Siuntų vežimui per Mockavos pasienio stotį taikomi šie papildomi
reikalavimai:
− kroviniai, vežami abiem kryptimis, perkraunami Šeštokų stotyje į atitinkamo vėžės pločio
vagonus. Kraunant krovinius į 1520 mm pločio vėžės vagonus, vadovaujamasi SMGS 3
priedu;
− nevežamos gyvūnų siuntos;
− vežami didieji 20, 30, 40 pėdų konteineriai ir vagono siuntos. Geležinkelių transporto
įmonėms priklausantys apdangalai, padėklai ir kiti krovinių tvirtinimo įtaisai vežami tik
iki Šeštokų stoties;
− atviruosiuose riedmenyse vežamų krovinių vienetų masė negali būti didesnė kaip 32
tonos;
− dengtuosiuose riedmenyse vežamų krovinių vienetų masė negali būti didesnė kaip 1,5
tonos;
− perkraunami birieji kroviniai ir perpilami skysčiai vežami tik iš anksto suderinus su AB
„Lietuvos geležinkeliai“ vežimo apimtis ir krovinių nomenklatūrą;
− gedieji kroviniai, pakrauti ne į refrižeratorinius arba termoizoliacinius vagonus, priimami
vežti tik ypatingomis sąlygomis, suderinus vežimo sąlygas su visais vežimo procese
dalyvaujančiais vežėjais. Tokiu atveju krovinio siuntėjas CIM važtaraščio 21 skiltyje
„Krovinio pavadinimas“ turi įrašyti nuorodą „Krovinys vežamas ypatingomis sąlygomis“,
telegramos numerį ir suderinimo datą;
− ypatingųjų siuntų vežimo 1520 mm pločio vėžės geležinkeliais derinimas vykdomas
vadovaujantis Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo NVS šalių, Estijos Respublikos,
Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos geležinkeliais instrukcija (DČ-1835);
− vežant pavojingųjų krovinių siuntas už CIM taikymo zonos, turi būti vadovaujamasi ir
SMGS 2 priedo nuostatomis;
− būtina iš anksto gauti leidimą vežti RID nurodytas 1 klasės sprogstamąsias medžiagas ir
gaminius1, pavojingųjų atliekų siuntas pagal Baslerio (Basler) konvenciją2, radioaktyviųjų
medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų siuntas3 bei strategines prekes4.
1

LR ginklų fondas prie LR vidaus reikalų ministerijos
Linkmenų g. 26,
LT-08217 Vilnius
Tel. +370 706 63 457
El. p. info@lgf.lt

2

Aplinkos apsaugos agentūra
Atliekų licencijavimo skyrius
A. Juozapavičiaus g. 9
LT-09311 Vilnius
Tel. +370 706 68 046
El. p. aaa@aaa.am.lt

3

Radiacinės saugos centras
Kalvarijų g. 153
LT-08221 Vilnius
Tel. +3705 2361936
Faksas +3705 2763633
El.paštas rsc@rsc.lt

4

LR ūkio ministerija
Gedimino pr. 38
LT-01104 Vilnius
Tel. +370 706 64 680 / +370 706 64 736
El. p. kanc@ukmin.lt

