Atmintinė prekinių vagonų savininkams
Gerbiami prekinių vagonų savininkai
Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės
prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu, duomenų keitimu geležinkelių
administracijų Automatizuotojoje duomenų bazėje ar išregistravimu iš jos, kokybę, laiku
ir tinkamai atlikti minėtas procedūras, maloniai prašome susipažinti su galiojančiais
reikalavimais, kurie parengti, atsižvelgiant į patvirtintas naujos redakcijos Privačių
prekinių vagonų ir numerinės apskaitos taisykles.
Pageidaujant privačius 1520 mm pločio vėžės prekinius vagonus naudoti Lietuvos
Respublikos viešojoje geležinkelių infrastruktūroje, pastarieji turi atitikti 2016-02-03
patvirtintų Privačių prekinių vagonų ir numerinės apskaitos taisyklių (toliau – Taisyklių),
kurios patalpintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Bendrovė) internetinėje
svetainėje www.litrail.lt pagal nuorodą Verslui → Krovinių vežimas → Riedmenys →
Informacija vagonų savininkams → AB „Lietuvos geležinkeliai“ norminiai dokumentai,
reikalavimus.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pageidaujant privačius prekinius vagonus naudoti
Lietuvos Respublikos viešojoje geležinkelių infrastruktūroje, pastarieji turi būti
registruoti Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registre, kurį tvarko Valstybinė
geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) ir geležinkelių
administracijų Automatizuotojoje duomenų bazėje, kurią tvarko Bendrovė.
Kad privatūs vagonai būtų įregistruoti Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų
registre ir būtų išduotas leidimas jais naudotis Lietuvos Respublikos viešojoje
infrastruktūroje, jų savininkas (naudotojas) turi turėti prekinių vagonų techninio
prižiūrėtojo sertifikatą arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybės
narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybės teritorijoje sertifikuotą vagonų techninį
prižiūrėtoją. Dėl prekinių vagonų techninio prižiūrėtojo sertifikato ar sertifikuoto vagonų
techninio prižiūrėtojaus privačių prekinių vagonų savininkas (naudotojas) gali kreiptis į
VGI.
1

Privatiems prekiniams vagonams, įregistruotiems Lietuvos Respublikos geležinkelių
riedmenų registre iki 2007 m. liepos 1 d. be apribojimų, leidimas pradėti juos naudoti
Lietuvos Respublikos viešojoje geležinkelių infrastruktūroje nereikalingas.
VGI internetinė svetainė http://www.vgi.lt/ , Bendrovės - www.litrail.lt .
Prašymai dėl privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimo,
perregistravimo, duomenų keitimo geležinkelių administracijų Automatizuotojoje
duomenų bazėje (toliau - PV ADB) ar išregistravimo iš jos pateikiami Bendrovės
generalinio direktoriaus pavaduotojui-Krovinių vežimo direkcijos direktoriui faksu (8-5)
269 2719 ar (8-5) 212 3683 arba el.paštu cargo@litrail.lt (Taisyklių 1 priedas).
Prie prašymo pridedami Taisyklėse nurodyti dokumentai.
Be to, vagonų savininkas elektroniniu paštu i.mickevic@litrail.lt,
a.grachovska@litrail.lt pateikia informaciją tekstinio failo pavidalu pagal Taisyklių 2
priede nustatytus reikalavimus.
Tekstinį failą vagono savininko prašymu už Papildomų paslaugų, susijusių su
krovinių vežimu, kainyne PP-LG nustatytą mokestį, gali surašyti Bendrovės darbuotojas.
Tokiu atveju, vagono savininkas prie prašymo privalo pridėti vagono techninį pasą ir
V-60M formos Privačių prekinių vagonų techninės apžiūros aktą.
Prašymas dėl prekinių vagonų techninės apžiūros ir V-60 formos akto surašymo
pateikiamas Bendrovės regiono, kurio geležinkelio stotyje ketinama priregistruoti vagoną,
viršininkui arba aukščiausios klasės stoties (Panerių, Bugenių, Draugystės, Kenos)
viršininkui.* Jeigu privatus prekinis vagonas yra kitos geležinkelių administracijos
teritorijoje, Bendrovei leidus, patikrinti vagono techninę būklę ir surašyti V-60M formos
aktą gali geležinkelio stoties, kurioje yra vagonas, atitinkami darbuotojai.
Vagono savininkas, pageidaujantis, kad jo vagonai būtų remontuojami pagal ridą,
iki vagonų planinio remonto pradžios pateikia Bendrovės generalinio direktoriaus
pavaduotojui–Krovinių vežimo direkcijos direktoriui laisvos formos prašymą, kuriame
nurodo vagonų numerius.*
Vagono savininkas dėl privataus prekinio vagono komplektacijos patikrinimo ir
duomenų įvedimo į PV ADB su prašymu turi kreiptis į Radviliškio prekinių vagonų depo
viršininką.*
_________________
* Paslauga apmokestinama pagal Papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, kainyną PP-LG.
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Jeigu vagono savininkas registruoja vagoną pirmą kartą ir nėra įtrauktas į
geležinkelių administracijų informacinio skaičiavimo centro prekinių vagonų parko
automatizuotosios duomenų bazės Vagonų savininkų žinyną, jis pateikia Bendrovės
generalinio direktoriaus pavaduotojui–Krovinių vežimo direkcijos direktoriui prašymą
pagal Taisyklių 4 priedo pavyzdį. Prie prašymo pridedamas įmonės registracijos Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registrų centre dokumento kopija.*
Privatūs prekiniai vagonai privalo būti priregistravimo geležinkelio
administracijos teritorijoje, kai:
- vagonai yra nauji ir anksčiau nebuvo įregistruoti VP ADB;
- keičiasi vagono savininkas, jeigu keičiasi priregistravimo geležinkelių
administracija, ar keičiamas vagono numeris;
- fizinių ar juridinių asmenų vagonai perduodami į inventorinį parką;
- inventorinio parko vagonai perduodamai juridiniams ar fiziniams asmenims.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad privatūs prekiniai vagonai po trejų metų nuo
įregistravimo, perregistravimo ar duomenų keitimo VP ADB turi būti perregistruoti. Po
trejų metų neperregistruotų vagonų numeriai išbraukiami iš geležinkelių administracijų
Automatizuotosios duomenų bazės.

Privačių prekinių vagonų registravimo ypatumai:
1)
Kai pageidaujama geležinkelių administracijų Automatizuotojoje duomenų
bazėje įregistruoti naujus privačius prekinius vagonus, kurie yra pažymėti tik
gamykliniais numeriais:
Pagal Taisyklių 1 priedo pavyzdį Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojuiKrovinių vežimo direkcijos direktoriui pateikiamas prašymas dėl aštuonženklių numerių
suteikimo (rezervavimo) naujiems privatiems prekiniams vagonams.*
Gavęs Bendrovės pranešimą apie naujiems privatiems prekiniams vagonams
suteiktus (rezervuotus) aštuonženklius numerius, vagonų savininkas, vadovaudamasis
Geležinkelių riedmenų registravimo taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos geležinkelių
riedmenų registro nuostatais, kreipiasi į VGI su prašymu įregistruoti vagonus Lietuvos
Respublikos geležinkelių riedmenų registre.
Gavęs VGI sprendimą dėl vagonų įregistravimo ir leidimą naudoti privačius
prekinius vagonus Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūroje, vagonų savininkas
apie tai raštu praneša Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojui-Krovinių vežimo
_________________
* Paslauga apmokestinama pagal Papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, kainyną PP-LG.
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direkcijos direktoriui. Tuo pačiu, prašoma baigti minėtų vagonų įregistravimo
geležinkelių administracijų Automatizuotojoje duomenų bazėje procedūrą.
Jeigu vagonai perkami gamykloje, kurioje jie buvo pagaminti, galima kreiptis į
Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotoją-Krovinių vežimo direkcijos direktorių su
prašymu suteikti (rezervuoti) vagonams aštuonženklius numerius, kuriuos būtų galima
užrašyti ant vagonų gamykloje. Šiuo atveju, savininkui susitarus su geležinkelio stoties,
prie kurios prisijungia gamyklos privažiuojamasis kelias, geležinkelių administracija ir
Bendrovei leidus, privataus prekinio vagono techninės būklės apžiūros aktas gali būti
surašytas minėtoje stotyje GTT darbo (rusų) kalba ir pagal GTT patvirtintas Privačių
prekinių vagonų naudojimo ir numerinės apskaitos taisykles.
2)
Kai pageidaujama geležinkelių administracijų Automatizuotojoje duomenų
bazėje įregistruoti privačius prekinius vagonus, kurie yra pažymėti aštuonženkliais
numeriais:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro nuostatais ir
Geležinkelių riedmenų registravimo taisyklėmis, naujasis privačių prekinių vagonų
savininkas su prašymu įregistruoti privačius prekinius vagonus kreipiasi į VGI.
Gavęs VGI sprendimą dėl vagonų įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių
riedmenų registre ir leidimą pradėti naudoti privačius vagonus Lietuvos Respublikos
geležinkelių viešojoje infrastruktūroje, vagonų savininkas, pageidaujantis juos įregistruoti
geležinkelių administracijų Automatizuotoje duomenų bazėje pagal Taisyklių 1 priedo
pavyzdį, pateikia Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojui-Krovinių vežimo
direkcijos direktoriui prašymą.*
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, jeigu po dviejų mėnesių nuo vagono pardavimo
patvirtinimo, naujasis vagono savininkas neįregistravo vagono savo vardu, geležinkelių
administracijų Automatizuotojoje duomenų bazėje nurodomas požymis „numatomi
pakeitimai“, o dar po mėnesio, jeigu vagonas neįregistruotas, nurodomas požymis
„kursavimas draudžiamas“.
Jeigu vagonų savininkas perduoda įregistruotus privačius prekinius vagonus
laikinai naudoti (išnuomoja) kitam asmeniui, tokie vagonai įregistruojami tokia pat tvarka,
tik nuomininkas kartu su prašymu dėl šių vagonų įregistravimo priregistravimo
geležinkelių administracijai papildomai pateikia atitinkamą nuomos sutartį, kurioje
nurodytas nuomos laikas. Tais atvejais, kai keičiama vagono priregistravimo geležinkelio
stotis, nuomininkas papildomai pateikia savininko sutikimą dėl laikinojo priregistravimo
geležinkelio stoties pakeitimo.
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Dėl konsultacijos privačių prekinių vagonų įregistravimo, perregistravimo VP ADB
ar išbraukimo iš VP ADB klausimais maloniai prašome kreiptis į Krovinių vežimo
direkcijos specialistus:
tel. Nr. (8-5) 269 2623, el.p. i.mickevic@litrail.lt,
tel. Nr. (8-5) 269 3696; el.p. a.grachovska@litrail.lt.
_______________________
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pageidaujant privačius 1435 mm pločio vėžės
prekinius vagonus naudoti Lietuvos Respublikos viešojoje geležinkelių infrastruktūroje,
pastarieji turi būti įregistruoti Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registre, kurį
tvarko VGI.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro patvirtintais Lietuvos
Respublikos geležinkelių riedmenų registro nuostatais, Geležinkelių riedmenų
registravimo taisyklėmis, privačių prekinių vagonų savininkas, tiek juridinis, tiek fizinis
asmuo, kreipiasi į VGI su prašymu įregistruoti vagonus Lietuvos Respublikos
geležinkelių riedmenų registre.
Vagonų savininkas, gavęs VGI leidimą naudoti geležinkelių riedmenis Lietuvos
Respublikos viešojoje geležinkelių infrastruktūroje, jo kopiją pateikia Bendrovės
generalinio direktoriaus pavaduotojui-Krovinių vežimo direkcijos direktoriui.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Bendrovė nedalyvauja privačių 1435 mm pločio vėžės
prekinių vagonų registravimo Lietuvoje procedūroje.
_______________________
Turint pastabų ir/ar pasiūlymų, ar nusiskundimų maloniai prašome kreiptis į
Bendrovės Krovinių vežimo direkcijos Geležinkelio stočių departamento Techninės
dokumentacijos skyriaus:
viršininkę Laimą Kasimovą (tel. Nr. (8-5) 269 3447; el.p. l.kasimova@litrail.lt)
ar pavaduotoją Grigorijų Demidovą (tel. Nr. (8-5) 269 3326; el.p. g.demidov@litrail.lt .
PRIDEDAMA.
1. Privačių prekinių vagonų įregistravimo /perregistravimo/ išregistravimo/ duomenų
keitimo prašymo pavyzdys.
2. Privačių prekinių vagonų savininko prašymo suteikti vagonų savininko kodą pavyzdys.

Tikimės ilgo ir sėkmingo bendradarbiavimo
Krovinių vežimo direkcija

Parengta 2016-02-12
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Privačių prekinių vagonų naudojimo ir
numerinės apskaitos taisyklių
1 priedas
[Privačių prekinių vagonų įregistravimo /perregistravimo/ išregistravimo/ duomenų keitimo
prašymo pavyzdys]
[VAGONŲ SAVININKO FIRMINIS BLANKAS]
AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinio direktoriaus pavaduotojuiKrovinių vežimo direkcijos direktoriui
_________________________
(vardas, pavardė )

Privačių prekinių vagonų įregistravimo /perregistravimo/ išregistravimo/ duomenų keitimo
PRAŠYMAS
______________________
(data)

Vagonų savininkas ______________________________________________________________
(juridinio (fizinio) asmens pavadinimas asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas)

Priregistravimo stotis ___________________________________________________________
(stoties pavadinimas)

Įregistravimo /perregistravimo/ išregistravimo/ duomenų keitimo priežastis _________________
______________________________________________________________________________
Vagono
numeris
rūšis

aštuonženklis

gamyklinis

Kursavimo regiono kodas:*
1. tarptautiniai maršrutai;
2. Lietuvos Respublikos
teritorijoje

Parengti
tekstinį
failą**

*Kursavimo regionas gali būti parašytas žodžiais arba nurodytas jo kodas.
**Nurodomas ženklas „+“ ar „–“ (paslauga papildomai apmokestinama)
PRIEDAI. _______________________________________________________________________________________________________
( išvardijami visi pridedami dokumentai ir nurodomas lapų skaičius)

_______________________________
(vadovo pareigos)

________________________________
(parašas)

____________________________________________
(vardas pavardė)

A.V. (vagonų savininko antspaudas)
_____________________________________
(vykdytojo vardas, pavardė, telefono, fakso Nr., el. paštas)
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Privačių prekinių vagonų naudojimo ir
numerinės apskaitos taisyklių
4 priedas
[Privačių prekinių vagonų savininko prašymo suteikti vagonų savininko kodą pavyzdys]
[VAGONŲ SAVININKO FIRMINIS BLANKAS]
AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinio direktoriaus pavaduotojuiKrovinių vežimo direkcijos direktoriui
_________________________
(vardas, pavardė )

PRAŠYMAS
suteikti privačių prekinių vagonų savininko kodą
______________________
(data)

Vagonų savininkas ______________________________________________________________
(juridinio (fizinio) asmens pavadinimas asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas)

Visas
juridinio
vagonų
savininko
(fizinio
asmens)
pavadinimas
vardas ir
pavardė

Sutrumpintas
juridinio
vagonų
savininko
pavadinimas

Registracijos
adresas

Telefono
numeris

Fakso
El. pašto
numeris adresas

Vagonų
savininko
įmonės
valstybinis
registracijos
numeris
Lietuvos
Respublikos
juridinių
asmenų
registre*

*Fizinis asmuo nurodo savo asmens kodą
PRIEDAI. _______________________________________________________________________________________________________
( išvardijami visi pridedami dokumentai ir nurodomas lapų skaičius)

_______________________________
(vadovo pareigos)

________________________________
(parašas)

____________________________________________
(vardas pavardė)

A.V. (vagonų savininko antspaudas)
_____________________________________
(vykdytojo vardas, pavardė, telefono, fakso Nr., el. paštas)
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