el. paštas;
3.2.4. geležinkelio platformos raidinis ir skaitinis indeksas (jeigu ITV atvyksta/ išvyksta geležinkelio platforma);
3.2.5. ITV raidinis ir skaitinis indeksai;
3.2.6. ITV tipas ir ilgis;
3.2.7. ITV krovinio kiekis kg;
3.2.8. Krautų ITV krovinys priskiriamas pavojingam ar nepavojingam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisės aktais;
3.2.9. ITV plombos Nr. (jeigu plombuota);
3.2.10. atvykstančios kelių transporto priemonės markė, modelis, valstybinis Nr., jeigu yra ir priekabos
valstybinis Nr. (jeigu ITV atvyksta/ išvyksta kelių transporto priemone);
3.2.11. atvykstančios kelių transporto priemonės vairuotojo darbovietė, vardas, pavardė, jeigu yra galimybė
telefono Nr.;
3.2.12. kelių transporto priemonės/ geležinkelio platformos atvykimo data ir preliminarus laikas.
3.3. Kai numatoma, jog Paslaugos užsakymus Paslaugos teikėjui teiks ne Klientas, o jo atstovai, Klientas
įsipareigoja suteikti savo atstovams, kurie nurodomi su Klientu sudaromos Sutarties priede Nr. 2, teisės aktų
reikalavimus atitinkančius įgaliojimus. Patvirtindamas minėtą priedą, Klientas įgalioja jame nurodytus
asmenis teikti Paslaugos užsakymus Paslaugos teikėjui. Klientas ar jo atstovas teikdami Paslaugos užsakymus
nurodo visus 3.2. p. paminėtus duomenis, įskaitant vairuotojo, kuris atvyks kelių transporto priemone, vardą
ir pavardę, suteikdami jam (vairuotojui) teisę priimti/ perduoti ITV bei pasirašyti Paslaugos teikėjo patvirtintos
formos priėmimo-perdavimo aktą (aktas surašomas tik priimant/ išduodant ITV atvykstančius/ išvykstančius
kelių transporto priemone). Informacija gauta iš Sutarties ar jos priede nurodyto Kliento ar jo atstovų el.
pašto, laikoma kaip išsiųsta Kliento ar jo įgaliotų atstovų ir šis faktas neginčytinas.
3.4. Jeigu po Paslaugos užsakymo pateikimo keičiasi tam tikri Paslaugos užsakyme nurodyti duomenys, tai
Klientas ar jo atstovas Žodžiu informuoja Paslaugos teikėją apie pasikeitimus iki momento, kol bus pradėtas
vykdyti Paslaugos užsakymas. Pateikus pranešimą Žodžiu, nedelsiant turi būti pateiktas redaguotas Paslaugos
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užsakymas.
3.5. Paslauga teikiamos tik Darbo laiku.
3.6. Paslauga nurodyta šių Taisyklių 2.5. p., suteikiama ne vėliau, nei per 4 val. Lietuvos Respublikos laiku (+2
GMT), skaičiuojant nuo ITV įvežimo į Paslaugos teikimo vietą momento, o atvykus ITV kelių transporto
priemone, ir nuo Paslaugos teikėjo patvirtintos formos priėmimo-perdavimo akto (Priedas Nr. 2) pasirašymo
momento, jeigu nėra reikalinga atlikti jokių muitinės procedūrų ir visi dokumentai yra tvarkingi bei nėra šių
Taisyklių IV skyriuje numatytų aplinkybių.
3.7. Priimant ir išduodant ITV Paslaugos teikėjo darbuotojai sutikrina šių Taisyklių 3.2. p. nustatyta tvarka
pateiktame Paslaugos užsakyme nurodytą informaciją su faktine situacija, t. y. tikrinami Kliento ar jo atstovo
pateiktame Paslaugos užsakyme nurodyti duomenys apie geležinkelio platformą (kai ITV atvyksta geležinkeliu)
ir/ ar duomenys apie kelių transporto priemonę, lyginant juos su atvykusios transporto priemonės numeriais,
marke, modeliu, duomenimis apie ITV ir jų plombas taip pat tikrinamas atvykusios kelių transporto priemonės
vairuotojo asmens dokumentas, siekiant įsitikinti, jog ITV priima/ perduoda Kliento ar jo atstovo pateiktame
Paslaugos užsakyme nurodytas asmuo, kuriam suteikta teisė priimti/ perduoti ITV 3.3. p. nustatyta tvarka.
Atlikus visus šiuos veiksmus ir duomenims sutapus, laikoma, kad Paslaugos teikėjas priėmė/ išdavė ITV
tinkamam asmeniui. Priimant/ išduodant ITV tarp Paslaugos teikėjo ir Kliento ar jo atstovo pateiktame
Paslaugos užsakyme nurodyto vairuotojo, kai ITV atvyksta/ išvyksta kelių transporto priemone, pasirašomas
Paslaugos teikėjo patvirtintos formos priėmimo-perdavimo aktas. Minėtas aktas sudaromas 2 egzemplioriais,
kurių vienas atiduodamas Kliento ar jo atstovo pateiktame Paslaugos užsakyme nurodytam vairuotojui.
3.8. Jeigu priimant krautą ITV, nustatoma, kad ITV apgadintas ir galima laisvai prieiti prie jame esančio krovinio
(prekių), ITV nepriimamas ir apie susiklosčiusią padėtį nedelsiant Žodžiu ir Raštu pranešama Klientui. Šioje
situacijoje Paslaugos teikėjas ITV gali priimti tik pagal Kliento pateiktą Raštu garantiją, kad Paslaugos teikėjas
neatsako už krovinio (prekių) kiekį ir saugumą.
3.9. Paslauga kai Klientas pageidauja, kad Konteineris būtų pakrautas ant automobilinės platformos teikiama
tik pakraunant Konteinerį/Keičiamą kėbulą ant tam pritaikytos kelių transporto priemonės, kuri turi
nepažeistas Konteinerio/Keičiamo kėbulo sukabinimo jungtis. Jeigu Klientas pageidauja, kad
Konteineris/Keičiamas kėbulas būtų pakrautas ant Konteinerio/Keičiamo kėbulo pervežimui nepritaikytos
kelių transporto priemonės arba tais atvejais, kai pažeistos Konteinerio/Keičiamo kėbulo sukabinimo jungtys,
Paslaugos teikėjui įvertinus galimybę atlikti tokį krovimą ir nustačius, kad atliekant šį krovimą nebus pažeisti
krovimo įrenginiai, krovimas gali būti atliekamas Klientui pateikus Raštu garantiją, kurioje nurodoma, kad
Klientas garantuoja atlyginti pakrovimo ir transportavimo Paslaugos teikėjo teritorijoje metu galimai
iškilusius nuostolius ir nereikš pretenzijų dėl netinkamo pakrovimo ant tam nepritaikytos transporto
priemonės bei krovimo metu galimai šiai kelių transporto priemonei padarytos žalos.
IV. SKYRIUS
ATVEJAI, KAI PASLAUGA NĖRA TEIKIAMOS ARBA JŲ TEIKIMAS SUSTABDOMAS
4.1. Iš anksto nesuderinus su Paslaugos teikėju, ne gabaritiniams kroviniams Paslaugos teikimo vietoje
Paslauga neteikiama.
4.2. Paslaugos teikėjas neteikia Paslaugos, esant didesniems nei 16 m/s vėjo gūsiams.
4.3. Paslauga neteikiama, jeigu priimant krautą ITV, nustatoma, kad ITV apgadintas ir galima laisvai prieiti prie
jame esančio krovinio (prekių), išskyrus atvejus numatytus 3.8. p.
4.4. Paslauga neteikiama, kai Klientas pageidauja pakrauti Konteinerį/keičiamą kėbulą ant tam nepritaikytos
kelių transporto priemonės arba ant transporto priemonės, kuri turi pažeistas Konteinerių sukabinimo jungtis,
išskyrus atvejus numatytus 3.9. p.
4.5. Paslauga neteikiama, tuo atveju, jeigu Paslaugos teikimo vietoje nėra galimybės priimti ITV dėl vietų
trūkumo Paslaugos teikėjo teritorijoje arba Paslaugos teikėjas neturi būtinų leidimų, reikalingų norint suteikti
Paslaugą konkrečios rūšies kroviniui.
4.6. Paslaugos teikėjas gali sustabdyti Paslaugos teikimą, jeigu:
4.6.1. Klientas nesilaiko šių Taisyklių 3.1.; 3.2. p. nustatytos užsakymų teikimo tvarkos;
4.6.2. pateikto Paslaugos užsakymo duomenys neatitinka faktinės situacijos;
4.6.3. vykdant Paslaugą vėjo gūsiai pasiekė 16 m/s greitį;
4.6.4. nesant galimybei priimti ITV į Paslaugos teikimo vietą dėl saugojimo vietos trūkumo ar neturint
reikalingų leidimų;
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4.6.5. Klientas laiku neatsiskaito už Paslaugą Sutartyje ar šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;
4.6.6. Klientas nevykdo pagrįstų Paslaugos teikėjo nurodymų, būtinų Paslaugos teikimo teisėtumui ir
saugumui užtikrinti.
4.7. Jeigu Paslaugos teikėjas sustabdo Paslaugos teikimą Klientui šioje dalyje nustatytais pagrindais,
Paslaugos teikimas neatnaujinamas tol, kol nebus pašalintos Paslaugos teikimo sustabdymo priežastys.
4.8. Paslaugos teikėjas, prieš stabdydamas Paslaugos teikimą, įsipareigoja imtis veiksmų, kad Klientas būtų
įspėtas apie Paslaugos teikimo stabdymą.
4.9. Jeigu Paslaugos teikėjas negali tinkamai suteikti Paslaugos dėl savo ar trečiųjų asmenų kaltės, jis privalo
Žodžiu ir Raštu nedelsdamas apie tai pranešti Klientui ar jo atstovui, kuris pateikia Paslaugos užsakymą,
nurodydamas konkrečias negalimumo teikti Paslaugos priežastis, veiksmus, kurių imasi, kad būtų pašalinti
Paslaugos teikimo trukdžiai bei numanomą terminą nuo kada Paslauga galės būti toliau tinkamai teikiama.
V. SKYRIUS
ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
5.1.1. teikti Paslaugą tinkamai paruošta reikiama įranga ir apmokytu personalu;
5.1.2. teikiant Kliento užsakytą Paslaugą, laikytis Sutarties, šių Taisyklių, Paslaugos užsakymuose nustatytų
reikalavimų, Sutarties pakeitimų, papildymų bei Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės norminių
aktų reikalavimų;
5.1.3. suteikti Paslaugą šiose Taisyklėse nustatytais terminais;
5.1.4. informuoti Klientą nedelsiant Raštu ir/ ar Žodžiu, jeigu Paslauga negali būti suteikta dėl šių Taisyklių IV
dalyje numatytų aplinkybių;
5.1.5. sustabdyti Paslaugos teikimą, gavus Raštu pranešimą iš Kliento, kuriame nurodoma tai padaryti;
5.1.6. pasikeitus adresams ar banko rekvizitams, nurodytiems Sutartyje, Paslaugos teikėjas privalo per 3 (tris)
kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento apie tai pranešti Klientui. Jeigu Paslaugos teikėjas nesilaiko
šių reikalavimų, jis netenka teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jeigu Kliento veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais žinomais jam duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba jis negavo jokio pranešimo,
išsiųsto pagal tuos duomenis.
5.2. Klientas įsipareigoja:
5.2.1. laikytis Sutarties, šių Taisyklių, Paslaugos teikimo užsakymuose nustatytų reikalavimų, Sutarties priedų,
papildymų bei Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės norminių aktų reikalavimų;
5.2.2. užtikrinti, kad ITV atvyks į Paslaugos teikimo vietą, ne vėliau nei nurodyta šiose Taisyklėse nustatytu
būdu pateiktame Paslaugos užsakyme;
5.2.3. suteikti Kliento atstovui reikalingus įgaliojimus šių Taisyklių 3.3. p. nustatyta tvarka, jeigu tai numatyta
Sutartyje;
5.2.4. pasikeitus 3.3. p. nustatyta tvarka nurodytiems Kliento atstovams nedelsiant, bet ne vėliau nei iki naujo
Kliento atstovo Paslaugos užsakymo pateikimo, informuoti Paslaugos teikėją, pateikiant naujai užpildytą
priedą prie Sutarties. Jei Klientui nepavyksta laikytis šių reikalavimų, jis neturi teisės reikšti pretenzijų, jei
Paslaugos teikėjo veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jam užsakymo duomenimis, prieštarauja
Sutarties sąlygoms;
5.2.5. atsiskaityti už Paslaugą Sutartyje ir/ ar šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais;
5.2.6. naudojantis Paslauga nepažeisti trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, geros moralės bei viešosios
tvarkos principų;
5.2.7. pasikeitus adresams ar banko rekvizitams, nurodytiems Sutartyje, Klientas privalo per 3 (tris)
kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento apie tai pranešti Paslaugos teikėjui. Jeigu Klientas nesilaiko
šių reikalavimų, jis neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jeigu Paslaugos teikėjo veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais žinomais jam duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba jis negavo jokio pranešimo,
išsiųsto pagal tuos duomenis;
5.2.8. vykdyti pagrįstus Paslaugos teikėjo nurodymus, būtinus Paslaugos teikimo teisėtumui ir saugumui
užtikrinti;
5.2.9. atlyginti Paslaugos teikėjui visas pagrįstas su skolos už suteiktos Paslaugos išieškojimu susijusias
išlaidas;
5.2.10. saugoti ir tretiesiems asmenims neperduoti Sutarties pasirašymo metu perduotų prisijungimo

5
duomenų, skirtų Paslaugos užsakymams ir valdymui savitarnos sistemoje. Pasikeitus asmenims, kuriems buvo
suteikti prisijungimo duomenys, Klientas privalo ne vėliau, kaip iki kito Paslaugos užsakymo pateikimo
informuoti Paslaugos teikėją, kreipdamasis Raštu su prašymu išduoti naujus prisijungimo duomenis už
Paslaugos užsakymų pateikimą atsakingam naujai paskirtam asmeniui.
VI. SKYRIUS
TEISĖS
6.1. Paslaugos teikėjas turi teisę:
6.1.1. savo iniciatyva, pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant
kitiems objektyviems pagrindams, vienašališkai pakeisti Paslaugos teikimo įkainius ir (arba) Taisyklių
nuostatas,
skelbiant
jas
viešai
Paslaugos
teikėjo
interneto
svetainėje
adresu
http://lginfrastruktura.lt/konteineriu-terminalu-paslaugos ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika)
kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu (raštišku)
Kliento informavimu apie vienašališką Paslaugos teikimo įkainių/ Taisyklių pakeitimą. Laikoma, kad Klientas
sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Paslaugos teikėjui nepraneša, jog su jais
nesutinka.
6.1.2. sustabdyti Paslaugos teikimą šiose Taisyklėse bei Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;
6.1.3. pareikalauti iš Kliento atlyginti visas, su skolos išieškojimu susijusias, išlaidas;
6.1.4. vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį, jeigu Kliento atžvilgiu pradėta teisminė ar
neteisminė bankroto, restruktūrizavimo, likvidavimo procedūra.
6.2. Klientas turi teisę:
6.2.1. nutraukti Sutartį, jeigu Paslaugos teikėjas sustabdo Paslaugos teikimą arba jų negali tinkamai suteikti
dėl savo ar trečiųjų asmenų kaltės šių Taisyklių IV dalyje numatytais atvejais;
6.2.2. teikti Paslaugos teikėjui pageidavimus ir nusiskundimus Raštu;
6.2.4. vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, jeigu Paslaugos teikėjo atžvilgiu yra pradėta
teisminė ar neteisminė bankroto, restruktūrizavimo, likvidavimo procedūra
VII. SKYRIUS
ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS
7.1. Kliento mokėtina suma už suteiktą Paslaugą apskaičiuojama pagal Paslaugos suteikimo metu galiojusį
Paslaugos teikimo įkainį, skelbiamą interneto svetainėje http://lginfrastruktura.lt/konteineriu-terminalupaslaugos.
7.2. Atsiskaitymai vykdomi bendrąja Europos Sąjungos valiuta – euru (EUR).
7.3. Konkrečios su atsiskaitymais už Paslaugą susijusios sąlygos, aptariamos Sutartyje.
VIII. SKYRIUS
PASLAUGOS TEIKIMO NUTRAUKIMAS
8.1. Paslauga nebeteikiama, nutraukus Sutartį šiais atvejais:
8.1.1. nepasibaigus terminui abiejų Šalių susitarimu apie tai raštu įspėjus Sutarties šalį ne vėliau kaip prieš 30
kalendorinių dienų;
8.1.2. Kliento pareiškimu, kai Klientas nesutinka su pakeistu Paslaugos teikimo įkainiu ar Taisyklėmis ir apie
tai Raštu praneša Paslaugos teikėjui ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki Paslaugos
teikimo įkainių ar Taisyklių pakeitimo įsigaliojimo dienos;
8.1.3. kitais teisės aktų numatytais atvejais.
8.1.4. Kai yra aplinkybės ir pagrindai, numatyti Sutarties 3.2 punkte, ir Taisyklių 6.1.4, 6.2.4 ir 8.1.2 punktuose
ši Sutartis nutraukiama laikantis tokios tvarkos: Sutartį nutraukianti Šalis prieš 7 (septynias) kalendorines
dienas, raštu įspėjusi Šalį, vienašališkai, ne teismo tvarka nutraukia Sutartį prieš terminą. Įspėjimo apie
Sutarties nutraukimą terminas pradedamas skaičiuoti nuo įspėjimo gavimo dienos. Įspėjimas apie nutraukimą
laikomas kitos Šalies gautu jo gavimo ar perdavimo dieną, kai jis įteikiamas registruotu paštu ar per pasiuntinį,
arba po 3 (trijų) dienų nuo įspėjimo išsiuntimo dienos, siunčiant jį Sutartyje nurodytais kitos Šalies rekvizitais.
8.1.5. Jei Sutartis nutraukiama prieš terminą, Klientas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo
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pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo atsiskaityti už suteiktą Paslaugą pagal Paslaugos teikėjo pateiktą
sąskaitą-faktūrą.
8.2. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų, atsiradusių iki jos
nutraukimo, įvykdymo.
IX. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
9.1. Šalys už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.2. Paslaugos teikėjas neatsako už atvejus, kai Klientui padaryta žala, jeigu tai įvyko ne dėl Paslaugos teikėjo
kaltės, įskaitant atvejus, kai ITV buvo perduoti šių Taisyklių 3.7. p. nustatyta tvarka, tačiau paaiškėja, kad
asmuo, kuriam buvo perduoti ITV neturėjo teisės juos priimti ir/ arba veikė nusikalstamu būdu.
9.3. Paslaugos teikimo sustabdymas, ar atvejai, kai Paslauga negali būti teikiama dėl trečiųjų asmenų ar paties
Kliento neveikimo ar netinkamo veikimo nėra laikomi Paslaugos teikimo vėlavimu ar netinkamu vykdymu ir
Paslaugos teikėjas tokiu atveju neprisiima atsakomybės.
9.4. Paslaugos teikėjas neatsakingas už Kliento ITV esantiems kroviniams padarytą žalą, jei tai susiję, bet
neapsiriboja, šiomis priežastimis:
9.4.1. krovinio svorio sumažėjimas ar išgaravimas, gedimas, puvimas ar kiti krovinio gedimui būdingi procesai;
9.4.2. gaisras, potvyniai, maištai, sukilimai, stichijos, ar trečiųjų asmenų padaryta žala;
9.4.3. krovinio (prekių) sugadinimas dėl netinkamo įpakavimo/ įtvirtinimo.
9.5. Klientas atsako už dėl jo kaltės įvykusių priešgaisrinės ir aplinkos saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos
teisės aktų reikalavimų pažeidimų pasekmes.
9.6. Klientas atsako už Paslaugos užsakyme pateiktos informacijos teisingumą, išsamumą bei tikrumą ir
įsipareigoja atlyginti Paslaugos teikėjui nuostolius, atsiradusius dėl šio punkto pažeidimo.
9.7. Jeigu Paslaugos teikėjas vėluoja suteikti Paslaugą per šiose Taisyklėse nurodytą Paslaugos suteikimo
terminą dėl savo kaltės, tai Klientas turi teisę nuo kitos Paslaugos suteikimo termino pabaigos dienos jam
pradedami skaičiuoti 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną nuo
Paslaugos užsakyme nurodytų ir numatytų teikti Paslaugos kainos, įskaitant PVM.
9.8. Klientui, uždelsus atsiskaityti už tinkamai suteiktą ir perduotą Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą,
Paslaugos teikėjas nuo kitos Paslaugos apmokėjimo termino dienos pabaigos Klientui skaičiuoja 0,1 (vienos
dešimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neapmokėtos PVM
sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, įskaitant PVM.
9.9. Kliento sumokėtos įmokos įskaitomos tokia tvarka:
9.9.1. pirmąja eile – Paslaugos teikėjo turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimu įvykdyti prievolę,
padengti;
9.9.2. antrąja eile – delspinigiams mokėti;
9.9.3. trečiąja eile – pagrindinei prievolei įvykdyti (sumokėti už suteiktą Paslaugą).
9.10. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus
įsipareigojimus.
9.11. Šalis, dėl kurios kaltų veiksmų/ neveikimo kita Šalis patiria nuostolių, privalo atlyginti kitai Šaliai visus jos
patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu atskiruose šių Taisyklių punktuose ar Sutarties nuostatuose nenustatyta
kitaip.
9.12. Jeigu šiose Taisyklėse ar Sutartyje aiškiai nėra nustatyta kitaip, nė viena iš Šalių neatsako už netiesioginių
nuostolių atlyginimą kitai Šaliai, įskaitant nuostolius dėl nesudarytų ar neįvykdytų sandorių su trečiosiomis
šalimis.
9.13. Paslaugos teikėjas atleidžiamas nuo įsipareigojimų vykdymo, jeigu Klientas nevykdo pagal Sutartį
prisiimtų įsipareigojimų.
X.SKYRIUS
NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)
10.1. Sutarties Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo,
kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
10.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių
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įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo
ar paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai kitą Sutarties Šalį.
10.3. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840
„Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių
patvirtinimo“. Pažymos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių patvirtinimo išduodamos
vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
10.4. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės Sutarties Šalį, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių
negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių
atsiradimo ar paaiškėjimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo
momento. Jeigu Sutarties Šalis laiku nepateikia pranešimo ar, nesant galimybės pateikti pranešimo, kitaip
neinformuoja apie negalėjimą įvykdyti sutartinių įsipareigojimų, ji privalo kompensuoti kitai Sutarties Šaliai
žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
10.5. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, tuomet bet
kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Sutarties Šalį prieš 5 (penkias)
kalendorines dienas. Jeigu pasibaigus šiam 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Sutarties Šalys atleidžiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
XI. SKYRIUS
SUSIRAŠINĖJIMAS
11.1. Korespondencija, pranešimai ir kitas susirašinėjimas laikomi tinkamai išsiųsti/įteikti:
11.1.1. tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Šalių atstovams;
11.1.2. įteikimo Šaliai dieną, kai siunčiami registruota pašto siunta;
11.1.3. kitą darbo dieną po el. laiško išsiuntimo arba el. laiško gavimo dieną, jeigu Šalis patvirtina el. laiško
gavimą tą pačią dieną.
11.2. Apie svarbios informacijos ir/ arba skubiai vykdytinos informacijos išsiuntimą turi būti informuojama
Žodžiu ir Raštu.
11.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba ar kita sutarta kalba.
XII. SKYRIUS
GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
12.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.
12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu/
derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar
susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
XIII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Taisyklėse, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir
atvirkščiai.
13.2. Sutarties sąlygos yra konfidenciali informacija (komercinė paslaptis) ir ji negali būti atskleista tretiesiems
asmenims be Šalių sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. Už informacijos pagal
Sutartį atskleidimą kalta Šalis, iškilus su tuo susijusiems nuostoliams, įsipareigoja visiškai juos atlyginti.
______________________

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Infrastruktūros paslaugų departamento
Terminalų valdymo centro
Įvairiarūšio transporto vienetų
intermodalinės krovos paslaugos
teikimo taisyklių 1 priedas
Terminalų valdymo centras

Vilniaus/Kauno intermodalinis terminalas*
PASLAUGOS UŽSAKYMO BLANKAS
201___ m. _______________ d. Nr.__________

Teikiantis užsakymą Klientas _______________________________________________________________________________________________
(Kliento pavadinimas)
Kliento kontaktinis asmuo ___________________________________________________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, telefono Nr., el. paštas)
Sutartis, kurios pagrindu teikiamas užsakymas__________________________________________.
(data, numeris)

ITV tipas

Duomenys apie ITV

Duomenys apie
ITV

Užsakoma
paslauga Nr.
Pildoma
visais
atvejais

Pildoma
papildomai
užsakant
paslaugą
Nr. 1.1

Duomenys apie 1 Duomenys apie 1 Duomenys apie 1
ITV
ITV
ITV

1.
...

Pastaba. Užsakomos paslaugos Nr. nurodyti iš http://lginfrastruktura.lt/konteineriu-terminalu-paslaugos.
Užsakymą pateikė: _________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)
*Kas nereikalinga, užbraukti.

Pildoma visais atvejais

Autotransporto
Nr.1/Nr.2

Eil.
Nr.

ITV Nr.

Platformos
Nr.1/Nr.2

Platformos Nr. (nurodyti,
kai ITV atvyksta/išvyksta
geležinkeliu)

Transporto priemonės
markė, modelis, valst. Nr.
Atvykimo
Krovinys
priekabos valst. Nr. (jeigu
Krovinio kiekis
Plomba yra/nėra,
data ir
pavojingas
yra), vairuotojo įmonės,
(kg, vnt., paletės)
Nr.
preliminarus
(nurodyti taip/ne)
kurioje dirba
laikas
pavadinimas, vardas,
pavardė, tel. Nr.

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Infrastruktūros paslaugų departamento
Terminalų valdymo centro
Įvairiarūšio transporto vienetų
intermodalinės krovos paslaugos
teikimo taisyklių 2 priedas

TERMINALŲ VALDYMO CENTRAS
VILNIAUS/KAUNO INTERMODALINIS TERMINALAS*
Užsakymo Nr.______________/Data______________
ĮVAIRIARŪŠIO TRANSPORTO VIENETŲ ATVEŽAMŲ/IŠVEŽAMŲ*
AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS
________________________________________________________________________________
(įmonės, kurioje dirba, pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
20_____ m. _____________________ mėn. ______ d. ________ h ________ min perduoda/priima*
Įvairiarūšius transporto vienetus, atvežtus/išvežamus* __________________________automobiliu,
(automobilio markė ir modelis)
kurio valstybinis Nr. ___________________, priekabos Nr.__________________.
1.Perduodami/priimami* konteineriai/puspriekabės* Nr.:
Įvairiarūšio transporto vieneto
numeris

Tipas ir dydis pėdomis

Plombos numeris (jeigu įvairiarūšis
transporto vienetas plombuotas)

2. Priimamų/perduodamų įvairiarūšių transporto priemonių* pažeidimų nenustatyta/nustatyta*:
Pažeisto įvairiarūšio
transporto vieneto
numeris

PERDAVĖ:
________________________
(vardas, pavardė)

Trūkumai
KAS

KUR

PATIKRINO:

KAIP

Pastabos dėl
trūkumų

PRIĖMĖ:

_________________________ _______________________
(vardas, pavardė)
(vardas, pavardė)

*Kas nereikalinga, užbraukti.
PASTABA. Nustačius įvairiarūšio transporto vieneto pažeidimus pildoma lentelė. Trūkumų kodų lentelė
pateikta 2 lape.
1 iš 2

Trūkumų kodai:
KAS

KUR

KAIP

01 - siena

01 - galas

01 - nugriautas

02 - stogas

02 – kairysis galas

02 - nutrintas

03 - sujungimas

03 – kairysis vidurys

03 - įspaustas

04 – įlenktas kampas

04 – kairysis priekis

04 - kiaurymė

05 - izoliacija

05 - viršus

05 - užkliudyta

06 – šaldymo/šildymo įranga

06 – dešinysis galas

06 - pamesta

07 - grindys

07 – dešinysis vidurys

07 - sugedęs

08 - skersinis

08 – dešinysis priekis

08 - susuktas

09 - rėmas

09 - apačia

09 - laisvas

10 - durys

10 - priekis

10 – laikinai suremontuotas

11 – durų užraktas

11 – visos pusės ir stogas

11 - nesandarus

12 - siena

12 - sulenktas

13 - plomba

13 – pakeitęs formą

14 - tentas

14 - subraižytas
15 – pažeistas
16 – smulkūs įlenkimai

2 iš 2

2019–2020 metų tarnybinio
traukinių tvarkaraščio galiojimo
laikotarpio Paslaugų teikimo
geležinkelių paslaugų
įrenginiuose sutarties 2 priedas

nurodyti juridinio asmens pavadinimą
nurodyti juridinio asmens adresą
nurodyti juridinio asmens kodą

KLIENTO ATSTOVŲ SĄRAŠAS – ĮGALIOJIMAS NR. ...............
20__ m. ___________ __ d. Nr.
Vilnius
Nurodyti juridinio asmens pavadinimą, atstovaujama nurodyti pareigas, vardą, pavardę, (toliau – Įmonė)
įgalioja žemiau nurodytus Įmonės darbuotojus atstovauti Įmonę AB „Lietuvos geležinkelių
infrastruktūra“ Infrastruktūros paslaugų departamento Terminalų valdymo centre bei teikti Paslaugos
užsakymus ir suteikti teisę Paslaugos užsakyme nurodomiems asmenims priimti/perduoti įvairiarūšio
transporto vienetus.
Darbuotojai, kuriems suteikta teisė atstovauti:
Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono Nr., el. pašto
adresas

Įgaliojimas galioja iki nurodyti galiojimo datą:

___________________________
(Pareigos, vardas, pavardė)

________________
(data)

________________
(parašas)

