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Tinkama pakuotė yra tokia, kurios nepažeidus neįmanoma pasiekti ir sugadinti jos viduje 
esančios prekės ar vertybės. Pakuotė taip pat turi saugoti aplinką nuo jos turinio ar pačios pakuotės 
keliamo pavojaus.  

Visos siunčiamos prekės ar vertybės privalo turėti išorinį įpakavimą (gofruoto kartono ar 
medinę dėžę, popierinį voką, plastikinį voką/maišą, kartono tūtą), atsižvelgiant į prekės ar vertybės 
specifines savybes. Gamyklinė pakuotė nėra laikoma tinkama pakuote ir nėra tinkama transportavimui.  

DĖMESIO! Esant netinkamam įpakavimui Vežėjas neatsako už saugų siuntos 
transportavimą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių bei gali pareikšti Klientui pretenziją dėl 
Vežėjui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos. 
 

DYDIS 
 

 

 

 
 Minimalus pakuotės dydis turi būti toks, kad 

ant vienos iš jos plokštumų tilptų pakuotės 
žymė, kurios matmenys: 100 mm x 150 mm. 
Ant per mažo dydžio pakuotės blogai 
užklijuojama žymė, kurios nenuskaičius 
neįmanoma pakuotės transportuoti.  

 Standartinės pakuotės svoris iki 30 kg. 
Ilgiausios kraštinės ilgis 1200 mm.  

 Maksimalus nestandartinės pakuotės svoris iki 
30 kg. Ilgiausios kraštinės ilgis iki 3000 mm.  

 Standartinis pakuotės (paletės) dydis yra: 
1200 mm x 800 mm x 1700 mm.  

 Maksimalūs nestandartinės pakuotės (paletės) 
išmatavimai 1200 mm x 2000 mm x 1900 

mm.  
 Dėl nestandartinių išmatavimų siuntų 

gabenimo, prašome kreiptis į klientų 
aptarnavimo skyrių. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 Prekės ar daiktai (ar jų dalys) negali išsikišti 
iš pakuotės ir/ar padėklo, nes siuntas kraunant 
į transporto priemonę ar rūšiuojant siuntų 
paskirstymo terminale išlindusios dalys gali 
būti sugadintos.  

 Visos pakuotės turi keliauti atskirai. Kelios 
pakuotės suklijuotos kaip viena pakuotė, nėra 
tinkamas pakavimas. 
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SVORIS 
 

 

 

 
 

 

 Maksimalus pakuotės svoris negali būti 
didesnis nei 30 kg.  

 Standartinio padėklo (paletės) svoris 700 kg.  

 Maksimalus padėklo (paletės) svoris negali 
viršyti 900 kg.  

 Didelių gabaritų ar sunkesnės nei 30 kg 
pakuotės transportavimui privalo būti 
pateikiamos ant padėklų ar į tokią tarą, kuri 
leistų krovimo darbams naudoti įprastą 
mechanizuotą krovimo techniką. Sunkesnės 
paletės turi būti performuojamos į kelias, kad 
neviršytų šio svorio.  

 Pakuotė turi būti tokio tvirtumo, kad paėmus 
už jos kraštų viduje esantis turinys neiškristų. 
Negalima į pakuotę krauti daugiau svorio nei 
ji atlaiko.  

 Sunkioms, bet mažesnių gabaritų pakuotėms 
reikia naudoti tinkamo dydžio padėklus 
(ketvirtinius, pusinius). 
 

 
 

STANDUMAS IR STABILUMAS  
 

 
 
 
 

 Pakavimui turi būti naudojamos tik 
naujos, tvirtos gofruoto kartono dėžės, 
vokai ar plastikiniai maišai. 

 Pakuotėms turi būti naudojamos standžios 
(kieto kartono) dėžės lygiais kraštais 
(pageidautina – naujos) tam, kad paėmus 
už pakuotės kraštų viduje esantis turinys 
neiškristų. Negalima į dėžę krauti daugiau 
ar didesnio svorio daiktų, nei ji gali 
atlaikyti. Tampri pakavimo plėvelė, 
polietileninis maišas, popierinis maišas ar 
audinys nėra tinkama pakuotė. 
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 Atkreipiame dėmesį, kad 
gamyklinė/prekybinė pakuotė nėra 
tinkama transportavimui. Norint, kad 
prekės gamyklinė/prekybinė pakuotė 
nebūtų pažeista transportavimo metu, 
būtina tokį daiktą/prekę papildomai 
supakuoti į transportavimui skirtą 
pakuotę. 

 
 
 

 

 

 Pakuotės bus kraunamos vienos ant kitų, 
todėl kiekviena pakuotė turi atlaikyti 
statinį, 4-5 kartus didesnį už jos pačios 
svorį, spaudimą, kad nesubliūkštų.  

 Paletėje viena ant kitos sukrautos 
pakuotės turi būti standžios, kad viena 
kitos nesuspaustų ir nenuvirstų į šoną. 
Tam turi būti panaudotas pakankamas 
kiekis tamprios plėvelės/tvirtinimo 
juostos.  

 Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys 
daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją 
vartant į visas puses, kratant, stumiant, 
pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 1 
metras aukščio, esant –25 –40 laipsnių 
aplinkos temperatūrai ir jos 
svyravimams. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 Ant pakuotės nereikia specialių 
ženklinimų “Nevartyti”, “Dūžta” ar kita, 
nes pervežimo, rūšiavimo, perkrovimo 
procesuose į šiuos ženklus nėra 
atsižvelgiama. 
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 Didelių gabaritų, nestandartinės, 
negabaritinės ar tūrinės siuntos turi būti 
formuojamos ant palečių, net jei jų svoris 
neviršija 30 kg, tačiau siunta neturi 
pakavimo saugančio ją nuo sąlyčio su 
kitomis siuntomis ir ant jų viršaus negali 
būti dedamos kitos siuntos (spintos, 
staklės, reklaminiai stendai, surinkti baldai, 
stiklo gaminiai ir pan.).  

 Paletės pagrindas tokiais atvejais turi būti 
didesnis už siunčiamos prekės pagrindą. 
Prekės ar vertybės (ar jų dalys) negali 
išsikišti iš pakuotės ir/ar padėklo, nes 
siuntas kraunant į transporto priemonę ar 
rūšiuojant, išsikišusios dalys gali būti 
sugadintos ar pažeisti kitas siuntas.  

 Siunčiant langus, stiklo paketus, 
keramikos/akmens masės prekes (klozetai, 
kriauklės) reikia formuoti ant 
paletės/puspaletės. Taip pat siunčiant 
prekes/daiktus, kuriuos būtina visuomet 
išlaikyti horizontalioje ar vertikalioje 
padėtyje, reikia formuoti ant paletės.  

 Ant paletės formuojamos prekės ar 
vertybės, jautrios slėgiui ar sąlyčiui su 
kitomis siuntomis, turi turėti išorinį 
pakavimą.  

 Siuntoms ant padėklų turi būti naudojami 
tvarkingi ir tvirti padėklai, kurie negali būti 
taisyti/remontuoti ar kitaip keisti, 
modifikuoti. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Didelių gabaritų prekės/daiktai turi būti 
supakuoti į transportavimui skirtas 
pakuotes, kurios apsaugotų prekes ar 
daiktus nuo apgadinimo krovimo, 
rūšiavimo ir transportavimo metu (tokios 
prekės ar daiktai negali būti pateikiami 
supakuoti ne transportavimui skirtoje 
pakuotėje, be pakuotės, apvynioti tik plona 
plėvele ar pan.).  

 Siuntos išorinis pakavimas privalo atlaikyti 
įstrižinį kritimą iš 1 m aukščio. 
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UŽPILDYMAS  
 

 

 

 

  Pakuotės tuščios ertmės turi būti 
užpildytos pakavimo medžiaga 
(popieriumi, drožlėmis, vata, putplasčiu, 
oro burbulų plėvele). Jei pakuotės ertmės 
neužpildytos, viduje esantys daiktai judės, 
trinsis vienas į kitą, į pakuotės sieneles ir 
atsiras labai didelė tikimybė prekei 
sudužti, susigadinti. Nenaudokite dėžių, 
kurios per didelės jūsų prekei, todėl reikia 
daug užpildo. Kyla pavojus, kad 
transportavimo metu jos gali būti 
suspaustos.  

 Siunčiant stiklo tarą/keramiką ar kitas 
dužias prekes jos turi būti izoliuotos viena 
nuo kitos naudojant: kartono konstrukcijų 
pertvaras, oro burbulų plėvelę, putplastį, 
kad logistikos procesų metu prekės nebūtų 
pažeistos.  

 Viduje esantys daiktai neturi remtis į 
pakuotės sieneles, tam naudojant užpildą. 
Labai lengvoms siuntoms galima naudoti 
ir popierių. Tarp dėžės sienelės ir prekės/ 
vertybės (įskaitant ir 
gamyklinės/prekybinės pakuotes) turi būti 
tarpas su užpildu. 

 

SANDARUMAS   
 

 

 Jei skysčiai siunčiami bakuose ar kituose 
specialiuose induose, užtikrinkite, kad indų 
kamščiai būtų su apsaugomis, t. y. 
nenuėmus apsaugų kamščiai neatsisuktų.  

 Siunčiant skystą siuntos turinį supilstytą 
metalinėje pakuotėje, kuri nuo šoninio 
spaudimo turi savybę atsidaryti (dažus, 
kietiklius, glaistus ir t.t.) reikia kiekvieną 
transportavimo pakuotėje esančią tarą dėti 
į atskirą plastiko maišelį, kuris apsaugos 
kitas pakuotės turinyje esančias prekes 
išsiliejimo atveju. Etiketė klijuojama ant 
pakuotės sienelės, kurioje yra taros su 
dangteliais viršus. Papildomai greta 
etiketės turi būti klijuojamas užrašas 
„PAINT“. 
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PAKUOTĖS UŽKLIJAVIMAS  
 
 

 
 

 

 
 
 

 Gofruoto kartono dėžę būtina užklijuoti 
apjuosiant lipnia juosta per visą apimtį 
mažiausiai trijose vietose. Apvyniojus 
juostos per mažai, dėžė gali neišlaikyti 
viduje esančio turinio ir atsidaryti.  

 Pakuotė ir jos užklijavimas turi būti toks, 
kad nebūtų įmanoma prieiti prie jos turinio 
nepažeidus pačios pakuotės.  
 

 


