
 

 

 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA 

 
Biudžetinė įstaiga,   Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,   tel. (8 5) 2612363, 

faks. (8 5) 212 4335, el.p. sumin@sumin.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,   kodas 188620589 

 
Šiauliųmiestosavivaldybėsgyventojųasociacijos 
,,Visuomeninėsiniciatyvos” 
pirmininkuiVytautuiKabailai 
El. paštuvytautas.kabaila@gmail.com 

 2018-10-05 Nr. 2-13510 
 

Į 2018-09-14        Nr. 40V  

 
 
 

  

DĖL INFORMACIJOS APIE AKCINĖS BENDROVĖS ,,LIETUVOS GELEŽINKELIAI” 
REORGANIZAVIMĄ PERTVARKANT ŠIĄ BENDROVĘ PAGAL VEIKLAS Į 
ATSKIRAS BENDROVES 

 

Susisiekimo ministerija išnagrinėjo Jūsų 2018 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. 40V ,,Dėl 
akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ reorganizavimo, t. y. išskaidymo pagal veiklas į atskiras 
bendroves“ pateiktus klausimus.  

Dėkojame už išreikštą susidomėjimą inicijuojamais Lietuvos Respublikos geležinkelių 
transporto sektoriaus veiklos valdymo pakeitimais ir teikiame atsakymus į Jums rūpimus klausimus. 

1) Kodėl nuo akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ atskiriant krovinių 
vežimo geležinkelių transportu, keleivių vežimo geležinkelių transportu ir viešosios 
geležinkelių infrastruktūros valdymo, naudojimo ir disponavimo ja veiklas ir perduodant jas 
vykdyti atskiroms įmonėms, pasirinktas uždarųjų akcinių bendrovių, kaip minėtas veiklas 
vykdančių įmonių nuosavybės forma? 

 Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimui pateiktame Lietuvos 
Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3, 41, 5, 61, 7, 71, 9, 10, 14, 23, 231, 24, 25, 26, 28, 29, 
301, 302, 303, 304, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 241, 242, 251, 252, 291, 292, 
293, 294, 295 ir 296 straipsniais įstatymo projekte (toliau – Geležinkelių transporto kodekso pakeitimo 
įstatymo projektas) ir šio projekto lydimuosiuose dokumentuose konkreti krovinių vežimo 
geležinkelių transportu, keleivių vežimo geležinkelių transportu ir viešosios geležinkelių 
infrastruktūros valdymo, naudojimo ir disponavimo ja veikloms vykdyti numatomų steigti juridinių 
asmenų teisinė forma nėra nurodyta. 

Visgi, pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.98 
straipsnio 1 dalyje nustatyta bendra taisykle juridinio asmens reorganizavime gali dalyvauti tik tos 

pačios teisinės formos juridiniai asmenys. Atitinkamai, įvertinus tai, kad akcinės bendrovės 
,,Lietuvos geležinkeliai” pertvarkymui turi būti taikomos reorganizavimo padalijimo būdu 
nuostatos, atsižvelgiant į esamą akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai” teisinę formą, 
numatomų steigti naujų juridinių asmenų teisinė forma bus akcinė bendrovė, o ne uždaroji akcinė 
bendrovė. 

2) Kodėl kontroliuojanti motininė bendrovė ,,Lietuvos geležinkeliai“ paliekama 
akcine bendrove, o ne registruojama kaip valstybės įmonė? 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad nors akcinė bendrovė ,,Lietuvos geležinkeliai“ ir 
teikia viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas bei vykdo viešosios geležinkelių 
infrastruktūros valdytojo funkcijas, pagrindinis akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos 
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tikslas – siekti pelno. Tuo tarpu valstybės ir savivaldybių įmonių tikslas – tik teikti viešąsias 
paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus.  

Įvertinę tai ir atsižvelgdami į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtos organizacijos 
Lietuvai pateiktas rekomendacijas dėl valstybės valdomų įmonių skaičiaus mažinimo, manome, kad 
keisti akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ teisinę formą netikslinga. 

Papildomai norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad siekiant užtikrinti valstybės interesus, 
Geležinkelių transporto kodekso pakeitimo įstatymo projekto 15 straipsniu pildomo Geležinkelių 
transporto kodekso 243 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti, kad visos akcinės bendrovės ,,Lietuvos 

geležinkeliai“ akcijos nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei, t. y. kaip ir iki šiol,akcinė 
bendrovė ,,Lietuvos geležinkeliai“ priklausys valstybei ir bus kontroliuojama Susisiekimo 
ministerijos. 

3) Kaip įstatymai, kiti teisės aktai užtikrins, kad uždarųjų akcinių bendrovių, 
kurios vykdys krovinių vežimą geležinkelių transportu, keleivių vežimą geležinkelių 
transportu ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymą, naudojimą ir disponavimą ja, 
veiklos bus skaidresnės, o informacija apie šias veiklas visuomenei bus labiau prieinama nei 
buvo prieš akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ reorganizavimą ir išskaidymą? 

Geležinkelių transporto kodekso pakeitimo įstatymo projektu siūloma nustatyti 
geležinkelių infrastruktūros valdytojo nepriklausomumo, nešališkumo ir finansinio skaidrumo 
reikalavimus. 

Šiuo metu Geležinkelių transporto kodekse nustatytus finansinio skaidrumo reikalavimus 
atskirti akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ padalinio, vykdančio viešosios geležinkelių 
infrastruktūros valdytojo funkcijas, apskaitą ir sudaryti atskiras pelno (nuostolių) ataskaitas ir balansus 
siūloma papildomi naujais finansinio skaidrumo reikalavimais, tarp jų: draudimas viešosios 
geležinkelių infrastruktūros valdytojui ir geležinkelio įmonėms (vežėjams) tiesiogiai ar netiesiogiai 
teikti tarpusavio paskolas, reikalavimas vertikaliosios integracijos įmonių grupės įmonėms paskolas 
teikti rinkos sąlygomis, reikalavimas atskirai apskaityti viešosios geležinkelių infrastruktūros 
valdytojo įsiskolinimus, reikalavimas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui išsamiai 
registruoti visus verslo ir finansinius santykius su kitais vertikaliosios integracijos įmonių grupės 
juridiniais asmenims. 

Taip pat siūloma nustatyti naujus viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo 
nepriklausomumo, nešališkumo reikalavimus, t. y. draudimą tuo pačiu metu asmenims eiti 
atitinkamas vadovaujančias pareigas ar būti valdymo organo nariu tiek viešosios geležinkelių 
infrastruktūros valdytojo funkcijas įgyvendinančioje įmonėje, tiek geležinkelio įmonės (vežėjo) 
įmonėje bei šias įmones kontroliuojančioje įmonėje, t. y. akcinėje bendrovėje „Lietuvos 
geležinkeliai“. Taip pat nustatomi papildomi reikalavimai viešosios geležinkelių infrastruktūros 
valdytojui užtikrinti, kad esminės viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijos būtų 
vykdomos be jokios įtakos iš geležinkelio įmonių (vežėjų) ar kitų vertikalios integracijos įmonių 
grupę sudarančių įmonių, kad už esmines viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas 
atsakingi asmenys būtų priimami nepriklausomai nuo geležinkelių įmonių (vežėjų) ar vertikaliosios 
integracijos įmonių grupės įmonių.  

4) Kokia bus naujai steigiamos krovinių vežimo geležinkelių transportu bendrovės 
paskirtis, ar ši bendrovė bus vienas iš krovinių geležinkelių transportu vežėjų? 

Numatoma steigti akcinė bendrovė, kuri teiks krovinių vežimo geležinkelių transportu 
paslaugas, tęs krovinių vežimo geležinkelių transportu veiklą, kurią dabar vykdo akcinės bendrovės 
„Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcija. 

Papildomai informuojame, kad įsteigtai naujai akcinei bendrovei, kuri tęs krovinių 
vežimo geležinkelių transportu veiklą, iki 2030 m. bus keliamas tikslas padidinti geležinkelių 
transportu vežamų krovinių apimtį 30 procentų (nuo 52,6 mln. tonų (2017 m.) iki 70 mln. tonų 
(2030 m.) ir tapti geriausiai klientų poreikius tenkinančiu logistikos paslaugų teikėju regione, diegti 
pažangius ir aplinką tausojančius sprendimus vykdant krovinių vežimo geležinkelių transportu 
veiklą. 

5) Kas paskatino reorganizuoti akcinę bendrovę ,,Lietuvos geležinkeliai“ atskiriant 
nuo jos krovinių vežimo geležinkelių transportu, keleivių vežimo geležinkelių transportu ir 
viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo, naudojimo ir disponavimo ja veiklas ir 
perduodant jas vykdyti atskiroms įmonėms? 
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Siūlymą reorganizuoti akcinę bendrovę ,,Lietuvos geležinkeliai“ paskatino siekis didinti 
Lietuvos geležinkelių transporto sektoriaus valdymo efektyvumą, viešosios geležinkelių 
infrastruktūros valdytojo veiklos skaidrumą ir nepriklausomumą nuo geležinkelio įmonių (vežėjų), 
taip pat siekis užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą. 

Papildomai pažymime, kad Geležinkelių transporto kodekso pakeitimo įstatymo 
projektu siūlomas nustatyti „Lietuvos geležinkeliai“ grupės valdymo modelis pasirinktas pagal 
pažangiausią tarptautinę geležinkelių transporto sektoriuje veikiančių įmonių grupių valdymo 
praktiką. 

6) Akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai” išskaidymas pagal veiklas į atskiras 
bendroves yra politinis ar ekonominis sprendimas? 

Kadangi vienas pagrindinių akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ reorganizacijos 
tikslų – Lietuvos geležinkelių transporto sektoriaus valdymo efektyvinimas, be kitako, užtikrinant 
viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos nepriklausomumą, nešališkumą ir finansinį 
skaidrumą, tuo pačiu įgyvendinant taip vadinamojo trečiojo ir ketvirtojo Europos Sąjungos 
geležinkelių transporto paketo reikalavimus, siūlymas reorganizuoti akcinę bendrovę ,,Lietuvos 
geležinkeliai” laikytinas, visų, pirma ekonominiu sprendimu. 

7) Kokia nauda bus valstybei iš akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai” 
reorganizavimo ir išskaidymo pagal veiklas į atskiras bendroves? 

Pasirinktas akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai” reorganizavimo būdas leis 
užtikrinti didesnį Lietuvos geležinkelių transporto sektoriaus valdymo efektyvumą, tarptautinius 
atvirumo ir skaidrumo standartus, didesnę grąžą valstybei. 

Laukiamas reformos rezultatas – didesnis „Lietuvos geležinkelių“ grupės efektyvumas. 
Tikimasi, kad dėl padidėjusio efektyvumo akcinė bendrovė ,,Lietuvos geležinkeliai” gyventojams ir 
ūkio subjektams galės pasiūlyti geresnes teikiamų keleivių ir krovinių vežimo geležinkelių 
transportu paslaugų kainos ir kokybės santykį. Skaidri veikla taip pat prisidės prie verslui palankaus 
klimato kūrimo. 

8) Kas ir kokią atsakomybę prieš Lietuvbos valstybę prisiėmė už akcinės 
bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai” reorganizavimą, t. y. išskaidymą pagal veiklas į atskiras 
bendroves? 

Atsakomybę dėl sprendimo reorganizuoti akcinę bendrovę ,,Lietuvos geležinkeliai” 
turės prisiimti valstybės institucijos, dalyvavusios šio sprendimo rengime ir priėmime.  
 

 
 
Susisiekimo viceministras                                                                           Paulius Martinkus 
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