
 

Logistikos įmonė, teikianti rinkai skubių siuntų ir krovinių 

gabenimo bei kompleksines logistikos paslaugas Lietuvoje ir 

užsienyje 

SIUNTŲ SIUNTIMO IR PAKAVIMO TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tinkamai parinkta pakuotė ir taisyklingai supakuota siunta yra tokia, kurios 

neįmanoma būtų išplėšti, pasiekti ar sugadinti jos turinio, nesugadinus pakuotės. Naudojama 

pakuotė turi apsaugoti siunčiamą turinį nuo galimų pažeidimų transportavimo metu. Supakuota 

siunta turi būti saugi aplinkai t.y., neturi kelti pavojaus žmonėms, kitoms transportuojamoms 

siuntoms. 

2. Už tinkamos pakuotės parinkimą atsako juridinis ar fizinis asmuo (toliau – 

Siuntėjas). Pakavimas turi būti tvirtas ir turi atitikti transportavimo būdą bei trukmę. Siuntėjas 

privalo įvertinti faktinę aplinkybę, kad su jo siunta krovos, transportavimo metu gali liestis kitos 

siuntos, todėl siuntos pakuotė turi būti patvari, o joje esanti siunta maksimaliai apsaugota. 

3. Vadovaudamiesi šiomis siuntų siuntimo ir pakavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), 

užtikrinsite, kad Jūsų siuntos saugiai pasieks galutinį tikslą (bus saugiai transportuojamos 

nurodytam adresatui). 

4. Šios taisyklės skelbiamos Uždarosios akcinės bendrovės „NĖGĖ“ tinklapyje, su 

visais jų pakeitimais, taip pat gali būti pateiktos Siuntėjui sutartyje nurodytu elektroniniu paštu. 

II. SIUNTŲ PAKAVIMO REIKALAVIMAI 

5. Svarbu tinkamai įvertinti siuntos turinį ir pagal tai atitinkamai pasirinkti pakavimo 

medžiagas. 

6. Kiekviena siunta turi būti supakuota taip, kad būtų sandari ir patvari. 

7. Naudojama pakuotė turi apsaugoti siuntos turinį nuo ryškių klimato, temperatūros 

pokyčių, atsižvelgiant į siuntos turinio specifines savybes. 

8. Pakuotės kraunamos ant kitų pakuočių ir ant jų kraunamos kitos pakuotės, todėl jų 

kraštinės turi būti tvirtos, kad atlaikytų krūvį ir nesubliūkštų. Siuntėjas privalo įvertinti, kad 

siuntos pakuotė turi apsaugoti siuntos turinį nuo pažeidimų, kurie gali atsirasti 

kraunant/transportuojant siuntas kartu su kitomis siuntomis (siuntoms liečiantis). Siuntos 

pakuotė turi atlaikyti nenumatytą kritimą iš 80 cm. aukščio.  

9. Rekomenduojamos išorinės pakuotės: 

9.1. gofruoto kartono dėžės – naujos, tvirtos, lygiais kraštais; 

9.2. popieriniai vokai; 

9.3. plastikiniai vokai/maišai; 

9.4. kartono tūtos; 

9.5. kitos saugios ir tvirtos pakuotės. 

10. Siunčiami daiktai neturi liestis su išorinės pakuotės sienelėmis. Rekomenduojame 

naudoti šias pakavimo medžiagas: 

10.1. pakavimo juosta; 
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10.2. kartoniniai kampuočiai; 

10.3. birus putų polistirenas, pripučiamos pakuotės; 

10.4. putplastis/putplastis maišeliuose; 

10.5. gofruotas kartonas; 

10.6. kitos pakavimo medžiagos pakuotės ertmei užpildyti bei apsaugančios siunčiamo 

siuntinio turinį nuo galimų pažeidimų, ypač siuntoms liečiantis jas kraunant bei transportuojant. 

11. Būtina tinkamai ir aiškiai paženklinti siuntą (pristatymo adresas ir pan.). 

12. Pakuotė turi turėti pakankamą lygaus paviršiaus plotą, ant kurio būtų tvirtinama 

siuntos etiketė arba užrašoma privaloma adresų informacija. 

13. Ant siuntos dėžės neturi būti jokių senų siuntų lipdukų, logotipų ar kitų etikečių. 

14. Siunčiamo turinio gamyklinės pakuotės nėra laikomos 

tinkamos transportavimui. Kad gamyklinė pakuotė nebūtų pažeista 

transportavimo metu, būtina siuntinį papildomai supakuoti į 

transportavimui skirtą pakuotę. 

15. Siuntos turi būti užklijuotos tvirta lipnia juosta 

apjuosiant siuntą per visą jos apimtį taip, kad transportuojant neplyštų 

ar neatsidarytų, nepažeistų kitų siuntų, kad nebūtų įmanoma prieiti 

prie siuntos turinio nepažeidus pačios pakuotės. 

Svorio ir dydžio reikalavimai: 

16. Maksimalus siuntos (dėžės, pakuotės) svoris – 30 kilogramai. 

17. Maksimalus supakuotos paletės svoris – 2 tonos. 

18. Maksimalus dydis – ilgis iki 4 m, aukštis iki 2,20 m; plotis – 1,50 m. Jei viršijami 

reguliarūs išmatavimai t.y. 1,20 m x 0,80 m x 1,70 m, būtina suderinti siuntos / krovinio vežimą 

su atsakingu vadybininku. 

Trapių ir kitų lengvai pažeidžiamų, dūžtančių siuntinių pakavimas (stiklo, plastiko 

gaminiai, elektronikos prietaisai ir pan.) 

 

19. Trapius siuntinius pakuoti kiekvieną atskirai taip, kad jie nesiliestų vienas su kitu, 

bei nesiliestų su išorinės pakuotės šonais. Stačių kampų stiklo gaminiai turi būti apsaugoti 

putplasčiu dengiant visą gaminį. 

20. Naudoti specialią tik dūžtantiems daiktams transportuoti skirtą pakuotę. 
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21. Tarp siunčiamo daikto ir išorinės pakuotės sienelių turi būti bent 5 cm storio 

užpildo sluoksnis. 

22. Negalima į dėžę krauti daugiau ar didesnio svorio daiktų, nei ji gali atlaikyti. 

23. Siunčiat vinilines plokšteles, kompaktinius diskus ar panašius daiktus, jiems atskirti 

naudoti skirtukus, papildomai įvyniojant į burbulinę plėvelę, užpildant visus tarpus dėžėje. 

24. Dūžtančios, greitai gendančios ir neatsparios temperatūrų svyravimui siuntos yra 

pervežamos Siuntėjo rizika, t.y. Uždaroji akcinė bendrovė „NĖGĖ“ už šias siuntas neatsako. 

25. Siuntų pakuotės privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais: 

„Dūžta“ arba „FRAGILE“, „Nemėtyti“, taip pat turi būti 

pažymėtas dėžės viršus įspėjamuoju ženklu „Viršus“, kuris parodo, 

kad siuntinys negali būti apverstas ar kitaip pasuktas transportavimo 

metu. Įspėjamieji ženklai turi būti klijuojami gerai matomoje vietoje 

šalia siuntos žymos. 

26. Dušo kabinos, dušo pertvaros, dušo sienelės perduodamos tik ant 

padėklų. Jos neturi išsikišti už padėklo pagrindo ribų. Jei pakuotė (-ės) išsikiša 

už padėklo pagrindo ribų, jos (-ų) kraštai turi būti apsaugoti papildomai: dengti 

patvariomis pakavimo priemonėmis, kurios apsaugos išsikišusią pakuotę nuo 

pažeidimų transportavimo metu. 

27. Stiklines, plastiko gaminių dalis krauti viena ant kitos tik esant vienodam paviršiaus 

plotui, įvertinus spaudimą iš viršaus. Tarpus tarp dalių užpildyti burbuline plėvele. 

Popierinių dokumentų pakavimas (knygos, žemėlapiai ir pan.) 

28. Knygas (jei siunčiamas 1 vnt.) pakuoti voke su minkštu 

apsauginiu vidiniu sluoksniu. Jei siunčiama daugiau knygų – jas įdėti į 

kartoninę dėžę. Jei siunčiama knygų paletė, ją apsukti 3-5 sluoksnius 

vyniojamos plėvelės, paletės kampus sutvirtinti kartoniniais kampais bei 

paletę sutvirtinti pakavimo diržais – juostomis. 

Skystų siuntinių pakavimas 

29. Siunčiant skystus siuntinius bakuose, 

buteliuose ar kituose specialiuose induose, privaloma 

užtikrinti, kad tokie indai būtų visiškai sandarūs ir skysčiai 

neištekėtų vartant pakuotes (indų kamščiai turi būti 

apsaugoti, kad nenuėmus apsaugų, kamščiai neatsidarytų). 

Kiekvienas skystas gaminys turi būti apsaugotas papildomu 

plastiko maišeliu bei pažymėtas įspėjamaisiais ženklai 

„Dūžta“ arba „FRAGILE“, „Viršus“. 

Paletinių krovinių pakavimas 

30. Siunčiant euro, pusines, nestandartines siuntas arba 

siuntai/pakuotei sveriant daugiau kaip 30 kg, jos turi būti siunčiamos 

ant paletės/puspaletės, priešingu atveju Siuntėjas prisiima atsakomybę 

dėl galimų pakuotės pažeidimų, perkraunant ją mechanizuotu būdu. 

31. Siunčiant siuntas ant padėklų turi būti naudojamos 

tvarkingos ir tvirtos paletės. 
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32. Dėžės uždėtos viena ant kitos turi įsitekti paletės plote. Paletės viršus turi būti 

lygus. Paletės turinys turi būti sutvirtintas diržais ar tampriai apvyniojama plėvele. 

33. Ant paletės apačios turi būti patiestas kartono lakšto pagrindas bei pakuotės kraštai 

apsaugoti kartoniniais kampais. Paletė negali būti mažesnė už pakuotę. 

34. Iš supakuotos paletės pakuotės negali būti išsikišusių dalių, nes siuntas kraunant į 

transporto priemonę ar rūšiuojant, išsikišusios dalys gali būti sugadintos ar pažeisti kitas siuntas. 

 

35. Siuntos turi būtu sukrautos taip, kad apačioje esančios pakuotės būtų tvirtesnės ir 

sunkesnės už esančias viršuje. Patartina siuntas sutvirtinti tampriąja plėvele, lipniąja pakavimo ar 

plastikine izoliacine juosta ir pan. 

36. Jei pakuotė (-ės) išsikiša už padėklo pagrindo ribų, jos kraštai turi būti apsaugoti 

papildomai: dengiami patvariomis pakavimo priemonėmis, kurios apsaugos išsikišusią pakuotę 

nuo pažeidimų transportavimo metu. 

Padangų pakavimas 

37. Padangas pakuoti apsukus vientisu kartoniniu 

lakštu arba aptraukus pakavimo plėvele. 

38. Plėvelė turi dengti bent ¾ padangos paviršiaus, o 

siunčiant į kai kurias užsienio šalis – visą padangos paviršių. Iš 

abiejų pusių turi būti paliktos ertmės rankoms. Plėvelės 

paviršius turi būti lygus, tinkamas transportuoti konvejeriais. 

Plokščių pakavimas 

39. Siunčiant plokštes, plokščių kampus sutvirtinti kartono 

kampais, kad nepasižeistų pati plokštė, taip pat plokštė turi būti 

apsukta 5 – 6 sluoksniais plėvelės, papildomai visa plokštė turi būti 

apdengta storasieniu kartonu. Esant galimybei, sutvirtinti plokštę 

nuo vieno galo iki kito su mediniais (plastmasiniais) strypais, kad 

pati plokštė transportavimo metu nelūžtų per pusę. 

Gyvūnų pašaro pakavimas 

40. Gyvūnų pašaras turi būti siunčiamas naujoje, tvirtoje gofruoto kartono dėžėje, kuri 

atlaikytų prekių svorį.  

41. Gofruoto kartono dėžė turi būti 

apjuosiama lipnia juosta per visą apimtį mažiausiai 

trijose vietose, kad dėžė neatsidarytų ir išlaikytų viduje 

esantį turinį. Jei tokios siuntos siunčiamos ant paletės, 

nepamiršti ant paletės apačios patiesti kartono lakšto 

bei siuntos kraštus apsaugoti kartoniniais kampais. 
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Kitų siuntų pakavimas (stambi buitinė technika, kiti didelių gabaritų, 

nestandartiniai siuntiniai) 

42. Didelių gabaritų siuntiniai turi būti supakuoti į transportavimui skirtas pakuotes, 

kurios apsaugotų siuntas nuo apgadinimo transportavimo metu. 

 

43. Tokios siuntos pakuojamos ant palečių, kurių pagrindas yra didesnis už siuntos 

pagrindą. Apsaugoti siuntos viršų bei apačią kartoninėmis konstrukcijomis, o šonus apsaugoti 

storu poliesterio sluoksniu. 

44. Čiužinių pakuočių bei audinių rulonų siuntos turi būti sandariai supakuotos į 

skaidrius polietileninius maišus tam, kad krovos darbų ir sandėliavimo metu būtų apsaugotos nuo 

dulkių ar purvo. Čiužiniai bei audinių rulonai turi būti supakuoti į tvirto plastiko pakuotę, 

perimetro kraštinės turi būti apsaugotos tvirtu kartonu. 

 

45. Siuntos su nestandartinėmis detalėmis (kirviai, grėbliai, kastuvai, kopėčios, 

lyginimo lentos, karnizai, bėgeliai, profiliai, lankstai ir kitos ilgos lanksčios prekės ar jų detalės 

ir kt.) turėtų būti transportuojamos specialiuose konteineriuose – dėžėse (gali būti kartonas), 

tūtose, jei ne – apvyniojamos 3-5 sluoksnių apsaugine plėvele (kiekviena siunta atskirai). Siuntos 

su aštriais daiktais turi būti pažymėtos gerai matomu užrašu „ATSARGIAI“. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

46. Draudžiama siųsti daiktus, medžiagas ar produktus, kurie gali sukelti pavojų 

žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui, taip pat daiktus, uždraustus siųsti Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais teisės aktais. Už tokių daiktų siuntimą atsako Siuntėjas. 

47. Uždaroji akcinė bendrovė „NĖGĖ“ neatsako ir žalos neatlygina, jeigu žala atsirado 

dėl Siuntėjo kaltės, nes buvo pažeisti šių Taisyklių reikalavimai. 

48. Taisyklėse nurodytų ribojimų sąrašas nėra baigtinis. Vadovaudamasis galiojančių 

teisės aktų reikalavimais siuntos tinkamumą siųsti įvertina ir už jos pakuotę bei turinį visiškai 

atsako Siuntėjas. 

49. Siuntėjas, jeigu jam kilo klausimų dėl tinkamos pakuotės, jos tvirtumo ir kt., turi 

teisę kreiptis į Uždarosios akcinės bendrovės „NĖGĖ“ Siuntėjo įmonę kuruojantį transporto 

vadybininką elektroniniu paštu. 


