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PAPILDOMŲ KROVINIO SIUNTĖJO AR GAVĖJO PAVEDIMŲ PAKEISTI
KROVINIO VEŽIMO SUTARTĮ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
1. Šiuo aprašu reglamentuojama papildomų pavedimų pakeisti krovinių vežimo sutartį
(toliau – papildomi pavedimai) tais atvejais, kai kroviniai vežami geležinkeliais Lietuvos
teritorija tiek pagal vietinius, tiek pagal tarptautinius važtos dokumentus, pateikimo tvarka.
2. Siuntėjas arba gavėjas turi teisę pateikti geležinkelio įmonei papildomus pavedimus,
vadovaujantis:
2.1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – GTK) 49, 50, 51
straipsniais, vežant siuntą su KR-99, KR-99M formos važtos dokumentais;
2.2.* Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (toliau – SMGS)
25 straipsniu ir SMGS 1 priedo Krovinių vežimo taisyklės 34 punktu vežant siuntą su
įformintu SMGS važtaraščiu“.
* Punktas pakeistas 2016-12-09 įsakymu Į(DK)- 369.
2.3. Vienodųjų tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties taisyklių (toliau –
CIM) 18 straipsniu, vežant siuntą su CIM važtaraščiu.
3. Papildomi pavedimai gali būti pateikiami bet kurios stoties, kurioje vykdomos
komercinės operacijos, viršininkui.
4. Papildomų pavedimų pateikimo forma nustatyta:
4.1. vežant siuntą su KR-99, KR-99M važtos dokumentais – šio aprašo 1 priede
Paraiška pakeisti vežimo sutartį;
4.2.* vežant siuntą su SMGS važtaraščiu – gavėjas papildomą pavedimą pateikia pagal
aprašo 1 priede pateiktą formą. Vartojama darbo kalba – rusų.
* Punktas pakeistas 2016-12-09 įsakymu Į(DK)- 369.
4.3. vežant siuntą su CIM važtaraščiu – CIM važtaraščio žinyno (GLM-CIM) 7 priede
Papildomas nurodymas, vartojama darbo kalba – vokiečių.
5. Toliau tekste Paraiška yra vadinama Paraiška pakeisti vežimo sutartį, Pareiškimas dėl
vežimo sutarties pakeitimo ir Papildomas nurodymas.
6. Tais atvejais, kai papildomą pavedimą pateikęs siuntėjas ar gavėjas yra juridinis
asmuo, Paraiška patvirtinama įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu (jei įmonė jį turi).
Paraišką taip pat gali pasirašyti įmonės vadovo įgaliotas asmuo pagal įgaliojimą, suteikiantį
jam teisę duoti geležinkelių įmonei papildomus pavedimus ir pasirašyti dokumentus. Kai
papildomą pavedimą teikia fizinis asmuo, jis privalo Paraišką pasirašyti.
7. Kartu su Paraiška siuntėjas turi pateikti važtaraščio dublikato (vežant siuntas su
SMGS, CIM važtaraščiais) arba krovinio priėmimo kvito (vežant siuntas su KR-99, KR-99 M
formos važtos dokumentais) originalą, kurio skiltyje „Krovinio pavadinimas“ turi būti įrašyti
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papildomi pavedimai. Važtaraščio dublikatas arba krovinio priėmimo kvitas turi būti
pridedamas tik tais atvejais, kai siuntėjas pakeičia gavėją arba galinę stotį. Gavėjas gali
pateikti Paraišką be nurodytų važtos dokumentų lapų.
8. Jeigu pagal papildomus pavedimus turi būti derinamas krovinio vežimo į kitą stotį
maršrutas arba derinamos vežimo (negabaritinių krovinių arba krovinių, vežamų į uostą)
sąlygos, Paraiška turi būti pateikiama derinti Krovinių vežimo direkcijos Krovinių skyriui.
9. Papildomo pavedimo gavimas patvirtinamas stoties kalendoriniu spaudu ant Paraiškos
ir važtaraščio dublikato (vežant siuntas su SMGS, CIM važtaraščiais) arba krovinio priėmimo
kvito (vežant siuntas su KR-99, KR-99 M formos važtos dokumentais) bei geležinkelio
įmonės atstovo, priėmusio Paraišką, parašu. Po to važtaraščio dublikatas (vežant siuntas su
SMGS, CIM važtaraščiais) arba krovinio priėmimo kvitas (vežant siuntas su KR-99, KR-99 M
formos važtos dokumentais) grąžinami siuntėjui.
10. Apie papildomo pavedimo įvykdymą stoties, kurioje buvo priimta Paraiška,
darbuotojas informuoja Paraišką pateikusi asmenį.
11.* Geležinkelio įmonė, vadovaudamasi GTK 51 straipsniu, SMGS 25 straipsnio
8 paragrafu ir CIM 19 straipsnio 1, 2, 3, 4 paragrafais, gali atsisakyti atlikti papildomus
pavedimus.
* Punktas pakeistas 2016-12-09 įsakymu Į(DK)- 369.
12. Jeigu krovinio siuntėjo ar gavėjo papildomas pavedimas negali būti vykdomas, apie
tai pranešama jį pateikusiam asmeniui, nurodant priežastį.
13. Papildomą pavedimą pateikęs siuntėjas ar gavėjas apie papildomo pavedimo
įvykdymą yra informuojamas.
14. Šio aprašo 12 ir 13 punktuose nurodyta informacija siuntėjui ar gavėjui pateikiama
Paraiškoje nurodytu būdu.
15. Siunta iš stoties, kurioje yra vykdomas papildomas pavedimas, išsiunčiama tik tada,
kai Paraišką pateikęs asmuo apmoka PVM sąskaitą faktūrą už geležinkelio įmonės suteiktas
paslaugas, susijusias su papildomo pavedimo vykdymu, jeigu sutartyje nenustatyta kita
atsiskaitymų tvarka.
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