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Programa „Ekspedicijos paslaugų ir krovinių vežimo geležinkeliais 

organizavimas“ 
 

Eil. 

Nr. 

Tema Temos turinys Valandų 

skaičius 

1. Riedmenų ir krovinių 

vežimus 

reglamentuojantys 

dokumentai. 

 

1.1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto 

kodeksas.  

 1.2.Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės 

(ADV-6). 

1.3.Vienodosios tarptautinio krovinių vežimo 

geležinkeliais sutarties taisyklės (CIM). 

1.4. Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais 

susitarimas (SMGS). 

1.5. Tarnybinė tarptautinio krovinių vežimo 

geležinkeliais susitarimo instrukcija (Tarnybinė SMGS 

instrukcija). 

4 

2. Krovinių vežimo 

sutarties sudarymas. 

2.1.Organizacinės sutarties sudarymas. 

2.2.Krovinių vežimo sutarties sudarymas. 

3 

3. Krovinių iškrovimas, 

priėmimas, pakrovimas 

ir pateikimas vežti 

geležinkeliais. 

3.1. Krovinio priėmimas vežti.  

3.2. Reikalavimai tarai. Krovinio įpakavimas, 

ženklinimas, pakrovimas. 

3.3. Krovinio masės ir vienetų skaičiaus nustatymas.  

Vagonų plombavimas.  

3.4. Krovinio pristatymo terminai.  

3.4. Krovinių pakrovimas ir iškrovimas 

privažiuojamuose keliuose. 

4 

4. Krovinių vežimo 

paraiškų bei važtos 

dokumentų įforminimas 

ir pateikimas 

geležinkelių bendrovių 

padaliniams. 

 

4.1. Lydintieji dokumentai, reikalingi pagal kitų 

valstybės institucijų taisykles. 

4.2. Krovinio pavadinimo ir kodo identifikavimas. 

4.3. Nustatytos formos riedmenų užsakymo paraiškos 

įforminimas.  

4.4. Važtos dokumentu komplekto pildymas.  

4.5. Atsakomybė už važtaraštyje pateiktus duomenis. 

Baudos. 

4.6. Tarifai. 

5 

5. Krovinių, kurių vežimo 

sąlygos nenumatytos 

taisyklėse arba 

reikalauja papildomų 

atsargumo sąlygų, 

vežimų suderinimo tarp 

vežime dalyvaujančių 

subjektų tvarka. 

Krovinių vežimas 

ypatingomis sąlygomis. 

 

5.1. Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliais ir jų 

suderinimo tvarka.  

5.2. Negabaritinių krovinių vežimas geležinkeliais ir jų 

suderinimo tvarka. 

5.3. Gedžiųjų krovinių vežimas geležinkeliais ir jų 

suderinimo tvarka. 

5.4. Krovinių, kurių vežimo sąlygos nenumatytos 

taisyklėse, vežimas ypatingomis sąlygomis. 

5.5. Prašymo vežti krovinius ypatingomis sąlygomis 

pateikimo tvarka. 

4 

6. Krovinių krovimo ir 

tvirtinimo vagonuose 

reikalavimai. Krovinių, 

kurių pakrovimo ir 

tvirtinimo būdai 

nenumatyti taisyklėse, 

6.1. Krovinių krovimas ir tvirtinimas geležinkelių 

vagonuose ir konteineriuose. 

6.2. Krovinių krovimas ir tvirtinimas atviruose 

riedmenyse. 

6.3. SMGS 14 priedo Krovinių išdėstymo ir tvirtinimo 

vagonuose ir konteineriuose taisyklių pakeitimai ir 

4 

http://www.vgi.lt/teisine-informacija/teises-aktai#3.3
http://www.vgi.lt/teisine-informacija/teises-aktai#3.11
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krovimo ir tvirtinimo 

schemų paruošimo ir 

suderinimo su vežime 

dalyvaujančių 

geležinkelių 

administracijomis, 

tvarka. 

papildymai. 

6.4. Krovinių su siuntėjo palydą išsiuntimo tvarka. 

7. Važtos dokumentų 

komplekto pildymas 

Informacinėje sistemoje 

„KROVINYS“. 

 

7.1. Riedmenų užsakymo paraiškos pildymas 

Informacinėje sistemoje „KROVINYS“. 

7.2. Važtos dokumentų komplekto pildymas 

Informacinėje sistemoje „KROVINYS“. 

3 

8. Pretenzijų dėl krovinio 

netekties arba gedimo 

pateikimo tvarka. 

8.1. Kliūtys priimant krovinius iš geležinkelio. 

8.2. Pretenzijos ir ieškiniai. Šalių atsakomybė. 

Komercinis aktas. 

3 

 Iš viso valandų:  30 

 


