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PAGRINDINIAI SIUNTŲ PAKAVIMO REIKALAVIMAI 
 

1. Bendrieji reikalavimai siuntų pakuotėms: 
1.1. Siuntos žyma negali būti klijuojama per siuntos kraštą ar briauną, žymos negali dengti lipnioji 

pakavimo juosta. 

   
1.2. Labai mažų matmenų siunta (leidžiami mažiausi matmenys – 90 x 140 mm) neturėtų būti pakuojama 

į analogiškai mažą pakuotę. Pakuotė turėtų atitikti įskaitomą siuntos žymos dydį. 

  
1.3. Visos siuntos turi būti supakuotos į saugią pakuotę, užtikrinančią jos saugumą perkrovimo 

terminaluose metu, siuntai judant konvejeriu, transportuojant kartu su kitomis siuntomis ar kroviniais.  

  
1.4. Siuntos pakuotė (dėžė) turėtų būti užklijuojama lipniąja pakavimo ar plastikine izoliacine juosta trimis 

sluoksniais iš viršaus ir apačios.  

  
1.5. Siuntos pakuotė turi atitikti siunčiamo daikto dydį (išskyrus šio priedo 1.2 punkte nurodytą išimtį), 

formą, svorį ir t.t. Tuščias siuntos ertmes patartina užpildyti plėvele su oro burbuliukais, putplasčiu ir 
pan.  
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1.6. Patartina siuntas pakuoti į naujas pakuotes ar tarą, sandariai jas užklijuoti (užkimšti), užtikrinti taros 
stabilumą siuntoje.  

  
1.7. Jei siuntos perduodamos ant padėklų (euro, pusinių, nestandartinių), jos neturi išsikišti už padėklo 

pagrindo ribų. 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.  

1.8. 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. 

   
1.9. Siuntų pakuotės turi būti švarios, tvarkingos, nepažeistos. 
1.10. Siuntos su nestandartinėmis detalėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, kirviai, grėbliai, kastuvai, 

kopėčios, lyginimo lentos, karnizai, kitos ilgos lanksčios prekės ar jų detalės) turėtų būti 
transportuojamos specialiuose konteineriuose – dėžėse (gali būti kartonas), tūtose, jei ne – 
apvyniojamos 3-5 sluoksnių apsaugine plėvele (kiekviena siunta atskirai). 

 
2. Reikalavimai dužių siuntų pakuotėms: 
2.1. Dužios siuntos  bei siuntos, turinčios detalių iš stiklo (stiklo gaminiai, indai, šviestuvai, keramikos 

gaminiai, santechnika ir pan.) turi būti supakuotos atskirai į saugias dėžutes ar izoliuotos naudojant 
kartoninius kampuočius, birųjį putų polistireną ar specialią burbulinę plėvelę ir gerai užfiksuotos 
dėžėje. 

  
2.2. Siuntų pakuotės PRIVALO būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais: „duži prekė“, „nemėtyti“ taip pat 

turi būti pažymėtas dėžės viršus. Įspėjamieji ženklai turi būti klijuojami gerai matomoje vietoje šalia 
siuntos žymos.  

2.3. 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 kraštai turi būti 
apsaugoti papildomai: dengiami patvariomis pakavimo priemonėmis, kurios apsaugos išsikišusią 
pakuotę nuo pažeidimų transportavimo metu. 

2.4. Stiklinės dalys kraunamos viena ant kitos tik esant vienodam paviršiaus plotui, įvertinus spaudimą iš 
viršaus. 
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3. Reikalavimai čiužinių pakuotėms:  
3.1. Siuntos turi būti sandariai supakuotos į skaidrius polietileninius maišus tam, kad būtų apsaugotos 

nuo dulkių ar purvo krovos darbų ir sandėliavimo metu. 
3.2. Čiužiniai turi būti supakuoti į tvirto plastiko pakuotę, perimetro kraštinės turi būti apsaugotos tvirtu 

kartonu. 
 
 
Rekomenduojamos pakuotės: 

    

Raukšlėtojo kartono 
dėžė 

Popierinis vokas Plastikinis vokas, 
maišas 

Raukšlėtojo kartono 
tūta 

 

Rekomenduojamos pakavimo medžiagos: 

 

 

  

Lipnioji pakavimo 
juosta 

Birusis putų 
polistirenas  

(pakavimo granulės) 

Vokai su oro 
burbuliukais 

Plastikinė izoliacinė 
juosta 

 


