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I SKYRIUS.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Papildomų paslaugų kainynas PP-LG nustato Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“
(toliau – vežėjas arba LG) taikomus mokesčius už papildomą veiklą, susijusią su krovinių vežimu, ir
mokesčius už papildomą ir pagalbinę transporto veiklą (toliau – papildomos paslaugos).
2. Šiame Papildomų paslaugų kainyne PP-LG vartojami terminai ir santrumpos:
BKN – Bendroji krovinių nomenklatūra.
CIM – Vienodosios tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties taisyklės (COTIF B
priedas).
COTIF – Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartis.
CUV – Vienodosios transporto priemonių naudojimo tarptautiniam geležinkelių susisiekimui
sutarčių taisyklės (COTIF D priedas).
GA ISC – Geležinkelių administracijų informacinis skaičiavimo centras.
IS „Krovinys“ – krovinių vežimą ,vykdomą Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lydinčių
dokumentų tvarkymo ir apskaitos kontrolės informacinė sistema.
IS TRACES – elektroninė maisto produktų judėjimo Europos Sąjungoje sekimo sistema.
Kainynas PP-LG – šis Papildomų paslaugų kainynas PP-LG.
KIT – Kauno intermodalinis terminalas.
Klientas – paslaugų gavėjas, krovinio siuntėjas, krovinio gavėjas, krovinio siuntėjo ar gavėjo
įgaliotas asmuo.
Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklės – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m.
lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 3-611 patvirtintos ADV/7 Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklės (su
pakeitimais ir papildymais).
Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2000 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 174 patvirtintos ADV/6 Krovinių vežimo geležinkelių transportu
taisyklės (su pakeitimais ir papildymais).
SMGS – Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas.
TIR CARNET – muitinės tranzito dokumentas, naudojamas įrodyti muitų ir mokesčių sumokėjimo
tarptautinę garantiją, gabenant prekes taikant TIR procedūrą.
VIT – Vilniaus intermodalinis terminalas.
Vežėjui priklausantys vagonai – vagonai priklausantys geležinkelių administracijoms ir prekinių
vagonų automatizuotoje duomenų bazėje turintys žymę „inventorinis“.
Vežėjui nepriklausantys vagonai – vagonai nuosavybės teise priklausantys fiziniams ar
juridiniams asmenims (išskyrus geležinkelio administracijas) ir prekinių vagonų automatizuotoje
duomenų bazėje turintys žymę „nuosavas“ ar „nuoma“. Taip pat iš LG ar kitų šalių geležinkelių
administracijų išnuomoti vagonai.
3. Jei tarp LG ir kliento sutartyje nėra sutarta kitaip, nustatant mokesčius už papildomas paslaugas,
vadovaujamasi Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklėmis ir šiuo Kainynu PP-LG.
4. Mokesčiai už krovos darbus Šeštokų ir Mockavos geležinkelio stotyse, važtos dokumentų
įforminimą (Kainyno PP-LG IV skirsnis), krovinių deklaravimą (Kainyno PP-LG IX skirsnis), krovinių,
vežamų tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, administravimą (Kainyno PP-LG XIII skirsnis),
veterinarinę patikrą (Kainyno PP-LG XIV skirsnis), fitosanitarinę patikrą (Kainyno PP-LG XV skirsnis)
apskaičiuojami pagal važtos dokumentuose pradinės stoties kalendoriniame spaude nurodytą dieną
galiojusius įkainius. Kiti mokesčiai už suteiktas papildomas paslaugas apskaičiuojami pagal paslaugos
suteikimo dieną galiojančius įkainius.
5. Skaičiuojant mokesčius už papildomas paslaugas krovinio masė nustatoma taip: jei pateikto vežti
krovinio masė ne didesnė kaip 10 tonų, ji apvalinama iki 100 kilogramų (mažesnė nei 100 kilogramų
krovinio masė laikoma 100 kilogramų mase); jei pateikto vežti krovinio masė viršija 10 tonų, 500
kilogramų ir didesnė nei 500 kilogramų masė apvalinama iki visos tonos, o mažesnė nei 500 kilogramų
masė neskaičiuojama.
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6. Kainyne PP-LG visi mokesčiai nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
7. Kainyne PP-LG nustatyti įkainiai keičiami, apie jų pakeitimą paskelbus prieš 30 kalendorinių
dienų iki pakeitimo įsigaliojimo (jei LG ir klientų sutartyse nenumatyta kitaip), išskyrus įkainius už
veterinarinę patikrą (Kainyno PP-LG XIV skirsnis), fitosanitarinę patikrą (Kainyno PP-LG XV skirsnis)
ir vagonų ir konteinerių plovimą ir dezinfekavimą (Kainyno PP-LG XVII skirsnis), kurie įsigalioja nuo
LG interneto svetainėje patalpintame pranešime nurodytos datos.
8. Kainynas PP-LG ir jo papildymai bei pakeitimai skelbiami LG interneto svetainėje www.litrail.lt
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II SKYRIUS.
MOKESČIAI UŽ PAPILDOMĄ VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU KROVINIŲ
VEŽIMU1
I skirsnis. Vežėjui priklausančių vagonų ir konteinerių naudojimas Lietuvos Respublikos
teritorijoje
9. Už pateikto klientui vagono ar konteinerio (išskyrus vežėjui nepriklausančius) naudojimą
kroviniams pakrauti, iškrauti ar perkrauti bei laukimą ne dėl LG kaltės, kol jis bus atvarytas pakrovimui
(iškrovimui), arba kol vagonai ar konteineriai ne dėl LG kaltės yra sulaikyti pradinėje, pakelinėje ar
galinėje stotyje, bei vykdant papildomus kliento pavedimus, mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis
Kainyno PP-LG 1 lentelėje nurodytais įkainiais.
1 lentelė. Vežėjui priklausančių vagonų ir konteinerių naudojimo mokesčiai

Nr.

Vagono, konteinerio rūšis

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.
9.4.3.
9.5.

Universalusis*
Specializuotasis**
Refrižeratorinis
Transporterinis:
ne daugiau kaip 12 ašių
nuo 16 iki 20 ašių
daugiau kaip 24 ašių
Konteineriai, kurių bruto masė 5t

9.6.

Konteineriai, kurių ilgis 10, 20,
30, 40, 45 pėdų

Matavimo
vienetas

iki 15
apmokestinamų
parų (imtinai)

virš 15
apmokestinamų
parų

valanda
valanda
valanda

Įkainis, EUR
1,30
1,36
1,60

Įkainis, EUR
1,69
1,77
2,08

valanda
valanda
valanda
valanda

1,70
3,70
5,40
0,23

2,21
4,81
7,02
0,23

valanda

0,44

0,44

* Dengtasis, platforminis, pusvagonis;
** Platforminis, skirtas didiesiems konteineriams vežti, cisterninis, grūdvežis, termosinis,
cisterninis cementvežis, biralinis cementui, biralinis mineralinėms trąšoms, dengtasis arba dviaukštis
platforminis vagonas, skirtas lengviesiems automobiliams vežti, ir kiti riedmenys.
10. Nustatant mokestį už vežėjui priklausančių vagonų ir konteinerių naudojimą, kiekviena ne pilna
valanda apskaičiuojama taip: laikas iki 15 minučių neskaičiuojamas, o 15 minučių (imtinai) ir daugiau
apvalinama iki pilnos valandos.
11. Skaičiuojant vagonų ir konteinerių naudojimo laiką, stotyje, kurioje atliekamas krovinio
pakrovimas, iškrovimas ar perkrovimas, suteikiamos 24 neapmokamos vagono ir konteinerio naudojimo
valandos.
12. Kai vagonas ar konteineris, skirtas krovinio pakrovimui, iškrovimui ar perkrovimui, stovi
geležinkelio stoties viešosios geležinkelių infrastruktūros bei privažiuojamuosiuose keliuose, vagono ar
konteinerio naudojimo mokestis apskaičiuojamas sumuojant laiką, kurį vagonas ar konteineris buvo
naudojamas geležinkelio stoties viešosios geležinkelių infrastruktūros ir privažiuojamuosiuose keliuose.
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Šiame skyriuje nurodytos paslaugos teikiamos papildomai kartu su LG teikiama krovinių vežimo paslauga
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13. Kai vežėjui priklausantis konteineris pakrautas į vagoną, skaičiuojami vežėjui priklausančių
konteinerių ir vagonų naudojimo mokesčiai arba vežėjui priklausančių konteinerių naudojimo bei vežėjui
nepriklausančių vagonų buvimo viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose organizavimo mokesčiai.
14. Kai vežėjui nepriklausantis konteineris pakrautas į vežėjui priklausantį vagoną, skaičiuojami tik
vežėjui priklausančių vagonų naudojimo mokesčiai.
15. LG privalo nedelsiant pranešti klientui apie galinėje stotyje jo vardu gautus vagonus ar
konteinerius su kroviniais. Jei po pranešimo ne dėl LG kaltės vagonai ar konteineriai negali būti pateikti
klientui į krovos barą, vagonų ar konteinerių naudojimo mokestis pradedamas skaičiuoti praėjus 24
valandoms nuo pranešimo momento.
Jei ne dėl LG kaltės negalima pranešti klientui apie jo vardu gautus vagonus ar konteinerius su
kroviniais, vagonų ar konteinerių naudojimo mokestis pradedamas skaičiuoti praėjus 24 valandoms nuo jų
atvežimo į stotį.
16. Jei tuščias vežėjui priklausantis vagonas į viešosios geležinkelių infrastruktūros arba
privažiuojamojo kelio krovos barus pakrovimui nuvaromas anksčiau nei prieš 16 valandų iki Vežimų
organizavimo paraiškoje nurodyto vagonų užsakymo laiko, vežėjui priklausančių vagonų naudojimo
mokestis pradedamas skaičiuoti praėjus 8 valandoms nuo Vežimų organizavimo paraiškoje nurodyto
pageidaujamo vagono užsakymo laiko.
17. Užlaikius vagonus ar konteinerius papildomiems kliento pavedimams atlikti, vagonų ar
konteinerių naudojimo mokesčiai skaičiuojami nuo pranešimo klientui apie vagonų ar konteinerių
atvykimą į stotį iki kliento prašymo atlikti papildomą pavedimą gavimo.
18. Sulaikius vagonus ar konteinerius pradinėje (kai krovinys priimtas vežti) arba pakelinėje stotyje
ne dėl LG kaltės, vežėjui priklausančių vagonų bei konteinerių naudojimo, o taip pat vežėjui
nepriklausančių vagonų bei konteinerių ir kroviniams prilygintų riedmenų buvimo viešosios geležinkelių
infrastruktūros organizavimo mokesčiai skaičiuojami nuo pranešimo klientui apie krovinio sulaikymą, o
tuo atveju, kai ne dėl LG kaltės negalima pranešti – nuo sulaikymo momento, kuris nurodomas
Bendrajame akte, iki jų išsiuntimo iš šios stoties arba leidimo vežti toliau gavimo momento.
19. Krovinio pakrovimo, iškrovimo, perkrovimo darbų, muitinės procedūrų atlikimo, muitinės
sandėlio ir terminalo paslaugų teikimo metu, kai darbai yra atliekami LG jėgomis (išskyrus VIT/KIT
teikiamas paslaugas), vagonų ir konteinerių naudojimo mokestis neskaičiuojamas.
II skirsnis. Vežėjui nepriklausančių vagonų, konteinerių ir kroviniams prilygintų riedmenų
buvimo viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose organizavimas
20. Už vežėjui nepriklausančių vagonų, konteinerių ir kroviniams prilygintų riedmenų, įskaitant
klientui priklausančių lokomotyvų, kitų traukos ar savaeigių bei specialių riedmenų buvimą viešosios
geležinkelių infrastruktūros keliuose, kai krovos darbai, muitinės procedūros ir kiti formalumai viešosios
geležinkelių infrastruktūros keliuose atliekami ne LG jėgomis, vagonai, konteineriai ar kroviniams
prilyginti riedmenys negali būti pateikti klientui į privažiuojamuosius kelius arba viešosios geležinkelių
infrastruktūros keliuose esančius krovos barus arba ne dėl LG kaltės yra sulaikyti stotyje, bei vykdant
papildomus kliento pavedimus, o taip pat už buvimą Klaipėdos geležinkelio stoties Anglinės arba
Pauosčio kelynuose, mokestis apskaičiuojamas taikant 0,32 EUR/valandą už kiekvieną vagoną, konteinerį
ir kroviniams prilygintą riedmenį įkainį.
21. Skaičiuojant vežėjui nepriklausančių vagonų ar konteinerių ir kitų riedmenų buvimo viešosios
geležinkelių infrastruktūros keliuose organizavimo mokestį, galioja šio Kainyno PP-LG I skirsnio 10 –
13, 15, 17 – 19 punktų nuostatos.
22. Jei vežėjui nepriklausantys konteineriai pakrauti į vežėjui nepriklausantį vagoną, mokestis už
buvimo viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose organizavimą skaičiuojamas tik už vežėjui
nepriklausančio vagono buvimo viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose organizavimą.
23. Šiame skirsnyje nurodytas mokestis taikomas ir jei vežėjui nepriklausantys konteineriai laikomi
LG priklausančioje atviroje krovimo aikštelėje. Mokesčiai skaičiuojami kaip už vežėjui nepriklausančių
konteinerių buvimo viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose organizavimą. Laikas skaičiuojamas
nuo konteinerio iškrovimo iš vagono iki kliento pranešimo, kad krovinio krovos į/iš konteinerį darbai
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baigti ir konteinerius galima išvežti. Krovinio iškrovimui arba pakrovimui į/iš konteinerį suteikiamos 24
neapmokamos vežėjui nepriklausančių konteinerių buvimo viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose
organizavimo valandos.
III skirsnis. Vežimų organizavimo paraiškos atšaukimas
2 lentelė
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

24.

Kliento užsakytų vežimo priemonių atsisakymas likus 3 paroms
ar mažiau iki Vežimų organizavimo paraiškoje nurodytos
vežimo priemonių pateikimo datos

vagonas ir
konteineris

26,30

25. Už Kliento Vežimų organizavimo paraiškoje užsakytų vežimo priemonių atsisakymą, be
Kainyno PP-LG 24 punkte nurodyto mokesčio, papildomai skaičiuojami vežėjui priklausančių vagonų ir
konteinerių naudojimo bei riedmenų varymo (jei jie buvo atvaryti į krovos barą) mokesčiai Kainyno
PP-LG I ir XXI skirsniuose nustatyta tvarka.
26. Kainyno PP-LG 24-25 punktuose nurodyti mokesčiai skaičiuojami ir tuo atveju, jeigu Kliento
prašymu, pateiktu Kainyno PP-LG 24 punkte nurodytu laiku, Vežimų organizavimo paraiškoje užsakytų
vežimo priemonių pateikimas nukeliamas 24 val. ar ilgesniam terminui.
IV skirsnis. Važtos dokumentų forminimas
3 lentelė
Nr.
27.
28.

29.
30.

Paslaugos pavadinimas
Visų rūšių važtos dokumentų pildymas Kliento prašymu
(įskaitant spausdinimą)
SMGS važtos dokumento performinimas į CIM/CUV arba
CIM/CUV važtos dokumento performinimas į SMGS
SMGS arba CIM/CUV dokumento koregavimas (vykdant
krovinių perkrovimą iš vieno pločio vėžės vagonų į kito pločio
vėžės vagonus, kai į stotį krovinys atvyksta su SMGS arba
CIM/CUV dokumentais)
Vežimų organizavimo paraiškos priėmimas

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

dokumentas

17,00

dokumentas

12,50

dokumentas

9,00

dokumentas

3,30

V skirsnis. Informacijos suvedimas IS „Krovinys“ vežant krovinius Baltarusijos kryptimi
4 lentelė
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Išankstinės informacijos duomenų, kurie reikalingi vežant
krovinius Baltarusijos Respublikos kryptimi, rinkinio su 1 preke
suvedimas į IS „Krovinys“
Už kiekvieną papildomą prekę (papildomą eilutę, nurodytą
31.1.
Kainyno PP-LG 4 priedo prašyme)
31.

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

paslauga

22,20

paslauga

2,20

PASTABA. Paslauga teikiama tik tuo atveju, kai klientas su SMGS važtaraščiu pateikia prašymą ir
visą išankstiniam informavimui reikalingą informaciją pagal Kainyno PP-LG 4 priedą.
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VI skirsnis. Pakrovimo ir įtvirtinimo brėžinių, schemų rengimas
5 lentelė
Nr.

32.

33.

34.

35.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

projektas

160,00

projektas

320,00

projektas

34,00

paslauga

13,00

Brėžinių, eskizų, techninių apskaičiavimų bei atitinkamų
aiškinamųjų raštų parengimas pagal SMGS 3 priedo 5 skyriaus
reikalavimus (Krovinių su plokščiu paviršiumi krovimas ir
tvirtinimas) ir vertinimas-tikrinimas
Krovinių, kurių pakrovimo ir įtvirtinimo būdai nenumatyti
Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklėse, pakrovimo ir
įtvirtinimo brėžinių, schemų, techninių apskaičiavimų bei
atitinkamų aiškinamųjų raštų parengimas ir suderinimas
Krovinių, kurių krovimo ir tvirtinimo būdai nenumatyti
Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklėse, pakrovimo ir
įtvirtinimo brėžinių, schemų, techninių apskaičiavimų bei
atitinkamų aiškinamųjų raštų suderinimas
Brėžinių ir eskizų, parengtų pagal SMGS 3 priedo 5 skyrių
(Krovinių su plokščiu paviršiumi krovimas ir tvirtinimas)
vertinimas – tikrinimas

36. Transporteriniame 8 ašių (imtinai) ir daugiau vagone vežamų gabaritinių arba negabaritinių
krovinių, bei 6 laipsnio ir viršnegabaritinių platforminiuose vagonuose ir pusvagoniuose vežamų
krovinių pakrovimo įtvirtinimo brėžinių, schemų, techninių apskaičiavimų bei atitinkamų aiškinamųjų
raštų parengimas ir suderinimas atliekamas pagal atskirą sudarytą kalkuliaciją, esant rašytiniam kliento
prašymui.
VII skirsnis. Vagonų ir konteinerių plombavimas
6 lentelė
Nr.
37.

Paslaugos pavadinimas
Vagonų ir konteinerių plombavimas

Matavimo
vienetas
plomba

Įkainis,
EUR
10,00

PASTABA. Plombos kaina įskaičiuota į plombavimo paslaugos mokestį.
VIII skirsnis. Vagonų ir konteinerių paieška
7 lentelė
Nr.
38.
39.
391

Paslaugos pavadinimas
Vagono ar konteinerio buvimo vietos nustatymas už Lietuvos
Respublikos teritorijos ribų
Vežamo
vagono/konteinerio
sekimas,
nustačius
vagono/konteinerio buvimo vietą
Informavimas apie vagono ir konteinerių įvažiavimą į
Lietuvos Respublikos teritoriją, išvažiavimą iš jos ir buvimą
joje

Matavimo
vienetas
vagonas ar
konteineris

Įkainis,
EUR

para

7,00

pranešimas

5.80

9,60
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IX skirsnis. Krovinių deklaravimas
8 lentelė
Nr.
40.

41.

42.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo
vienetas

Muitinio tranzito procedūros įforminimas (supaprastinto ir įprastinio
vagonas
tranzito (T1)2 atveju) vežant vagono siunta/ visų rūšių konteinerių
konteineris
siunta
Atskirų T1 deklaracijų įforminimas vagonui/konteineriui ar jų
vagonas,
grupei kliento prašymu, arba tolimesniam krovinio vežimui per
konteineris
kitas ES šalis
Išankstinis išvežimo bendrosios deklaracijos (EXS) užpildymas ir
vagonas,
pateikimas muitinei elektroniniu būdu bei tokiai deklaracijai
konteineris,
suteikto muitinės registracijos numerio (MRN) įrašymas į SMGS
riedmuo
važtaraščio 28-tą skiltį

Įkainis,
EUR
6,10

11,50

4,20

X skirsnis. Krovinių vežimo sutarties keitimas
9 lentelė
Nr.

Paslaugos pavadinimas

43.

Krovinių vežimo sutarties keitimas, kai keičiama galinė stotis

44.

Krovinių vežimo sutarties keitimas, kai keičiamas krovinio gavėjas

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

riedmuo

55,50

siunta

25,00

45. Jei atliekamas krovinių vežimo sutarties keitimas, keičiant galinę stotį ir krovinio gavėją,
skaičiuojamas Kainyno PP-LG 43 punkte nurodytas mokestis.
46. Sulaikius vagonus ar konteinerius papildomiems Kliento pavedimams atlikti, skaičiuojamas
vežėjui priklausančių vagonų bei konteinerių naudojimo arba vežėjui nepriklausančių vagonų, konteinerių
ir kroviniams prilygintų riedmenų buvimo viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose organizavimo
mokestis bei krovinių saugojimo organizavimo mokestis šio Kainyno PP-LG I, II ir XII skirsniuose
nustatyta tvarka.
XI skirsnis. Persvėrimas
10 lentelė
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

47.

Kenos ir Kybartų pasienio stotyse atliekamas vagonų
persvėrimas, kai yra užfiksuojamas vežamo krovinio svorio
neatitikimas3

vagonas

111,40

PASTABA. Už laiką, kai atliekama Kainyno PP-LG 47 punkte nurodyta paslauga, mokesčiai už
vežėjui priklausančių vagonų naudojimą, vežėjui nepriklausančių vagonų, konteinerių ir kroviniams
prilygintų riedmenų buvimo viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose organizavimą, riedmenų
varymą, krovinių saugojimą papildomai neskaičiuojami.
Įprastinio tranzito (T1) atveju nurodytas įkainis taikomas paslaugą teikiant tik pasienio stotyse.
Mokestis neskaičiuojamas kai krovinio svorio nuostolis (natūralus sumažėjimas) atitinka Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016-02-24 nutarimu Nr. 185 nustatytas normas
2
3
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XII skirsnis. Krovinių saugojimo organizavimas
11 lentelė
Nr.
48.
49.
50.

Paslaugos pavadinimas
Mažos vertės kroviniai
Kiti kroviniai
Pavojingi kroviniai

Matavimo
vienetas
tona/para
tona/para
tona/para

Įkainis,
EUR
0,30
0,70
1,20

PASTABA. Krovinių sąrašas, krovinio rūšies nustatymui pateikiamas Kainyno PP-LG 1 priede.
51. Krovinių saugojimo mokestis skaičiuojamas:
51.1. kai krovinio gavėjas per 24 valandas nuo pranešimo apie jo vardu gautą krovinį jo neatsiima;
51.2. kai po 24 valandų nuo pranešimo apie krovinio gavėjo vardu galinėje stotyje gautą krovinį
pakrauti vagonai (konteineriai) stovi galinės stoties keliuose ir klientas jų nepriima į krovos barą, iki
vagonų (konteinerių) perdavimo klientui;
51.3. kai pakrauti vagonai (konteineriai) ne dėl LG kaltės stovi arba yra sulaikomi pradinėje (kai
krovinys priimtas vežti) arba pakelinėje stotyje, krovinių saugojimo mokestis pradedamas skaičiuoti po
24 valandų nuo pranešimo apie krovinio sulaikymą arba krovinio priėmimo vežti (pradinėje stotyje) iki
vagonų (konteinerių) išsiuntimo arba leidimo vežti toliau gavimo momento iš stoties;
51.4. kai atliekamas krovinių vežimo sutarties keitimas, krovinių saugojimo mokestis pradedamas
skaičiuoti po 24 valandų nuo pranešimo klientui apie vagonų atvykimą į stotį iki dokumentų, reikalingų
gabenti į naują galinę stotį, įforminimo;
51.5. kai ne dėl LG kaltės negalima pranešti klientui apie jo vardu gautus vagonus ar konteinerius
su kroviniais, krovinių saugojimo mokestis pradedamas skaičiuoti po 24 valandų nuo vagonų ar
konteinerių atvežimo į stotį.
52. Skaičiuojant mokestį už krovinių saugojimą, laikas apvalinamas iki pilnos paros: laikas iki 12
valandų neskaičiuojamas, o 12 valandų (imtinai) ir daugiau apvalinamas iki pilnos paros.
53. Skaičiuojant mokestį už krovinių konteineryje saugojimą, krovinio ir konteinerio masės
sumuojamos.
54. Be krovinių saugojimo mokesčio skaičiuojamas vežėjui priklausančių vagonų bei konteinerių
naudojimo arba vežėjui nepriklausančių vagonų, konteinerių ir kroviniams prilygintų riedmenų buvimo
viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose organizavimo mokestis Kainyno PP-LG I ir II skirsniuose
nustatyta tvarka.
55. Muitinės procedūrų atlikimo, nurodytų Kainyno PP-LG XXVII skirsnyje, teikimo metu, kai
darbai yra atliekami LG jėgomis (išskyrus VIT/KIT teikiamas paslaugas), krovinių saugojimo mokestis
neskaičiuojamas.
XIII skirsnis. Krovinių, vežamų tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, administravimas
12 lentelė
Nr.

Paslaugos pavadinimas

56.

Krovinių, vežamų tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją,
administravimas

Matavimo
vienetas
vagonas,
konteineris,
kroviniui
prilygintas
riedmuo

Įkainis,
EUR

10,30

PASTABA. Mokestis taip pat skaičiuojamas kai kroviniai vežami iš/į kitų šalių į/iš Klaipėdos
uostą aptarnaujančias stotis (Klaipėda, Draugystė, Rimkai).
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XIV skirsnis. Veterinarinė patikra
13 lentelė
Nr.
57.
57.1.
57.2.
57.3.

57.4.

57.5.

Matavimo
Įkainis,
vienetas
EUR
Už importuojamų ir tranzitu per Lietuvos Respubliką vežamų gyvūninių ir negyvūninių
produktų, išvardintų šio Kainyno PP-LG 2 priede, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
kontrolę skaičiuojami šie mokesčiai:
už importuojamas gyvūninės kilmės prekes, nurodytas Kainyno
tona
13,20
PP-LG 2 priedo 1 lentelėje
už importuojamas negyvūninės kilmės prekes, nurodytas vagonas ar
16,70
Kainyno PP-LG 2 priedo 2 lentelėje
konteineris
už tranzitu vežamų gyvūninių ir negyvūninių prekių, nurodytų vagonas ar
43,40
Kainyno PP-LG 2 priedo 1 ir 2 lentelėse
konteineris
už importuojamas gyvūninės kilmės prekes, nurodytas Kainyno 2
priedo 1 lentelėje skaičiuojami Kainyno PP-LG 57.1 papunktyje vagonas ar
608,10
nurodyti mokesčiai, bet ne daugiau 608,10 EUR už vagoną ar konteineris
konteinerį
išankstinės informacijos apie gyvūninių produktų ar gyvūnų
dokumentas
15,00
siuntą suvedimas pasienio veterinarijos postams per IS TRACES
Paslaugos pavadinimas

PASTABA. Mokesčiai už Kainyno PP-LG 57.2 ir 57.3 papunkčiuose nurodytų prekių valstybinę
veterinarinę kontrolę, kai viename vagone vežamos kelių rūšių prekės, skaičiuojami atskirai kiekvienai
prekių rūšiai kaip vežamai atskirame vagone.
XV skirsnis. Fitosanitarinė patikra
14 lentelė
Nr.

58.

59.

60.

Paslaugos pavadinimas
Importuojamų ir tranzitu (įskaitant ir į/iš Klaipėdos uostą) per
Lietuvos Respubliką vežamų augalų, augalinių produktų ir kitų
krovinių, kurių sąrašas nurodytas Kainyno PP-LG 3 priede,
dokumentų ir tapatumo patikrinimas
Importuojamų, vežamų tranzitu (įskaitant ir į/iš Klaipėdos uostą),
eksportuojamų ir vidaus rinkai teikiamų augalų, augalinių
produktų ir kitų krovinių, kurių sąrašas nurodytas Kainyno PPLG 3 priede, fitosanitarinį ir kokybės patikrinimas
Helmintologinė medienos, durpių, augalo dalių ir kitų (laisvai
gyvenantiems nematodams nustatyti) ekspertizė (pasitvirtinus
įtarimams dėl fitosanitarinių ar kokybės reikalavimų neatitikimo)

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

vagonas,
konteineris

20,20

vagonas,
konteineris

25,10

vagonas,
konteineris

8,40

PASTABA. Krovinių, kurie tikrinami Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos, sąrašas yra nurodytas Kainyno PP-LG 3 priede.
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XVI skirsnis. Vagonų ir konteinerių išvalymas
61. Jei, iškrovęs krovinį, klientas neišvalė vagono ar konteinerio, kaip numatyta Krovinių vežimo
geležinkelių transportu taisyklėse, už vagono ar konteinerio išvalymą skaičiuojamas mokestis, nurodytas
Kainyno PP-LG 15 lentelėje.
15 lentelė
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo
vienetas
vagonas

Įkainis,
EUR
53,30

vagonas

106,00

61.1.

universalusis vagonas

61.2.

specializuotasis vagonas

61.3.

10, 20, 30, 40, 45 pėdų ilgio konteineriai

konteineris

24,10

61.4.

refrižeratorinis konteineris

konteineris

53,30

62. Už vagono valymo laiką taip pat skaičiuojamas vežėjui priklausančių vagonų naudojimo arba
vežėjui nepriklausančių vagonų buvimo viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose organizavimo
mokestis Kainyno PP-LG I ir II skirsnyje nustatyta tvarka.
XVII skirsnis. Vagonų ir konteinerių plovimas ir dezinfekavimas
63. Mokestis už vagonų ir konteinerių plovimo ir dezinfekavimo Kretingos riedmenų plovykloje
paslaugos užsakymą apskaičiuojamas taikant 3,50 Eur/vag. įkainį.
64. Mokestis už vagonų ir konteinerių plovimą ir dezinfekavimą riedmenų plovyklose
apskaičiuojamas pagal geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriaus nustatytus įkainius, kurie yra
skelbiami LG interneto svetainėje www.litrail.lt
65. Siunčiant vežėjui priklausančius vagonus ar konteinerius plauti, mokestis už vežimą
neskaičiuojamas.
66. Varant riedmenis nuo Bugenių ir Kretingos geležinkelio stočių iki riedmenų plovyklų
papildomai skaičiuojamas riedmenų varymo mokestis šio Kainyno PP-LG XXI skirsnyje nustatyta tvarka.
67. Krovinių, po kurių iškrovimo privaloma plauti vagonus, sąrašas nurodytas Krovinių vežimo
geležinkelių transportu taisyklėse.
XVIII skirsnis. Mokėtojo keitimas važtaraštyje
16 lentelė
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

68.

Mokestis už mokėtojo keitimą važtaraščiuose, kai klientas prašo
perrašyti PVM sąskaitą faktūrą

važtaraštis

37,90

PASTABA. Mokestis už mokėtojo keitimą važtaraščiuose skaičiuojamas esant kliento rašytiniam
prašymui suteikti šią paslaugą.
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XIX skirsnis. Prekinių traukinių formavimo plano keitimas
17 lentelė
Nr.
69.

70.

Paslaugos pavadinimas
Mokestis už pateiktą prašymą pakeisti Prekinių traukinių
formavimo plane numatytą maršrutą
Mokestis už Prekinių traukinių formavimo plane numatyto maršruto
pakeitimą (skaičiuojamas išsiuntus pranešimą, telegramą, raštą, el.
paštu ar IS „Krovinys“, kuriuo informuojama apie suderintą
maršruto pakeitimą)

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

paslauga

23,60

paslauga

30,80

XX skirsnis. Techninė riedmenų priežiūra krovinių vežimo metu
71. Techninė riedmenų priežiūra krovinių vežimo metu atliekama pagal atskirą sutartį tarp kliento ir
LG. Techninės riedmenų priežiūros krovinių vežimo metu darbų įkainiai skelbiami LG interneto
svetainėje www.litrail.lt.
711 Kai krovinys yra pakraunamas į tą patį vagoną, iš kurio buvo iškrautas klientui atvežtas
krovinys, neperduodant jo vežėjui, ir kliento prašymu prieš pradedant pakrovimo darbus vagoną krovos
bare apžiūri vežėjas, skaičiuojamas 10,70 Eur mokestis už vieno vagono techninę apžiūrą krovos bare,
taip pat papildomai taikomas remiantis LG nustatyta 1 km automobilio ridos rinkos kaina apskaičiuotas
nuvykimo į paslaugos teikimo vietą mokestis (už kiekvieną nuvažiavimą atskirai).
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III SKYRIUS.
MOKESČIAI UŽ PAPILDOMĄ IR PAGALBINĘ TRANSPORTO VEIKLĄ
XXI skirsnis. Riedmenų varymas
18 lentelė

Riedmenų varymo
pirmyn arba atgal
atstumas, km

1
Iki 1,000
Nuo 1,001 iki 2
Nuo 2,001 iki 3
Nuo 3,001 iki 4
Nuo 4,001 iki 5
Nuo 5,001 iki 6
Nuo 6,001 iki 7
Nuo 7,001 iki 8
Nuo 8,001 iki 9
Nuo 9,001 iki 10
Nuo 10,001 iki 11
Nuo 11,001 iki 12
Nuo 12,001 iki 13
Nuo 13,001 iki 14
Nuo 14,001 iki 15
Nuo 15,001 iki 16
Nuo 16,001 iki 17
Nuo 17,001 iki 18
Nuo 18,001 iki 19
19,001 ir daugiau

Už riedmenų varymą
LG lokomotyvu
klientams
priklausančiais
privažiuojamaisiais
keliais

Už riedmenų varymą
LG lokomotyvu LG
priklausančiais
privažiuojamaisiais
arba viešosios
geležinkelių
infrastruktūros keliais

Už riedmenų varymą
kliento lokomotyvu
LG priklausančiais
privažiuojamaisiais
arba viešosios
geležinkelių
infrastruktūros keliais

Įkainis už riedmenį,
EUR
2
0,75
1,50
2,25
3,00
3,75
4,50
5,25
6,00
6,75
7,50
8,25
9,00
9,75
10,50
11,25
12,00
12,75
13,50
14,25
15,00

Įkainis už riedmenį,
EUR
3
1,24
2,48
3,72
4,96
6,20
7,44
8,68
9,92
11,16
12,40
13,64
14,88
16,12
17,36
18,60
19,84
21,08
22,32
23,56
24,80

Įkainis už riedmenį,
EUR
4
0,49
0,98
1,47
1,96
2,45
2,94
3,43
3,92
4,41
4,90
5,39
5,88
6,37
6,86
7,35
7,84
8,33
8,82
9,31
9,80

72. Už kiekvieną į galinę stotį atvežtą ir varymui paruoštą riedmenį bei už kiekvieną išvežimui iš
pradinės stoties paruoštą riedmenį skaičiuojamas 2,50 EUR už geležinkelio įmonės (vežėjo) naudojimąsi
traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiais mokestis.
73. Už kiekvieną riedmenį, jį varant LG lokomotyvu į (iš) privažiuojamąjį kelią arba į (iš)
viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose esančius krovos barus (išskyrus Kainyno PP-LG 74 punkte
numatytą atvejį), skaičiuojamas 3,85 EUR mokestis už LG lokomotyvo darbą, pasiruošiant varyti
riedmenis, ir Kainyno PP-LG 18 lentelės 2-3 skiltyse nurodyti įkainiai.
74. Varant riedmenis LG lokomotyvu į (iš) viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose esančius
krovos barus, kuriuose krovos darbai atliekami LG jėgomis (išskyrus VIT/KIT teikiamas paslaugas),
Kainyno PP-LG 73 punkte nurodyti mokesčiai neskaičiuojami. Šiuo atveju už kiekvieną riedmenį
skaičiuojamas Kainyno PP-LG 72 punkte nurodytas mokestis.
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75. Kainyno PP-LG 18 lentelėje nurodytas Riedmenų varymo pirmyn ir atgal atstumas, km
nustatomas pagal privažiuojamojo kelio techninio paso duomenis, stoties schemą arba faktinius
matavimus, ir skaičiuojamas taip:
75.1. varant riedmenis į viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose esančius krovos barus,
atstumas skaičiuojamas nuo stoties ašies iki iškrovimo baro (pirmyn arba atgal) pagal riedmenų varymo
manevrų maršrutą;
75.2. varant riedmenis į privažiuojamuosius kelius riedmenų varymo atstumas skaičiuojamas nuo
stoties ašies, o jei privažiuojamasis kelias yra tarpstotyje – nuo stoties, iš kurios atvaromi riedmenys, ašies
iki krovos barų arba riedmenų perdavimo vietos pagal riedmenų varymo manevrų maršrutą;
75.3. riedmenų varymo (pirmyn arba atgal) atstumas iki kelskyros (skiriamojo punkto), kur
neatliekamos komercinės operacijos, skaičiuojamas nuo stoties, iš kurios varomi riedmenys, ašies iki
kelskyros (skiriamojo punkto) krovos barų arba privažiuojamųjų kelių pagal riedmenų varymo manevrų
maršrutą;
75.4. jei viena riedmenų varymo atstumo atkarpa priklauso klientui, o kita dalis – LG, mokestis už
riedmenų varymą LG lokomotyvu į klientui priklausančius privažiuojamuosius kelius apskaičiuojamas už
kiekvieną atkarpą atskirai pagal Kainyno PP-LG 18 lentelės 2–3 skiltyse nurodytus įkainius.
Kainyno PP-LG 72 ir 73 punktuose nurodytas mokestis šiuo atveju skaičiuojamas vieną kartą;
75.5. jei riedmenys į privažiuojamąjį kelią varomi skirtingiems savininkams priklausančiais
lokomotyvais (LG, klientui), mokestis už riedmenų varymą apskaičiuojamas už kiekvieną atkarpą
atskirai. Kainyno PP-LG 72 ir 73 punktuose nurodyti mokesčiai šiuo atveju skaičiuojami vieną kartą;
75.6. pakrautų riedmenų su įformintais važtos dokumentais varymo atstumas, jei riedmuo varomas
iš to paties kliento vieno privažiuojamojo kelio į kitą arba iš vieno kliento į kito kliento privažiuojamąjį
kelią toje pačioje geležinkelio stotyje, nustatomas sumuojant riedmenų varymo šiais privažiuojamaisiais
keliais atstumus (pirmyn arba atgal), nustatytus pagal Kainyno PP-LG 75.2 papunktį. Šiuo atveju
Kainyno PP-LG 72 punkte nurodytas mokestis neskaičiuojamas;
75.7. jei riedmenis į perdavimo kelius (nustatytą vagonų perdavimo vietą) nuvaro LG lokomotyvas,
o kliento lokomotyvas juos nuvaro į krovos barus, mokesčiams už riedmenų varymą LG lokomotyvu,
apskaičiuojamiems pagal Kainyno PP-LG 18 lentelės 2-3 skiltyse bei Kainyno PP-LG 73 punkte
nurodytus įkainius, taikomas koeficientas 0,85.
76. Nustatant riedmenų varymo atstumą, pagal kurį skaičiuojamas varymo mokestis pagal 18
lentelės 2-4 skiltis, prie sveikojo varymo atstumo kilometrų skaičiaus (išskyrus 0 km) esanti trumpesnė
nei 100 m varymo atstumo dalis (imtinai) apvalinama iki sveikojo kilometrų skaičiaus į mažesniąją pusę.
Jei visas varymo atstumas nesiekia 0,100 km (imtinai) – riedmenų varymo mokestis skaičiuojamas pagal
18 lentelės 2-4 skiltyse nurodytus įkainius kaip už riedmenų varymą iki 1,000 km.
77. Mokestis už riedmenų varymą skaičiuojamas atskirai kiekvienam klientui, neatsižvelgiant į tai,
ar kiekvienam iš jų atskirai, ar keliems vienu metu varomi riedmenys.
XXII skirsnis. Lokomotyvo manevravimas krovos baruose
19 lentelė
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

78.

Lokomotyvo manevravimas krovos baruose pagal atskirus Kliento
rašytinius prašymus riedmenims pastumti, patraukti, perstatyti

30 minučių

28,50

PASTABA. Apskaičiuojant mokestį už LG lokomotyvo manevravimą, kiekvienas trumpesnis nei
30 minučių laikotarpis apvalinamas iki 30 minučių.
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XXIII skirsnis. Konteinerio pateikimas pakrovai
20 lentelė
Nr.
79.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

Tuščio konteinerio (išskyrus vežėjui nepriklausančio)
pateikimas pakrovimui į stotį, kurioje viešojoje geležinkelių
infrastruktūroje nevykdomi didžiųjų konteinerių krovos darbai

konteineris

25,00

XXIV skirsnis. Konteinerio aptarnavimo VIT ir KIT užsakymas
21 lentelė

80.

Konteinerio aptarnavimo VIT užsakymas

Matavimo
vienetas
konteineris

81.

Konteinerio aptarnavimo KIT užsakymas

konteineris

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Įkainis,
EUR
17,70
18,50

1 PASTABA. Į konteinerio aptarnavimo VIT ir KIT užsakymo mokestį įskaičiuota rinkliava už
naudojimąsi intermodaliniais terminalais ir papildomos išlaidos, susijusios su šios paslaugos užsakymo
intermodaliniuose terminaluose administravimu.
2 PASTABA. Į konteinerio aptarnavimo VIT ir KIT užsakymo mokestį neįskaičiuoti vežėjui
priklausančių vagonų bei konteinerių naudojimo, vežėjui nepriklausančių vagonų ir konteinerių buvimo
viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose organizavimo mokesčiai, riedmenų varymo mokesčiai.
3 PASTABA. VIT ir KIT teikiamų papildomų paslaugų įkainiai skelbiami LG interneto svetainėje
www.litrail.lt
XXV skirsnis. Krovimo aikštelių eksploatavimas
82. Kainyno PP-LG 22 lentelėje nurodyti mokesčiai skaičiuojami, jeigu:

krovos darbai krovimo aikštelėje atliekami kliento jėgomis bei priemonėmis, o krovinys
yra išvežamas (atvežamas) kliento transporto priemonėmis;

kliento transporto priemonė atvyksta į aikštelės teritoriją ne krovos darbų atlikimui;

krovinio perkrovimo darbai Šeštokų geležinkelio stotyje, perkraunat krovinius iš vieno
pločio vėžės vagonų į kito pločio vėžės vagonus, vykdomi kliento jėgomis ir priemonėmis.
22 lentelė
Nr.
83.
83.1.
83.1.1.
83.1.2.
83.2.
83.3.
84.

Matavimo
Įkainis,
vienetas
EUR
Leidimų išdavimas kliento transporto priemonei įvažiuoti į krovimo aikštelės teritoriją:
Paslaugos pavadinimas

vienkartinis leidimas:
lengvajam automobiliui
krovininiam automobiliui
nuolatinis leidimas (lengvajam arba krovininiam automobiliui)
(išskyrus Vilniaus stotyje)
nuolatinis leidimas (lengvajam arba krovininiam automobiliui)
Vilniaus stotyje
Krovinių atvežimas (išvežimas) kliento transporto priemonėmis
Vilniaus, Kauno, Panerių, Mauručių ir Kenos stotyse, kraunant iš
(į) vagono ar konteinerio

para

2,50

para

3,00

mėn.

16,70

mėn.

37,10

vagonas ar
konteineris

8,20

17
Nr.

Paslaugos pavadinimas

85.

LG suteiktos paslaugos Šeštokų geležinkelio stotyje (vagonų
varymas į krovos barus, manevravimas krovos baruose
paaukštintos rampos naudojimas), kai krovos darbai atliekami
kliento jėgomis bei priemonėmis

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

vagonas

60,20

PASTABA. Skaičiuojant Kainyno PP-LG 83.1 papunktyje nustatytus mokesčius, laikas pradedamas
skaičiuoti nuo paslaugos teikimo pradžios ir apvalinamas iki pilnos paros. Kiekviena kita ne pilna para
apvalinama iki pilnos paros.
XXVI skirsnis. Svėrimo paslaugų organizavimas
23 lentelė
Nr.

Paslaugos pavadinimas

86.

Riedmenų svėrimas (svorio tikrinimas) svarstyklėmis

87.

Svėrimas automobilių svarstyklėmis

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

riedmuo
transporto
priemonė

12,50
10,00

1 PASTABA. Svėrimo paslauga teikiama pagal atskirus kliento rašytinius prašymus.
2 PASTABA. Vežant vagonus iki svarstyklių skaičiuojamas Kainyno PP-LG XXII skirsnyje
nurodytas mokestis už lokomotyvų manevravimą krovos baruose.

XXVII skirsnis. Muitinės procedūrų atlikimas (muitinės tarpininko paslaugos)
24 lentelė
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Importo, eksporto, tranzito procedūrų įforminimas ir atstovavimas
muitinėje
88.1.
bendrojo administracinio dokumento pildymas papildomai prekei
88.2.
vertės deklaracijos pildymas
88.3.
elektroninio eksporto manifesto įforminimas
88.4.
papildomos deklaracijos prijungimas prie el. eksporto manifesto
89.
Bendrosios deklaracijos pildymas ir atstovavimas muitinėje
89.1.
bendrosios deklaracijos pildymas papildomai prekei
TIR CARNET pildymas, TIR CARNET duomenų persiuntimas
90.
kompiuteriniais tinklais bei atstovavimas muitinėje
TIR CARNET pildymas bei TIR CARNET duomenų persiuntimas
90.1. kompiuteriniais tinklais (atliekant eksporto, tranzito procedūrų
įforminimo ir atstovavimo muitinėje paslaugą)
91.
CMR pildymas
92.
Kitų dokumentų rengimas
88.

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

rinkinys

25,00

prekė
rinkinys
rinkinys
rinkinys
rinkinys
prekė

5,50
4,00
20,00
2,50
16,00
2,50

rinkinys

23,00

rinkinys

17,50

rinkinys
lapas

5,80
4,50
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XXVIII skirsnis. Transporto priemonių įvažiavimas į muitinės tikrinimo aikštelę4
25 lentelė
Nr.
93.
93.1.
93.2.
94.

Paslaugos pavadinimas
Transporto priemonės įvažiavimas į muitinės tikrinimo aikštelę:
klientams, besinaudojantiems LG muitinės tarpininkų
paslaugomis
klientams, besinaudojantiems kitų įmonių muitinės tarpininkų
paslaugomis
Transporto priemonės stovėjimas 1 parą muitinės tikrinimo
aikštelėje

Matavimo
vienetas
transporto
priemonė
transporto
priemonė
transporto
priemonė

Įkainis,
EUR
5,07
7,12
5,95

2 PASTABA. Skaičiuojant Kainyno PP-LG 94 punkte nustatytą mokestį už transporto priemonės
stovėjimą muitinės tikrinimo aikštelėje, laikas iki 12 valandų neskaičiuojamas, o 12 valandų (imtinai) ir
daugiau apvalinamas iki visos paros.
XXIX skirsnis. Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, siuntimas
26 lentelė
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo
vienetas

Įkainis,
EUR

95.

Dokumentų kopijavimas/spausdinimas

lapas

0,30

96.

Dokumentų siuntimas paštu

vokas

3,20

97.

Telegramos išsiuntimas

pranešimas

19,70

XXX skirsnis. Kitos paslaugos
98. Paslaugų, nenurodytų šiame Kainyne PP-LG (vagonų nuoma, krovinių sandėliavimui
suteikiamas plotas, krovos darbai geležinkelio stotyse, krovinio tvirtinimas, ekspedijavimo paslaugos ir
kitos), įkainiai ir teikimo sąlygos nustatomi atskiru LG ir kliento susitarimu.
______________

4

Mokestis skaičiuojamas stotyse, išskyrus Vilniaus geležinkelio stotį
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PRIEDAI
Kainyno PP-LG 1 priedas
Krovinių, vežamų geležinkelių transportu, sąrašas
Krovinių rūšys

1. Pavojingieji kroviniai

2. Mažos vertės kroviniai

3. Kiti kroviniai

Krovinių BKN kodai
1 klasė – 29214400, 31023000, 36010000, 36020000, 36030010,
36041000, 39122000, 93062100, 93063000, 93069000, 93063010;
2 klasė - 27050000, 27111200, 27111300, 27111900, 27112100,
27112900, 28011000, 28013010, 28041000, 28042100, 28042900,
28043000, 28044000, 28112100, 28112905, 28141000, 28142000,
28459010, 290100, 290311, 29031910, 29031100, 29032100,
29091900, 29101000, 29211100, 38247100, 84241000, 96132000;
3 klasė – 22089000, 27073000, 27090000, 27210000, 27220000,
27240000–27260000, 27410000, 27420000, 29011000, 29012400,
29012900, 29021100, 29029000, 290219, 290220, 290230, 290241–
290243, 290250, 290260, 29027000, 29025000, 29021930,
29022000, 29023000, 29024100-29024300, 29026000, 29031500,
29031900, 29032900, 29051100, 29051200, 29051400, 29051900,
29061900, 29091100, 29091900, 29092000, 29094400, 29094900,
29102000, 29109000, 29110000, 29121100–29121900, 29122900,
29124900, 29125000, 29141100–29141900, 29142200, 29142900,
29144000, 29145000, 29151300, 29153100, 29153200, 29153400,
29153900, 29156000, 29159000, 29161200, 29161400, 29161900,
29209000, 29211100, 29211900, 29212900, 29242900, 29261000,
29321100, 29321900, 29333100, 29333900, 30039000, 32050000,
32100010, 32151900, 33079000, 38051000, 38069000, 40052000;
4.1 klasė – 28047000, 29042000, 29163900, 29299000, 29339900,
81092000;
4.2 klasė – 28131000, 29299000, 29309000, 81092000;
4.3 klasė – 28480000, 28500200;
5.1 klasė – 28299040, 28299000, 29299000, 29336900, 31051000;
6.1 klasė – 281210000, 29031910, 29033100, 29109000, 29147000,
29154000, 29159000, 29181100, 29222900, 29241900, 29269000,
29280010, 29291000, 29309000, 29329900, 29339900, 29349900,
30039000;
7 klasė – 28444010;
8 klasė – 280610000, 28111900, 28129000, 28261900, 29155000,
29211900, 29212900, 29241900, 29349900.
2501 – 2509, 2511 – 2530 (išskyrus 25030010, 25241000) – druska,
žemės ir akmenys, tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas;
2601 – 2621 (išskyrus 26201900, 26204000) – rūdos, šlakai, pelenai;
2701 – 2708 (išskyrus 27050000, 27073000, 27074000) – kietasis
mineralinis kuras;
4401 – 4402 – kurui skirta mediena, medžio anglys;
35051010 dekstrinai; 27141000 bituminiai arba naftingieji skalūnai;
29339100 chlordiazepoksidas (INN); 38070010 medžio degutas;
38140010 tirpikliai ir skiedikliai; 39122011 neplastifikuoti kolodijai
ir celoidinas; 88033000 lėktuvų arba sraigtasparnių dalys bei visi kiti
kroviniai, kurių BKN kodai nenurodyti šioje lentelėje
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Kainyno PP-LG 2 priedas
Gyvūninių produktų, negyvūninio maisto ir pašarų, kuriems privaloma Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos kontrolė, sąrašas
1 lentelė. Gyvūninių produktų, kuriems privaloma Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
kontrolė, sąrašas
BKN pozicijos
0201-0210
0301-0308
0401-0410
0502, 0504-0508, 05100511
06029010
1212 99 95, 1213 (tik
šiaudai), 121490 (tik
šienas),
1501-1506, 1516-1518,
1521, 1522 00
1601-1605
170211
1806
1901,1902, 1905
2004, 2005
2103 90 90, 2104-2106
220290
2301, 2309
2835 25 00, 2835 26 00
293299 00
3001,3002, 3006 92 00
3101
3501-3504,
350710,
35079090
382200, 382510, 3826 00
391390, 391710
4101-4103
4205, 4206
4301
5101-5103
67010000
95081000, 9508900
9705

Krovinio pavadinimas
Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai
Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai
Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės
kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje
Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje
Grybiena, tik jei jos sudėtyje yra perdirbto gyvūninio mėšlo
Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai,
naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai
Gyvūniniai riebalai bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai;
gyvūninis vaškas
Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens
bestuburių
Laktozė ir laktozės sirupas
Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, kurių sudėtyje yra
gyvūninių produktų, pvz. pieno produktų
Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno; miltiniai konditerijos
gaminiai
Kitos daržovės
Įvairūs maisto produktai
Produktai, kurių sudėtyje yra 0401-0404 pozicijose klasifikuojamų
produktų ar jų riebalų
Maisto liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams
Dikalcio rūgštusis fosfatas („dikalcio fosfatas“), kiti kalcio fosfatai
Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas
Farmacijos produktai (tik gyvūninės kilmės)
Trąšos (gyvūninės kilmės trąšos)
Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai)
Įvairus chemijos produktai (gyvūninės kilmės)
Plastikai ir jų dirbiniai (gyvūninės kilmės)
Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda
Kiti dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos; dirbiniai iš gyvūnų žarnų
(išskyrus šilkaverpių žarnas)
Neapdoroti kailiai
Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir
audiniai
Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų
Keliaujantys cirkai ir atrakcionai
Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai
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2 priedo tęsinys
2 lentelė. Negyvūninių produktų, kuriems privaloma Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos kontrolė, sąrašas

BKN pozicijos
Visos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN kodas
prasideda 07, išskyrus prekes, kurių BKN kodai 0701 10 00,
0703 10 11, 0709 60 91, 0709 60 95, 0712 90 11, 0713 10 10,
0713 33 10 – skirtas sėjai
Visos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN kodas
prasideda 08
Visos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN kodas
prasideda 09, išskyrus 09019010 – kavos išaižas ir luobeles
Visos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN kodas
prasideda 10, išskyrus prekes, kurių BKN kodas 1001 11 00,
1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006
10 10, 1007 10, 1008 21 00 – skirtas sėjai ir 1008 30 00 –
kanarėlių lesalą (strypainio sėklas)
Visos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN kodas
prasideda 11
Visos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN kodai 12011208, 1210, 1212, išskyrus prekes, kurių BKN kodai 1209,
1211, 1213, 1214 – skirtas sėjai ir visas prekes
Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN
kodai – 1302 12 00, 1302 20, 1302 31, 130232, 130239
Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN
kodai 1507-1517, 1521
Visos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN kodas
prasideda 17
Visos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN kodai 18011806, išskyrus 1802 00 00 - kakavos lukštus, išaižas, luobeles
ir kitas kakavos atliekas
Visos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN kodai 19011905, išskyrus 1902 20 10, 1902 20 30
Visos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN kodas
prasideda 20
Visos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN kodas
prasideda 21, išskyrus 2105 00
Visos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN kodas
prasideda 22
Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN
kodai – 2303
Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės kurių BKN
kodas-25010091 (druska tinkama vartoti žmonėms)
Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN
kodai – 2803 00, 2804 10 00 – 2804 40 00, 2806, 2807 00,
2809-2813 90 90, 2814 20 00, 2815, 2816, 2818, 2821, 2825

Krovinio pavadinimas
Valgomosios daržovės ir kai kurie
šakniavaisiai bei gumbavaisiai
Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusinių
vaisių arba melionų žievelės ir luobos
Kava, arbata, matė ir prieskoniai

Javai

Malybos
produkcija;
salyklas;
krakmolas; inulinas; kviečių glitimas
Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai;
įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai,
naudojami pramonėje ir medicinoje;
šiaudai ir pašarai
Šelakas; lipai, dervos ir kiti augalų
syvai bei ekstraktai
Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir
aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti
valgomieji riebalai, gyvūninis arba
augalinis vaškas
Cukrus ir konditerijos gaminiai iš
cukraus
Kakava ir gaminiai iš kakavos
Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba
pieno; miltiniai konditerijos gaminiai
Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų
augalų dalių produktai
Įvairus maistas
Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai
bei actas
Maisto pramonės liekanos, skirti
žmonių maistui
Paprastoji druska tinkama žmonėms
vartoti
Neorganiniai chemikalai; organiniai
arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų
žemių metalų, radioaktyviųjų elementų
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BKN pozicijos
90 11, 2825 90 19, 2825 90 80, 2827 20 00, 2827 31 00, 2827
39 10, 2827 39 85, 2832 10 00, 2832 20 00, 2833 11 00, 2833
19 00, 2833 22 00, 2833 29, 2834 10 00, 2834 21 00, 2834 29
80, 2835, 2836 30 00 – 2836 50 00, 2836 99 11, 2836 99 17,
2837 20 00, 2839 19 00-2840 30 00, 2842 10 00
Visos maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių
BKN kodas prasideda 29, išskyrus prekes, kurių BKN kodai
2941, 29420000
Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN
kodai – 3002 90 50, 3004 90 00
Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN
kodas - 310250
Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN
kodai – 3203 , 3204, 3206
Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN
kodai – 3301, 330210

Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN
kodai – 3402, 3404

Krovinio pavadinimas
arba izotopų junginiai

Organiniai chemijos produktai
Farmacijos produktai
Trąšos
Rauginimo arba dažymo ekstraktai‘
taninai ir jų dariniai; dažikliai,
pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos;
dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos;
rašalai
Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų
ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos,
kosmetikos ir tualetiniai preparatai
Muilas, organinės paviršinio aktyvumo
medžiagos,
skalbikliai,
tepimo
priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti
vaškai, blizginimo arba šveitimo
priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai,
modeliavimo pastos, stomatologiniai
vaškai,
taip
pat
stomatologijos
preparatai, daugiausia iš gipso
Albumininės medžiagos, modifikuoti
krakmolai, klijai, fermentai (enzimai)

Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN
kodai – 3504 00 00, 3505 10 50, 3505 10 90, 3507
Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN
Įvairūs chemijos produktai
kodai – 382460, 3824 90 98
Medienos
arba
kitų
pluoštinių
Tik maistui skirtos prekinės pozicijos arba prekės, kurių BKN celiuliozinių
medžiagų
plaušiena;
kodas - 4706
perdirbti skirtas popierius arba kartonas
(atliekos ir liekanos)
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Krovinių, kurie tikrinami Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos,
sąrašas
BKN
Krovinio pavadinimas
pozicijos
Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai,
0601
esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos)
augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuojamas 1212 pozicijoje
0602
Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai, grybiena
Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos,
0603
džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos
Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir
0604
kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos,
dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos
0701
Bulvės, šviežios arba atšaldytos
0702
Pomidorai švieži arba atvėsinti
Svogūnai, valgomieji svogūnėliai, valgomieji česnakai, daržiniai porai ir kitos svogūninės
0703
daržovės, šviežios svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos
Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, ropiniai, lapiniai kopūstai ir panašios valgomosios
0704
bastučio genties daržovės, šviežios arba atšaldytos
0705
Salotos ir trūkažolės, šviežios arba atšaldytos,
Morkos, ropės, burokėliai, pūteliai, gumbiniai salierai, ridikai ir panašūs valgomieji
0706
šakniavaisiai, švieži arba atšaldyti
0707
Švieži agurkai, kornišonai švieži arba atšaldyti
0708
Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos
0709
Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos
Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos
0712
arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos (aktualu tik: 07129011 Cukriniai kukurūzai
skirti sėjai)
Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobele arba be luobelių, skaldytos arba
0713
neskaldytos (aktualu tik: 07131010 – Žirniai skirti sėjai, 07133310 - Daržinės pupelės,
įskaitant mažąsias baltąsias pupeles, skirtos sėjai)
0803
Bananai, įskaitant tikruosius bananus, švieži arba džiovinti
Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajanos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba
0804
džiovinti
0805
Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti
0806
Vynuogės, šviežios arba džiovintos
0807
Melionai (įskaitant arbūzus) ir tikrosios papajos, švieži
0808
Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži
0809
Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus, slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži
0810
Kiti vaisiai, švieži
1001
Kviečiai ir meslinas (kviečių ir rugių mišinys)
1002
Rugiai (sėklos)
1003
Miežiai (sėklos)
1004
Avižos (sėklos)
1005
Kukurūzai
1006
Ryžiai
1007
Grūdiniai sorgai hibridai, skirti sėjai
1008
Grikiai, soros ir kanarėlių lesalas, kiti javai
1201
Sojų pupelės, smulkintos arba nesmulkintos (sėklos)
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1204
Linų sėmenys, smulkinti arba nesmulkinti
1205
Rapsų arba rapsukų sėklos smulkintos arba nesmulkintos
1206
Saulėgrąžų sėklos, smulkintos arba nesmulkintos
Kitos aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai, smulkinti arba nesmulkinti(sėjamosios kanapės,
1207
dažiniai dygminai, paprastieji kmynai, daržinės aguonos baltosios garstyčios (sėklos)
1209
Sėklos, vaisiai ir sporos, tinkamos sėti
Saldžiavaisių pupmedžių vaisiai, jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, cukriniai runkeliai
ir cukranendrės, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, susmulkinti arba nesmulkinti,
1212
vaisių kauliukai ir branduoliai, taip pat kiti augaliniai produktai (įskaitant neskrudintas
Cichorium intybus sativum rūšies trūkažolių šaknis), dažniausiai vartojami žmonių maistui,
nenurodyti kitoje vietoje
2530
Mineralinės medžiagos, nenurodytos kitoje vietoje
2703
Durpės (įskaitant kraikines durpes), aglomeruotos ar neaglomeruotos
Gyvūninės arba augalinės kilmės trąšos, tarpusavyje sumaišytos arba nesumaišytos,
3101
chemiškai apdorotos arba neapdorotos, trąšos pagamintos sumaišius arba chemiškai
apdorojus gyvūninius arba augalinius produktus
Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas,
3105
fosforas ir kalis: kitos trąšos, priskiriamos šiam skirsniui
Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir augalų
3808
reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašūs produktai
3821
Paruoštos terpės mikroorganizmų (įskaitant virusus ir panašius organizmus)
Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai, chemijos pramonės arba giminingų pramonės
3824
šakų cheminiai produktai ir preparatai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių),
nenurodyti kitoje vietoje
Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą; medienos
4401
skiedros arba drožlės, pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba
aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą
Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir balana arba kuri, grubiai
4403
aptašyta arba neaptašyta
Lankinė mediena; perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai,
nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti; medinės lazdos, grubiai aptašytos, bet nenutekintos,
4404
lenktos arba kitais būdais apdorotos, tinkamos naudoti lazdų, skėčių, įrankių rankenoms arba
panašiems dirbiniams gaminti; plonų juostelių pavidalo ir panaši mediena.
4406
Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai
Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be
4407
žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais
Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotąją medieną) skirta fanerai arba
panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6
4408
mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba nužievinta, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba ne
šlifuota
Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus)), skirtus parketui, ištisai profiliuota
4409
(su įlaidais, išdrožomis, V formos sąlaidomis, brainelėmis, suapvalinta) obliuota arba
neobliuota, šlifuota arba nešlifuota
Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai;
4415
padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai.
Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilų gaminiai bei jų dalys, įskaitant
4416
statinių šulus
4421
Kiti medienos gaminiai
9406
Surenkamieji statiniai
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(Prašymo formos pavyzdys)
Išankstinės informacijos duomenų suvedimo į IS „Krovinys“, kurie reikalingi vežant krovinius
Baltarusijos Respublikos kryptimi, prašymas
SĄSKAITOS numeris _____________________ data _______________

Eilės
Nr.

Prekės kodas
pagal TNVED
nomenklatūrą
(10 ženklų)

V. Pavardė

Prekės
pavadinimas
(aprašymas)

Bruto
svoris,
kg

Prekių
kiekis ir
matavimo
vnt.

Papildomas
matavimo vnt. (jei
Pakuotės
numatyta TNVED
rūšis bei jų
nomenklatūroje)
skaičius
ir prekių kiekis
juo

Suma ir
valiuta

______________________
(parašas)
A.V.
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Pakeitimų registravimo lapas
Pakeitimo
numeris

tvirtinimo data

Pakeisto teksto vieta
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Kontaktiniai telefonai
AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
LT-03603 Vilnius, Mindaugo g. 12
Tel. (8-5) 269 20 38, faks. (8-5) 269 21 28
El. paštas: info@litrail.lt
Interneto svetainė: www.litrail.lt

KROVINIŲ VEŽIMO DIREKCIJA
Tel. (8-5) 269 27 45, 202 15 15
Faks. (8-5) 269 27 19
El. paštas: cargo@litrail.lt

