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Gerbiamieji,

2012 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“  dirbo pelningai, išplėtė paslaugų spektrą, investavo į geležinkelių ūkį.

Europos Sąjungos transporto politika, orientuota į tvaraus ir ekologiško transporto plėtrą, skatina efektyvią sąveiką 

tarp įvairių transporto rūšių. Šios politikos nuostatos palankios Lietuvos geležinkelių plėtrai. 2012 m. bendrovė stra-

teginius tikslus realizavo įgyvendindama geležinkelių infrastruktūros plėtros, modernizavimo, viešųjų logistikos 

centrų steigimo, riedmenų įsigijimo, informacinių sistemų diegimo ir kitus projektus. 

Siekdama, kad Lietuvos geležinkelių plėtros planai būtų įgyvendinti sėkmingai, bendrovės valdyba 2012 m. svarstė 

ir priėmė sprendimus dėl kiekvieno reikšmingesnio projekto.

Štai keletas svarbesnių Lietuvos geležinkelių plėtrai aspektų:

•  Bendrovė, panaudodama ir Europos Sąjungos skiriamas dalinio finansavimo lėšas, įgyvendino planuotą inves-

ticinę programą: pagerino Lietuvos geležinkelių infrastruktūros kokybę, atnaujino riedmenų parką;

•  Jau parengti projektai, pradėti darbai rekonstruojant atskirus „Rail Baltica“ ruožus; 

•  Sėkmingai bendradarbiaujant su Klaipėdos jūrų uostu, krovos kompanijomis buvo plėtojama uosto geležinke-

lių infrastruktūra;

•  Bendrovė įgyvendino svarbius infrastruktūros projektus, susijusius su antrųjų kelių geležinkelių ruožuose sta-

tyba, jungiamųjų geležinkelių linijų modernizavimu, infrastruktūros diagnostikos sistemų įrengimu, IX tarptau-

tinio geležinkelių transporto koridoriaus elektrifikavimu, eismo valdymo centro įrengimu ir kt.;

•  Buvo toliau dirbama kuriant Vilniaus ir Kauno logistikos centrus: 2012 m. baigtas projektuoti Vilniaus logistikos 

centras;

•  Buvo glaudžiai bendradarbiaujama su Baltarusijos geležinkeliais įgyvendinant greitojo traukinio Vilnius–Mins-

kas projektą, rengiantis elektrifikuoti geležinkelio ruožą Vilnius–Molodečnas;

•  Bendrovė aktyviai veikė tarptautinėse transporto paslaugų rinkose, kurdama naujas logistikos schemas: buvo 

ieškoma galimybių šaudyklinių traukinių „Vikingas“, „Saulė“, „Merkurijus“ ir kitų plėtrai.

Svarbu ir tai, kad kompetentingas bendrovės darbuotojų kolektyvas susidoroja su iššūkiais, sėkmingai įgyvendina 

išsikeltus strateginius uždavinius, efektyviai plėtoja Lietuvos geležinkelių transporto verslą.

Saulius Girdauskas,
Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministras – 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos pirmininkas
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Gerbiamieji,

2012 m. veiklos sąlygos geležinkelių transporto rinkoje buvo gana sudėtingos. AB „Lietuvos geležinkeliai“ vežamų 

krovinių mastai buvo mažesni nei 2011 m. Pagrindinė priežastis – Baltarusijos ir Rusijos krovinių srautų per Klaipė-

dos, Kaliningrado uostus ir kai kurių stambiųjų Lietuvos įmonių gamybos smuktelėjimas. Nepaisant to, bendrovė 

dirbo stabiliai, pelningai, o bendrovės pajamos didėjo dėl išaugusių keleivių vežimo mastų bei teikiamų papildo-

mų paslaugų. 

2012 m. bendrovė investavo 763 mln. Lt: nuosavos bendrovės lėšos sudarė beveik 51 proc. visų investicinių lėšų. 

Bendrovė tęsė ES paramos lėšomis finansuojamų investicinių projektų, kurie įtraukti į Valstybės investicijų progra-

mą, įgyvendinimą. Reikšmingiausi iš šių projektų buvo susiję su Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, jungiamosios 

geležinkelių linijos Klaipėda–Pagėgiai infrastruktūros modernizavimu, geležinkelių infrastruktūros diagnostikos 

sistemų įrengimu ir kt.

Daug dėmesio buvo skirta ypatingos svarbos „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimui: parengti techniniai projektai 

„Rail Baltica“ ruožų nuo sienos su Lenkija iki Kauno rekonstrukcijai, rengiami antrųjų kelių statybos ir ruožų nuo 

Kauno iki sienos su Latvija rekonstrukcijos projektai, kai kuriuose ruožuose pradėti statybos darbai. Deja, tenka 

apgailestauti, kad dėl pasiūlytų per didelių kainų teko nutraukti viešųjų pirkimų procedūras rangos darbams tri-

juose „Rail Baltica“ ruožuose, konkursai pakartotinai bus skelbiami 2013 m. Bendrovė pasirašė bendradarbiavimo 

susitarimus su Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybėmis. Šie susitarimai padės spręsti dėl „Rail Baltica“ projekto 

įgyvendinimo kylančias problemas.

Bendrovė sėkmingai tęsė geležinkelio riedmenų atnaujinimo programos įgyvendinimą: įsigijo 15 manevrinių lo-

komotyvų, 200 platforminių vagonų, 50 konteinerių intermodaliniams vežimams, 2 modernius dviaukščius elek-

trinius keleivinius traukinius ir kt.

Džiugu, kad bendrovės darbai, veiklos rezultatai yra pastebimi ir įvertinami. 2012 m. pradžioje Lietuvos Respublikos 

Seime vykusios tarptautinės konferencijos „Socialinė rinkos ekonomika – atsakymas į pasaulinę finansinę ir eko-

nominę krizę“ metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ įteiktas apdovanojimas „Gausos žuvis“. Taip bendrovė įvertinta už 

rūpinimąsi darbuotojų gerove, pastangas kuriant patrauklias darbo sąlygas bei investicijas į darbuotojų tobulėjimą. 

Kitas labai svarbus mūsų bendrovės įvertinimas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos „Lietuvos metų gaminio“ 

aukso medalis ekologijos ir aplinkosauginės pramonės apdovanojimų grupėje už modernizuotą Vilniaus naftos 

produktų saugyklą.

Stasys Dailydka,
AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius
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ūkinės ir finansinės veiklos apžvalga

pagrindiniai rodikliai

turtas ir įsipareigojimai 2012 m. 2011 m.

Turtas (mln. Lt) 5 379,3 4 855,4

Nuosavas kapitalas (mln. Lt) 2 718,9 2 711,4

pajamos iš viso 1 765,7 1 661,0

Pagrindinės veiklos (pardavimų) pajamos (mln. Lt) 1 727,1 1 621,7

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (mln. Lt) 8,1 11,0

Kitos veiklos pajamos (mln. Lt) 30,5 28,3

sąnaudos iš viso 1 611,7 1 483,4

Pagrindinės veiklos sąnaudos (mln. Lt) 1 587,9 1 457,0

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (mln. Lt) 20,6 24,0

Kitos veiklos sąnaudos (mln. Lt) 3,2 2,4

rezultatas

Pelnas iki apmokestinimo (mln. Lt) 154,0 177,6

Grynasis pelnas (mln. Lt) 130,2 147,3

finansiniai rodikliai

Likvidumas (trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai) 0,8 1,0

Bendrasis pelningumas (bendrasis pelnas/pardavimai), proc. 17,4 20,2

Grynasis pelningumas (grynasis pelnas/pardavimai), proc. 7,5 9,1

EBITDA (pelnas, neatskaičius palūkanų, mokesčių, 
nusidėvėjimo ir amortizacijos) (mln. Lt)

526,7 525,4

Turto grąža (ROA) (grynasis pelnas/turtas), proc. 2,4 3,0

Nuosavybės grąža (ROE) (grynasis pelnas/nuosavas kapitalas), proc. 4,8 5,4

investicinės lėšos

Investicinės lėšos (mln. Lt) 763,0 606,9

Bendrovės lėšos investicijoms (mln. Lt) 387,8 358,2

darbuotojai

Sąrašinis darbuotojų skaičius 10 601 10 505

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt) 2 973 2 847

Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui (tūkst. Lt/žm.) 162,9 154,4
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balanso pokyčiai

Per 2012 m. bendrovės turtas padidėjo 10,8 proc. ir sudarė 5 379,3 mln. Lt. Ilgalaikis turtas, bendroje turto struk-

tūroje sudaręs 93,4 proc., palyginti su 2011 m., padidėjo 12,0 proc. iki 5 024,2 mln. Lt. Esminius ilgalaikio turto 

pokyčius lėmė 12,3 proc. išaugęs materialus turtas, o jo augimo priežastis – bendrovės įgyvendinama didelės 

vertės viešosios geležinkelių infrastruktūros, riedmenų modernizavimo ir atnaujinimo investicinė programa. Dėl 

tos pačios priežasties transporto priemonių straipsnis padidėjo 10,5 proc., nebaigtos statybos ir išankstinių ap-

mokėjimų – 56,2 proc.

Trumpalaikis turtas sumažėjo 3,4 proc. iki 355,1 mln. Lt ir bendrovės turto struktūroje sudarė 6,6 proc.

Akcininkų nuosavybė per 2012 m. padidėjo 0,3 proc. iki 2 718,9 mln. Lt. 

Dėl didėjančių investavimo apimčių bei ES fondų paramos 2012 m. dotacijų ir subsidijų lėšos išaugo 1,3 karto, per 

vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų – 18,9 proc.

2012 m. gruodžio 31 d. bendrovės paskolų portfelis dėl prisiimtų naujų skolinių įsipareigojimų kredito institucijoms 

išaugo iki 528,7 mln. Lt. Bendrovė infrastruktūros modernizavimo ir plėtros bei geležinkelių riedmenų įsigijimo 

investiciniams projektams finansuoti yra paėmusi 11 ilgalaikių paskolų iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros, Europos 

investicijų, Šiaurės investicijų bankų ir kitų kredito institucijų. 

Bendrovė 2012 m. valstybei sumokėjo 122,7 mln. Lt dividendų iš 2011 m. bendrovės paskirstytinojo pelno. 
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pajamos

Per 2012 m. bendrovė uždirbo 1 765,7 mln. Lt pajamų, t.y. 6,3 proc. daugiau nei per 2011 m. Nepaisant sumenkusių 

krovinių vežimų mastų, bendro pajamų kritimo išvengta dėl sėkmingai vykdomos papildomos veiklos, t.y. bendro-

vei priklausančių prekinių vagonų nuomos, metalo laužo realizavimo, krovinių ekspedijavimo ir kt.

Krovinių vežimas

Keleivių vežimas

Kitos papildomos paslaugos

Kita veikla

Finansinė ir investicinė veikla

81,4%

5,1%

11,4%

1,7%

0,4%

Bendrovės pajamų struktūra 2012 m. (proc.)
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•  Krovinių vežimo pajamos. Vežant krovinius uždirbta 81,4 proc. visų bendrovės pajamų. Šios veiklos pajamų 

gauta 2,4 proc. daugiau nei 2011 m. dėl gerokai išaugusių krovinių ekspedijavimo apimčių (NATO krovinių 

srautas išaugo apie 3 kartus) bei metų pradžioje indeksavus krovinių vežimo tarifus. 

•  Keleivių vežimo pajamos. Vežant keleivius buvo uždirbta 5,1 proc. visų bendrovės pajamų. Šios veiklos pajamų 

uždirbta 5,9 proc. daugiau nei 2011 m. dėl išaugusių keleivių pervežimų tarptautinio susisiekimo maršrutais 

(ypač maršrutu Vilnius–Minskas–Vilnius, kuriame keleivių srautas didėjo du kartus). 

 2012 m. valstybė bendrovei skyrė 9,1 mln. Lt subsidijų keleivių vežimui lengvatinėmis sąlygomis finansuoti. 

Subsidijavimo apimtys, nekitus studentų ir kitų asmenų, besinaudojančių lengvatomis pervežimams, išliko 

tokios kaip ir 2011 m.

•  Likusios pajamos. Bendrovė vykdo veiklą ir už šalies ribų (krovinių vežimas kitų valstybių teritorija, lokomo-

tyvų ir lokomotyvų brigadų darbas užsienyje, vagonų naudojimas užsienyje), veža paštą ir bagažą, teikia 

riedmenų remonto ir techninės priežiūros, turto nuomos, krovinių tvarkymo ir sandėliavimo paslaugas, 

parduoda metalo laužą. Teikiant šias paslaugas 2012 m. uždirbta 11,4 proc. visų bendrovės pajamų. Žymiai 

padidėjus bendrovei priklausančių prekinių vagonų nuomos apimtims ir metalo laužo pardavimams šios 

rūšies pajamos išaugo 1,5 karto.

Bendrovės pajamos iš viso (mln. Lt)

2008 2009 2010 2011 2012

1630,4

1206,0

1393,5

1661,0
1765,7

sąnaudos

Bendrovės 2012 m. sąnaudos sudarė 1 611,7 mln. Lt, t.y. 8,6 proc. daugiau nei 2011 m. 

Išaugus krovinių ekspedijavimo kitų šalių teritorija apimtims sąnaudos tarptautiniams atsiskaitymams su užsienio ša-

lių geležinkeliais taip pat didėjo, tačiau atitinkamai augo ir šios veiklos pajamos. Didesnis riedmenų ir kelio remontų 

darbų poreikis nulėmė sąnaudų subrangai ir medžiagoms įsigyti augimą. Dėl investicijų (vykdomi didelės vertės in-

vesticiniai infrastruktūros modernizavimo ir plėtros projektai, įsigyta naujų riedmenų) didėjo bendrovės nusidėvėji-

mo sąnaudos, o atstačius dalį krizės laikotarpiu sumažinto darbo užmokesčio augo ir personalo išlaikymo sąnaudos.

Didžiausią dalį, t.y. 31,2 proc. bendrovės sąnaudų sudarė darbo apmokėjimo sąnaudos, ilgalaikio turto nusidėvėji-

mo sąnaudos – 22,1 proc., degalų sąnaudos – 14,7 proc.

Valstybė nuostolingai keleivių vežimo veiklai finansuoti 2012 m. skyrė 0,325 mln. Lt (2011 m. – 0,225 mln. Lt) valsty-

bės biudžeto lėšų. Šia suma buvo sumažintos bendrovės 2012 m. sąnaudos.
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pelnas

Bendrovė 2012 m. dirbo pelningai – grynasis pelnas sudarė 130,2 mln. Lt. Palyginti su 2011 m., jis sumenko 11,6 proc. 

(2011 m. grynasis pelnas – 147,3 mln. Lt).

Pelnas, neatskaičius pelno mokesčio (mln. Lt)

investicijos 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ techninė plėtra ir investicijų politika orientuota į geležinkelių transporto sistemos kon-

kurencingumo didinimą tarptautinėje ir vietinėje transporto paslaugų rinkoje, gyventojų ir ūkio subjektų aptarna-

vimo kokybės gerinimą, paslaugų plėtrą, geležinkelio tinklo eksploatacijos optimizavimą, eismo saugą, ekologiš-

kumą. Siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir užtikrinti sėkmingą Lietuvos geležinkelių transporto integravimą į 

tarptautines transporto sistemas, modernizuojama geležinkelių infrastruktūra, steigiami viešieji logistikos centrai, 

atnaujinamas riedmenų parkas, diegiamos pažangios informacinės vežimo technologijos.

2012 m. bendrovės investicijos buvo 763,0 mln. Lt, t.y. 25,7 proc. didesnės nei 2011 m. Didžiausią investicijų dalį – 

50,8 proc., t.y. 387,8 mln. Lt sudarė nuosavos bendrovės lėšos. Bendrovės lėšų investuota 29,5 mln. Lt daugiau nei 

2011 m. Investicijoms taip pat buvo panaudota 302,3 mln. Lt ES paramos lėšų (t.y. 87,4 mln. Lt daugiau nei 2011 m.), 

12,0 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų, 60,9 mln. Lt banko paskolų lėšų.

2008 2009 2010 2011 2012

123,4

12,3

78,3

177,6

154,0

Darbo apmokėjimas

Degalai

Nusidėvėjimas (amortizacija)

Energetiniai ištekliai

Medžiagos

Remonto darbai

Finansinės ir investicinės sąnaudos

Likusios sąnaudos

16,9%

31,2%

14,7%
22,1%

2,2%

6,6%

5,0%
1,3%

Bendrovės sąnaudų struktūra 2012 m. (proc.)
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Bendrovės lėšos 

Valstybės biudžetas

ES fondai

Paskolos

50,8%

1,6%

39,6%

8,0%

2012 m. bendrovės investicijų šaltinių struktūra

AB „Lietuvos geležinkeliai“ investicijos pagal bendrovės direkcijas (mln. Lt) 

Informacinių technologijų centras, 
„Rail Baltica“ projekto direkcija ir kt.  Keleivių vežimo direkcija

Krovinių vežimo direkcija   Geležinkelių infrastruktūros direkcija

72,8

138,4

232,3

4,9

83,9

179,5

370,4

34,6
49,0

136,9

386,4

75,1 63,9

185,3

438,7

32,0

475,5

638,7
606,9

763,0

2009 2010 2011 2012
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geležinkelių infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

2012 m. daugiausia investicinių lėšų skirta geležinkelių infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai: investuota 438,7 mln. Lt, 

iš kurių beveik pusė – Europos Sąjungos fondų lėšos. Bendrovė įgyvendina ilgalaikes geležinkelių infrastruktūros 

modernizavimo ir plėtros programas.

Siekiant pagerinti krovinių vežimo sąlygas, didinti geležinkelių koridoriaus nuo valstybės sienos su Baltarusija iki 

Klaipėdos pralaidumą 2012 m. buvo plėtojamas Rytų–Vakarų transporto koridorius. Šio koridoriaus plėtra Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2009 m. pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu: vykdoma Klaipėdos geležinke-

lių mazgo plėtra, Vilniaus geležinkelių aplinkkelio statyba, IXB koridoriaus antrųjų kelių statyba, geležinkelio Naujoji 

Vilnia–Kena–valstybės siena su Baltarusija elektrifikavimas, jungiamosios geležinkelių linijos Klaipėda–Pagėgiai 

infrastruktūros modernizavimas.

Įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą, kuris 2011 m. Lietuvos Respublikos Seimo pripažintas ypatingos valstybinės 

svarbos projektu, buvo rengiamos galimybių studijos, vykdomi projektavimo darbai visuose „Rail Baltica“ linijos 

ruožuose nuo Kauno iki valstybės sienos su Latvija.

Siekiant padidinti Lietuvos geležinkelių tinkle traukinių eismo saugumą, eismo valdymo efektyvumą buvo die-

giamos infrastruktūros diagnostikos sistemos, įrengiamas naujas eismo valdymo centras, modernizuojami signa-

lizacijos ir elektros tiekimo įrenginiai Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas–Rokai–Jiesia ir Kauno–Kybartų linijose, 

įgyvendinami kiti projektai.

Siekiant padidinti geležinkelių transporto konkurencingumą buvo toliau plėtojamas logistinių paslaugų asorti-

mentas, tęsiami viešųjų logistikos centrų steigimo Vilniuje ir Kaune projektai.

krovinių vežimo ūkio modernizavimas ir plėtra

Investicijoms į krovinių vežimo ūkį 2012 m. panaudota 185,3 mln. Lt. Bendrovė 2004–2010 m. įgyvendino magis-

tralinių prekinių lokomotyvų parko atnaujinimo programą: įsigyti 44 Siemens lokomotyvai, modernizuoti 29 loko-

motyvai 2M62, pakeisti 25 lokomotyvų 2M62 ir 16 lokomotyvų M62 varikliai. Šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

turi vieną moderniausių lokomotyvų parkų Rytų ir Centrinėje Europoje. Bendrovė, 2007 m. pradėjusi manevrinių 

lokomotyvų parko modernizavimo programą, 2012 m. pabaigoje eksploatavo 28 naujus TEM-TMH ir 22 moderni-

zuotus ČME3M lokomotyvus. Bendrovės lokomotyvų parkas atnaujinamas tik moderniausiais – ekonomiškais bei 

ekologiškais riedmenimis. Taip pat atnaujinami prekiniai vagonai, modernizuojama depų technologinė įranga, 

kuro bazės, krovinių kiemai.

keleivių vežimo ūkio modernizavimas ir plėtra

Keleivių vežimo ūkio atnaujinimui ir modernizavimui 2012 m. skirta 63,9 mln. Lt.

Tęsiama 2007 m. pradėta keleivinių traukinių parko atnaujinimo programa. 2012 m. pabaigoje bendrovė eksploa-

tavo 6 naujus modernius dviaukščius elektrinius traukinius, 12 naujų automotrisių ir 4 naujus dyzelinius traukinius. 

Naujų riedmenų techniniam aptarnavimui įsigyta technologinė įranga, vyko keleivinių riedmenų remonto gamy-

binių pastatų projektavimo ir rekonstrukcijos darbai.

informacinių technologijų plėtra

Informacinių technologijų plėtrai 2012 m. skirta 16,9 mln. Lt. Buvo vystoma informacinių technologijų infrastruk-

tūra, atnaujinta elektroninio pašto sistema, taip pat patobulintos duomenų apsaugos bei jų atsarginių kopijų for-

mavimo sistemos, išplėsti kompiuteriniai tinklai, įsigyjama kompiuterinė technika bei biuro įranga. Visose vagonų 

skirstymo stotyse įdiegta informacinė krovininių sistema STOKIS. 
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antrinių įmonių veiklos rezultatai

2012 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupę sudarė AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos antrinės įmonės:

•  UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“; 

•  UAB „Gelsauga“;

•  UAB „Geležinkelio tiesimo centras“;

•  UAB „Geležinkelių projektavimas“;

•  asocijuota įmonė UAB „VAE Legetecha“.

Įmonė
Ataskaitinių metų pelnas 

(nuostoliai) tūkst. Lt
Pagrindinė veikla

UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ 3 754,0
geležinkelio riedmenų 

remontas ir gamyba

UAB „Gelsauga“ 204,8 apsaugos ir valymo paslaugos

UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ 6 402,8
geležinkelio infrastruktūros 

kelio remontas ir statyba

UAB „Geležinkelių projektavimas“ -479,1
projektavimo ir tyrinėjimo 

darbai geležinkeliuose

UAB „VAE Legetecha“ 4 122,2 geležinkelio iešmų gamyba
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2012 m. labiausiai sumažėjo importuojamų krovinių mastai. Jų vežta 17,0 mln. t arba 10,0 proc. mažiau nei 2011 m. 

Tranzitinių krovinių gabenta 12,2 mln. t arba 7,8 proc. mažiau, vietinių krovinių vežta 14,9 mln.t arba 1,0 proc. ma-

žiau nei 2011 m. Eksportuojamų krovinių vežimai išaugo 2,4 proc., jų vežta 5,3 mln. t.

Krovinių vežimas Lietuvos geležinkeliais pagal kryptis 2011–2012 m. (mln. t)

Vietiniais maršrutais 2012 m. vežta 14,9 mln. t krovinių, t. y. 1,0 proc. mažiau nei 2011 m. 

Didžiąją dalį vietiniais maršrutais vežamų krovinių sudaro naftos ir jos produktų, cheminių ir mineralinių trąšų, 

mineralinių produktų (skaldos, kt. statybinių medžiagų) ir augalinės kilmės produktų (grūdų) gabenimai. Šiame 

rinkos segmente pagrindiniai AB „Lietuvos geležinkeliai“ klientai – didžiosios Lietuvos gamyklos, skaldos, grūdi-

ninkų asociacijų įmonės. 

5,2

kroviniŲ vežiMas

2011 m.

2012 m.

Tranzitas Importas Eksportas Vietiniai

13,2
12,2

18,9
17,0

5,3

15,0 14,9

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2012 m. vežė 49,4 mln. t krovinių, t. y. 5,6 proc. mažiau nei 2011 m. 

2008 2009 2010 2011 2012

55,0

42,7

48,1
52,3

49,4

Krovinių vežimas Lietuvos geležinkeliais 2008–2012 m. (mln. t)
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Vietiniai

Tranzitas

Eksportas

Importas

30% 25%

11%34%

Tranzitu Lietuvos teritorija geležinkeliais 2012 m. gabenta 12,2 mln. t krovinių, t. y. 7,8 proc. mažiau nei 2011 m. 

Tranzitinių krovinių didžiąją dalį sudaro Rusijos kroviniai, gabenami Kaliningrado srities kryptimi, ir Baltarusijos kro-

viniai, vežami Lietuvos teritorija (per Joniškį) į Latvijos uostus. Mažėjo beveik visų rūšių tranzitinių krovinių vežimai, 

išskyrus augalinės kilmės produktus, kurių daugiau buvo vežta iš Kaliningrado srities. Labiausiai krito kietojo mine-

ralinio kuro (sumažėjo 37,1 proc.), mineralinių produktų (sumažėjo 33,4 proc.), naftos ir naftos produktų (sumažėjo 

5,7 proc.) vežimų mastai. 

2012 m. tranzitinių (išskyrus Klaipėdos kryptį) krovinių vežimas buvo netolygus: vasario ir balandžio mėnesiais 

tranzitinių krovinių srautų augimą lėmė baltarusiškų naftos produktų vežimai Latvijos kryptimi, gruodį tradiciškai 

buvo vežama kiek daugiau krovinių Kaliningrado srities kryptimi.

48 proc. tranzitinių vežimų sudaro nafta ir jos produktai, 14 proc. – kietasis mineralinis kuras, 10 proc. – juodieji 

metalai, kiti kroviniai užima gerokai mažesnę rinkos dalį. 

2012 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ vežė 5,3 mln. t eksportuojamų krovinių, t. y. 2,4 proc. daugiau nei 2011 m. 

Eksportuojamų krovinių vežimų srautai labiausiai priklauso nuo naftos eksporto į Ukrainą, Latviją, Estiją. 

2012 m. importuojamų krovinių buvo vežta 17,0 mln. t arba 10,0 proc. mažiau nei 2011 m. 

Net 46 proc. visų importuojamų krovinių sudaro cheminių ir mineralinių trąšų vežimai, 22 proc. – nafta ir jos produktai. 

Pagrindiniai mūsų partneriai vežant krovinius į Klaipėdos uostą yra Baltarusija ir Rusija. 

Krovinių vežimas Lietuvos geležinkeliais pagal rūšis 2012 m. (proc.)

Bendrovė sėkmingai įgyvendino viešųjų logistikos centrų steigimo projektus. Buvo parengti Vilniaus ir Kauno 

viešųjų logistikos centrų intermodalinių terminalų techniniai projektai, pradėtos rangovų parinkimo procedūros. 

Šiuos terminalus planuojama pastatyti 2014 m. Siekiant pritraukti privačias investicijas į Vilniaus viešąjį logistikos 

centrą veiklą pradėjo bendras AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės juridinis vienetas VšĮ „Vil-

niaus logistikos parkas“. 2012 m. taip pat pradėtas įgyvendinti ir Klaipėdos viešojo logistikos centro projektas, čia 

planuojama įrengti intermodalinį terminalą, kuris lems operatyvesnį intermodalinių krovinių gabenimą iš Klaipė-

dos uosto, pats uostas taps konkurencingesnis.
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2012 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ traukiniai važiavo 52 vietiniais ir 18 tarptautinių maršrutų. Vietiniais maršrutais 

kursavo 183 traukiniai, o tarptautiniais – 4 bendrovės formavimo traukiniai. Į Lietuvą ar tranzitu per Lietuvos terito-

riją važiavo 22 kitų šalių geležinkelių traukiniai.

2012 m. traukiniais vežta 4,8 mln. keleivių:

•  vietinio susisiekimo traukiniais – 3,8  mln. keleivių;

•  tarptautinio susisiekimo traukiniais – 1,0 mln. keleivių.

2012 m. keleivių vežta 3,2 proc. daugiau nei 2011 m.:

Keleivių vežimo mastai 2011–2012 m. (mln. keleivių)

keleiviŲ vežiMas

2011 m.

2012 m.

Vietinis
susisiekimas

Tarptautinis 
susisiekimas

Iš viso

3,8 3,8

0,9 1,0

4,7 4,8
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Palyginti su 2011 m., keleivių vežimo pajamos padidėjo 5,9 proc.:

Keleivių vežimo pajamos 2011–2012 m. (mln. Lt) 2011 m.

2012 m.

Tarptautinis 
susisiekimas

Vietinis
susisiekimas

Kitos Iš viso

50,4
54,4

32,8 33,3

1,2 1,6

84,4
89,3

Vystydama keleivių lojalumo programą bendrovė 2012 m. taikė nuolaidas bilietams įvairių švenčių proga ( šv. Ka-

lėdų, šv. Velykų, Joninių ir kt. švenčių progomis bilietams taikyta 20 proc. nuolaida), skelbė akcijas (pvz., 30 proc. 

nuolaida bilietams taikyta 10–26 m. jaunimui akcijos „Ei, jaunime, nežiopsok – traukiniais pigiau važiuok!“ metu).

AB „Lietuvos geležinkeliai“, bendradarbiaudama su renginių organizatoriais, skelbė akcijas festivalių metu. Trauki-

nių keleiviams – renginių dalyviams buvo taikytos vietinio susisiekimo traukinių bilietų nuolaidos festivalių „Karklė 

2012“, „Kilkim žaibu 2012“, „Galapagai / Roko naktys 2012“, „Sūpynės 2012“, „Tamsta Muzika 2012“ metu.

Keleivių vežimo rodikliai 2008–2012 m.

Rodiklis 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

iš viso vežta keleivių, mln. 5,1 4,4 4,4 4,7 4,8

vietiniais maršrutais 4,1 3,5 3,5 3,8 3,8

tarptautiniais maršrutais 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0

keleivių apyvarta, mln. keleivio km 397,5 357,0 373,1 389,1 403,2

vietiniais maršrutais 235,3 213,4 225,6 248,5 254,5

tarptautiniais maršrutais 162,2 143,6 147,5 140,6 148,7

vidutinis vieno keleivio vežimo nuotolis, km 78,5 81,6 85,5 83,6 84,0

vidutiniškai vienam gyventojui 
tenkantis kelionių skaičius 2 1 1 1 2
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rieDMenys

AB „Lietuvos geležinkeliai“ prekinių traukos riedmenų parką 2012 m. sudarė:

•  44 prekiniai šilumvežiai Siemens ER20CF;

•  17 prekinių šilumvežių 2M62, 25 šilumvežiai 2M62K su vidaus degimo varikliais (toliau – VDV) D49 bei 29 šilum-

vežiai 2M62M su VDV Caterpillar;

•  23 prekiniai šilumvežiai M62, 16 šilumvežių M62K su VDV D49, iš jų – 2 šilumvežiai europinės vėžės;

•  28 manevriniai šilumvežiai TEM TMH;

•  19 manevrinių šilumvežių ČME3, 5 šilumvežiai ČME3M su VDV Caterpillar (1450 kW) bei 17 šilumvežių ČME3ME 

su VDV Caterpillar (940 kW);

•  15 manevrinių šilumvežių TEM2 ir 1 – TGK2.

Šilumvežiai priskirti Vilniaus ir Radviliškio lokomotyvų depams su atskirais cechais Vaidotuose, Kaune, Klaipėdoje ir 

Bugeniuose. Traukos riedmenys įregistruoti Riedmenų ir konteinerių registre.

2012 m. iš antrinės įmonės UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ buvo nupirkta 15 naujų manevrinių šilumve-

žių TEM TMH, pagamintų naudojant rusiško manevrinio šilumvežio TEM18 pagrindinį rėmą, važiuoklę ir bendrovė-

je „CZ loko“ pagamintus jėgainės bei valdymo modulius, analogiškus ČME3M.

Vidutiniškai per parą buvo eksploatuojama 67,5 prekinio lokomotyvo (2011 m. – 71,7 lokomotyvo). 

Vidutinis prekinių lokomotyvų paros našumas buvo 1104,0 tūkst. tkm bruto (2011 m. – 1093,1 tūkst. tkm bruto). 
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Vidutinė prekinio lokomotyvo paros rida (km)

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

520,3 539,8 559,5 550,8 551,4

Vidutinis prekinio traukinio svoris (t bruto)

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

2678 2712 2756 2794 2833

Prekinių traukinių darbo mastai (mln. tkm bruto)

 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

27901 23211 25953 28600 27265

2012 m. techninis greitis sumažėjo nuo 47,5 iki 47,2 km/val. Prekinių lokomotyvų dyzelino norma 10 tūkst. km bruto 

2012 m. sudarė 21,7 litrų, o 2011 m. – 23,4 litrų. Dyzelino suvartojimas 2012 m. sudarė 59,4 mln. litrų, o 2011 m. – 

68,3 mln. litrų. 

Prekinių vagonų parką sudarė 9112 įvairios paskirties vagonai, iš jų:

•  dengtieji vagonai – 1663, iš kurių – 10 europinės vėžės vagonų;

•  platforminiai vagonai – 226;

•  pusvagoniai – 1817;

•  cisterniniai vagonai – 1793;

•  kito tipo vagonai – 3613.

Vagonų planinius remontus atlieka AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio prekinių vagonų depas.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ didelį dėmesį skiria prekinių vagonų parko atnaujinimui. Tam panaudojama kitų gele-

žinkelių patirtis ir specializuotų mokslinių organizacijų žinios.

Prekinių vagonų parko atnaujinimas atliekamas dviem kryptimis – naujų vagonų įsigijimas ir naudojamų vagonų 

eksploatavimo laiko pratęsimas. 2012 m. buvo įsigyti 200 platforminių vagonų konteineriams vežti, 1802  preki-

niams vagonams buvo pratęstas eksploatavimo laikas.

2012 m. keleivinių traukinių formavimui ir keleivių aptarnavimui bendrovė naudojo:

•  10 keleivinių lokomotyvų;

•  93 keleivinius vagonus;

•  95 dyzelinių traukinių vagonus;

•  57 elektrinių traukinių vagonus.

2012 m. bendrovė įsigijo ir pradėjo eksploatuoti 2 dviejų aukštų elektrinius traukinius EJ 575, pagamintus Škoda 

Vagonka gamykloje (Čekija).
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infrastruktūra

Patogi geografinė padėtis, gerai išvystytas Lietuvos geležinkelių tinklas, neužšąlantis Klaipėdos uostas, aukšto ly-

gio techninis potencialas – daugiausiai mūsų šalies transporto sistemai įtakos turintys veiksniai. Lietuvos teritoriją 

kerta du tarptautiniai geležinkelių transporto koridoriai, svarbūs visam Europos transporto tinklui: 

•  I koridorius (Helsinkis–Talinas–Ryga–Kaunas–Varšuva),

•  IX koridorius: IXB (Kijevas–Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda), IXD (Kaišiadorys–Kaunas–Kaliningradas). 

Bendras Lietuvos geležinkelių tinklo ilgis yra 1767,6 km, iš jų – 122 km elektrifikuoti, 391,0 km yra dvikelių, geležin-

kelio linijose yra 107 stotys, 538 pervažos, 417 viadukų ir tiltų.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ per pastaruosius 15 metų į geležinkelių infrastruktūrą yra investavusi apie 2,5 mlrd. Lt. 

Pagrindinis Lietuvos geležinkelių infrastruktūros plėtros tikslas – infrastruktūros pralaidumo didinimas: viršutinės 

kelio konstrukcijos keitimas, kelio sankasos stiprinimas, projektinių parametrų gerinimas, leistino greičio, leistinos 

ašies apkrovos, maksimalaus prekinių traukinių svorio didinimas, kelio nuolydžių mažinimas, trasos kreivių spindu-

lių didinimas.

pagrindiniai plėtros projektai:

•  Ruožo Vilnius–Kaunas modernizavimas keleivinių traukinių greičiams iki 160 km/val. 2012–2014 m. numato-

mas I modernizavimo etapas ruože Kaišiadorys–Palemonas, t.y. planuojama rekonstruoti 23 km ilgio ruožą: 

sutvarkyti sankasą (drenažo sistemos įrengimas, šlaitų išvalymas ir sutvirtinimas, šlaitų nuolydžių padidinimas 

bei sankasos praplatinimas, trasos pakeitimas), atlikti kelio darbus (dvikelio ruožo rekonstrukcija – sankasos 

apsauginio sluoksnio paklojimas, iešmų atnaujinimas stotyse), atnaujinti tiltus ir pralaidas.

•  Ruožo Kaunas–Kybartai rekonstrukcija. Tęsiami darbai, kurių metu bus sutvarkyti Rokų ir Jiesios stočių kelynai, 

rekonstruotas Pilviškių tiltas, modernizuota signalizacija. Taip pat toliau vykdomas IA koridoriaus ruožo Radvi-

liškis–Pagėgiai–valstybės siena infrastruktūros atstatymo ir modernizacijos I etapas.

•  Eismo valdymo centro įrengimo projektas. Atskirų ruožų stočių elektrinės centralizacijos ir automatinės kelio 

blokuotės įrenginiai bus integruoti į vieną sistemą, kuri bus valdoma ir kontroliuojama iš vieno centro. Tai leis 

atsisakyti traukinių eismo valdymo operatorių kiekvienoje stotyje ir sumažins eismo valdymo išlaidas.

•  IX koridoriaus elektrifikavimas. Projekto metu numatoma elektrifikuoti geležinkelio ruožą Naujoji Vilnia–

Kena–valstybės siena su Baltarusija. Planuojamas stočių Naujoji Vilnia, Kyviškės, Kena elektrifikavimas, tarpsto-

čių Naujoji Vilnia–Kyviškės, Kyviškės–Kena, Kena–valstybės siena su Baltarusija elektrifikavimas, traukos pasto-

tės Naujojoje Vilnioje rekonstrukcija. Jau užbaigtas techninio projekto rengimas.

•  Antrųjų kelių statyba: įrengiami antrieji keliai Vilniaus aplinkkelyje Kyviškės–Valčiūnai–Vaidotai, 2012 m. pabai-

goje pasirašytos rangos darbų sutartys dėl antrųjų kelių statybos IXB koridoriaus ruožuose Kūlupėnai–Kretin-

ga, Pavenčiai–Raudėnai ir Dūseikiai–Telšiai. 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio ES paramos lėšomis bendro-

vė numato įrengti dvikelį nuo Vilniaus iki pat Klaipėdos ir jį elektrifikuoti. 

•  Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra. Klaipėdos geležinkelio mazgas yra sudėtinė IXB koridoriaus dalis, todėl 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdo kompleksinę šio koridoriaus plėtrą pradedant pasienio stotimi ir baigiant 

Klaipėdos geležinkelio mazgu. Pagrindinė Klaipėdos geležinkelio mazgo stočių paskirtis yra aptarnauti Klaipė-

dos valstybinį jūrų uostą. Klaipėdos geležinkelio mazgą sudaro Klaipėdos, Rimkų ir „Draugystės“ geležinkelio 

stotys, jas jungiantys tarpstočiai ir jungiamieji keliai.
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 Klaipėdos mazgo plėtros tikslai – integruoti Lietuvos geležinkelių tinklą į bendrąjį ES transporto tinklą, pa-

didinti Klaipėdos mazgo stočių pajėgumus iki 85 mln.t, užtikrinti saugų, nepertraukiamą traukinių eismą ir 

sumažinti eismo įvykių, kurių metu į aplinką gali patekti pavojingų teršalų, tikimybę, taip pat eismo keliamo 

triukšmo lygį.

 Bendrovė jau yra investavusi į Klaipėdos mazgo plėtrą 239,6 mln. Lt (2007–2012 m.) ir numato dar skirti apie 

400 mln. Lt.

•  Projektas „Rail Baltica“. AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra Europos Sąjungos TEN-T prioritetinio projekto vykdy-

toja. Pagrindinis „Rail Baltica“ projekto tikslas – išvystyta Pietų–Šiaurės krypties geležinkelio transporto ašis, 

modernus transporto ryšys, sujungsiantis Baltijos valstybes su Lenkija, o per ją – su likusiu Europos Sąjungos 

geležinkelių transporto tinklu. „Rail Baltica“ keleiviams sudarys galimybę trumpiausiu keliu, patogiai ir saugiai 

pasiekti Baltijos valstybes bei Vakarų Europos šalis. „Rail Baltica“ kroviniams – tai pirmasis transporto plėtros 

projektas rytinėje Baltijos jūros pakrantėje, jį įgyvendinus krovinių gabenimas Šiaurės–Pietų kryptimi gele-

žinkelių transportu būtų konkurencingas sunkiasvorių automobilių pervežimams, sudarytų galimybę vystyti 

intermodalinius krovinių srautus. Rekonstrukcijos projektavimas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir TEN-T 

fondo lėšomis, o statybos rangos darbai – Lietuvos Respublikos, TEN-T ir Sanglaudos fondų lėšomis. Numa-

toma projekto vertė – 1,9 mlrd. Lt. Lietuvos Respublikos Vyriausybė „Rail Baltica“ patvirtino valstybei svarbiu 

ekonominiu projektu, o Lietuvos Respublikos Seimas – ypatingos valstybinės svarbos projektu.
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Vienas prioritetinių bendrovės tikslų yra efektyvus energetinių, gamtos išteklių naudojimas, aplinkosaugos reika-

lavimų įgyvendinimas. 

2012 m. bendrovės aplinkosaugos specialistai tikrino, ar laikomasi struktūriniuose padaliniuose aplinkos apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų, tyrė ekologinių pasekmių turėjusius įvykius, pateikė pasiūlymus dėl technologinių 

procesų, sumažinančių neigiamą poveikį aplinkai.

Stacionariuose aplinkos oro taršos šaltiniuose nustatytu dažnumu buvo atliekami į aplinką išmetamų teršalų kiekių 

kontroliniai matavimai, laboratorijoje tiriami nuotekų mėginiai, parengtos 6 naujos aplinkos monitoringo progra-

mos. Bendrovės struktūriniuose padaliniuose tęsiama požeminio vandens stebėsena, 13 vandenviečių parengti 

programinės priežiūros planai. Bendrovėje eksploatuojami 74 valymo įrenginiai.

Vadovaudamiesi aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bendrovės specialistai peržiūrėjo turimus 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (TIPK leidimai), dalį jų panaikino, dalį atnaujino, o tai nulėmė 

bendrovės aplinkosauginių mokesčių sumažėjimą. Bendrovės už taršą iš stacionariųjų taršos šaltinių sumokėtų 

mokesčių suma, palyginti su 2011 m., sumažėjo 25 proc., o už taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių – 13 proc. 

Bendrovė įsigijo naujos technikos aplinkosaugos darbams atlikti (krovininę savivartę, skirtą naftos produktais už-

terštam gruntui į atliekų tvarkymo aikšteles transportuoti, kietašonę krovininę transporto priemonę pavojingoms 

ir nepavojingoms atliekoms vežti ir kt.).

aplinkosauga
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Bendrovėje įrengta laboratorija, kuri užtikrina operatyvų aplinkos komponentų (paviršinio ir požeminio vandens, 

nuotekų, grunto, dirvožemio dumblo, aplinkos oro) tyrimų atlikimą. 

2012 m. vasarą po modernizacijos atidaryta Vilniaus kuro bazė.

Vilniaus kuro bazės modernizacijos darbų vertė – beveik 9 mln. Lt, statybos finansuotos bendrovės lėšomis. Staty-

bų metu buvo demontuoti visi antžeminiai dyzelino rezervuarai, dauguma pastatų, taip pat požeminiai alyvai bei 

tepalams saugoti skirti rezervuarai, visi technologiniai įrenginiai, požeminės komunikacijos ir geležinkelio kelias. 

Taip pat išgabentas utilizuoti naftos produktais užterštas gruntas. 

Bendrovei atnaujinus traukos riedmenų parką sumažėjo degalų, alyvų ir tepalų poreikis, todėl po rekonstrukcijos 

atsisakyta neefektyvių požeminių alyvos tepalų ūkių, reikalaujančių didelių elektros sąnaudų, pereita prie tiekimo 

iš mažesnės saugojimo taros ir kt. Naujosios kuro bazės elektros energijos sąnaudos sumažėjo beveik 80 proc. 

Šiuo metu bazėje įrengti šeši požeminiai rezervuarai su dvigubomis sienelėmis, automatine sandarumo kontrolės 

sistema ir degalų apskaitos bei matavimo prietaisais, pakloti nauji elektros, automatikos, naftos produktų tiekimo, 

gamybiniai, paviršinių nuotekų tinklai, statinių vidaus tinklai.
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eisMo sauga

2012 m. Lietuvos geležinkelių eismo saugos būklė, palyginti su 2011 m., žymiai pagerėjo. 2012 m. dėl AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ darbuotojų kaltės užfiksuota 15 proc. mažiau transporto eismo įvykių nei 2011 m. Penktadaliu gele-

žinkeliuose sumažėjo ir įvykių, susijusių su pašaliniais asmenimis: įvyko 37 eismo įvykiai, kuriuose 29 žmonės suža-

loti mirtinai ir 8 sužeisti, kai 2011 m. buvo 47 eismo įvykiai, kuriuose 29 žmonės žuvo ir 23 buvo sužeisti. AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ darbuotojų, nukentėjusių geležinkelių transporto eismo įvykių metu, nebuvo.

2012 m. geležinkelio pervažose užfiksuoti 9 eismo įvykiai, kurių metu 3 žmonės žuvo ir 2 buvo sužeisti (2011 m. – 11 

eismo įvykių, kurių metu 2 žmonės žuvo ir 4 buvo sužeisti). Visi eismo įvykiai buvo sukelti dėl autotransporto vai-

ruotojų kaltės, jiems pažeidus svarbiausią saugaus eismo pervažose sąlygą: geležinkelių transportas turi pirmumo 

teisę visų kitų transporto rūšių atžvilgiu.

Nelaimingų transporto įvykių sumažėjo įgyvendinus papildomas saugos priemones: buvo aptvertos pavojinges-

nių geležinkelio stočių teritorijos, pagerėjo traukos priemonių matomumas (traukinio lokomotyvas važiuoja su 

įjungtais trimis baltais žibintais), papildomai eismo saugos klausimais instruktuoti, apmokyti traukinių mašinistai.

Siekiant gerinti eismo saugą geležinkelio pervažose parengtas „Priemonių, skirtų užtikrinti eismo saugą geležinke-

lio pervažose ir perėjose 2013–2016 m., planas“, numatytos pervažų ir pėsčiųjų perėjų įrengimo ir valdymo gairės, 

teisės aktų, reglamentuojančių geležinkelių transporto eismo saugą, keitimas ir kitos priemonės.

2012 m. buvo užfiksuotos 563 avarinės situacijos, iš jų 209 įvyko dėl bendrovės darbuotojų kaltės (2011 m. – 511 

avarinių situacijų, iš jų – 170 dėl bendrovės darbuotojų kaltės), dėl kitų įmonių darbuotojų kaltės – 4 eismo įvykiai 

ir 2 riktai, dėl kitų valstybių geležinkelių darbuotojų kaltės – 3 eismo įvykiai, dėl pašalinių asmenų ir dėl kitų prie-

žasčių – po 1 eismo įvykį. Pagrindinė šių avarinių situacijų priežastis – taisyklių, darbų technologijos bei pareiginių 

nuostatų reikalavimų nesilaikymas, todėl būtina daugiau dėmesio skirti darbuotojų atrankai, mokymui.
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Lietuvos geležinkelių sektorius yra Europos Sąjungos ir Nepriklausomų valstybių sandraugos šalių teisinio ir ekonominio 

bendradarbiavimo erdvėje, todėl įmonei labai svarbūs glaudūs ryšiai ir su ES valstybėmis, ir su NVS šalimis. Ryšių plėto-

jimas tarptautinėje transporto rinkoje padeda pristatyti mūsų bendrovę, kaip patikimą ir perspektyvią verslo partnerę.

2012 m. buvo skiriamas didelis dėmesys bendradarbiavimui su kaimyninių šalių geležinkeliais: organizuoti susitiki-

mai su Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Ukrainos geležinkelių vadovais ir specialistais.

Baltarusijos geležinkeliai yra svarbiausi mūsų bendrovės partneriai krovinių vežimo srityje. 2012 m. vyko darbo gru-

pių susitikimai, kurių metu aptartos krovinių srautų Kaliningrado ir Klaipėdos kryptimis augimo galimybės, projek-

tų „Greitojo keleivinio traukinio maršrutu Vilnius–Minskas organizavimas“ ir „Molodečno–Kenos–Naujosios Vilnios 

geležinkelio linijos elektrifikavimas“ įgyvendinimo eiga, įvairūs kiti klausimai. 

Glaudžiai bendradarbiaujama su Kaliningrado geležinkelių specialistais. Birželio 21 d. Kaliningrade (Rusija) dalyvau-

ta Apskritojo stalo diskusijoje dėl tranzitinių krovinių srautų didinimo. 

Rugpjūčio 29–30 d. Kijeve (Ukraina) tartasi dėl krovinių vežimo konteineriniu traukiniu „Vikingas“. Pasitarime da-

lyvavo Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos geležinkelių administracijų atstovai ir traukinio operatoriai. Taip pat buvo 

pakviesti Suomijos laivybos kompanijos „Containerships Ltd Oy” atstovai.

Rugsėjo 6 d. Vilniuje AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovai susitiko su Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvoje 

atstovais. Lenkijos atstovai domėjosi Baltijos regiono valstybių rinka. Pastaruoju metu pastebimos didėjančio Len-

kijos prekių eksporto į Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes tendencijos.

Spalio 23–24 d. Vilniuje įvyko AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Latvijos geležinkelių bendrovės VAB „Latvijas dzelzceļš“ 

atstovų derybos dėl susisiekimo geležinkeliais organizavimo sutarčių. Derybų metu buvo suderintos sutartys, re-

glamentuosiančios susisiekimo geležinkeliais tarp Lietuvos ir Latvijos bendrąsias nuostatas, riedmenų, vagonų/

konteinerių ir jais gabenamų krovinių perdavimą, keitimąsi duomenimis ir kitus aspektus.

2012 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ didelę reikšmę skyrė bendrovės paslaugų pristatymui: vyko susitikimai su užsie-

nio šalių logistikos bei ekspedijavimo įmonėmis, bendrovės iniciatyva buvo organizuotos tarptautinės konferenci-

jos, dalyvauta tarptautinėse transporto ir logistikos parodose. 

Siekdami gerinti verslo ryšius AB „Lietuvos geležinkeliai“ specialistai susitiko su Rusijos, Turkijos, Kinijos, Lenkijos, 

Suomijos verslo įmonių atstovais bei pramonės asociacijomis. Organizuoti užsienio verslo partnerių vizitai į 

UAB „VAE Legetecha“, UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depą, Radviliškio lokomotyvų depą, Radviliškio prekinių 

vagonų depą, Vaidotų ir Kenos geležinkelių stotis ir kitus bendrovės objektus. 

Kovo 28 d. Stambule (Turkija) vykusios tarptautinės konferencijos „Traukinys „Vikingas“. Intermodaliniai sprendimai, 

plėtra ir perspektyvos“ metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašė keturias sutartis, kurios leidžia pratęsti konteineri-

nio traukinio „Vikingas“ maršrutą iki Turkijos bei pritraukti papildomų krovinių.

Balandžio 12 d. Maskvoje (Rusija) vyko AB „Lietuvos geležinkeliai“ organizuota tarptautinė konferencija „Lietuvos ir 

Rusijos logistikos, ekspedijavimo ir transporto verslo patirtis bei bendradarbiavimo galimybės“. Renginį organizuoti 

padėjo Lietuvos Respublikos susisiekimo ir užsienio reikalų ministerijos bei Lietuvos Respublikos ambasada Maskvoje.

Lapkričio 8 d. Varšuvoje (Lenkija) AB „Lietuvos geležinkeliai“ sėkmingai suorganizavo konferenciją „Lietuvos ir Len-

kijos geležinkeliai: šiandienos realijos ir ateities iššūkiai“. Pagrindinis konferencijos tikslas – užtikrinti ilgalaikį, kons-

truktyvų, abipusiai naudingą Lietuvos ir Lenkijos geležinkelių įmonių bendradarbiavimą bei efektyvią geležinkelio 

transporto plėtrą.

Lapkričio 30 d. Minske (Baltarusija) vyko Lietuvos ambasados Baltarusijoje ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ organizuo-

tas forumas „Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo stiprinimas transporto ir logistikos srityje“.

tarptautiniai ryŠiai
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Birželio ir gruodžio mėnesiais AB „Lietuvos geležinkeliai“ specialistai prisidėjo organizuodami Rytų–Vakarų trans-

porto koridoriaus (East–West Transport Corridor–EWTC) asociacijos posėdžius. 

Balandžio 24–27 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ buvo pristatyti Maskvoje (Rusija) vykusioje tarptautinėje transporto 

paslaugų parodoje „TransRussia-2012“. Į šią parodą kasmet susirenka vis daugiau dalyvių iš NVS, Vakarų Europos, 

Azijos ir Baltijos šalių. Birželio 5–7 d. bendrovė dalyvavo tarptautinėje transporto, logistikos ir telematikos „Trans-

port logistic China 2012“ parodoje, o rugsėjo 18–21 d. bendrovės delegacija lankėsi Berlyno (Vokietija) tarptautinė-

je transporto parodoje „InnoTrans 2012“. Vizito metu buvo organizuotas dvišalis susitikimas su Kazachstano gele-

žinkeliais, kurio metu pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo. Taip pat rugsėjo 19–21 d. AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ dalyvavo tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje „TransitKazakhstan 2012“. Lapkričio 28–29 d. 

Briuselyje (Belgija) „Rail Baltica“ projekto direkcijos vadovai dalyvavo pristatant projektą Europos Parlamento ir Eu-

ropos Komisijos nariams ES Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) iniciatyva surengtoje tarptautinėje parodoje.

AB „Lietuvos geležinkeliai” aktyviai dalyvauja šių tarptautinių organizacijų veikloje: CER (Europos geležinkelio įmo-

nių ir infrastruktūros valdytojų bendrija), UIC (Tarptautinė geležinkelių sąjunga), OTIF (Tarpvalstybinė geležinkelių 

transporto organizacija), OSŽD (Tarptautinė geležinkelių bendrija), KSTP/CCTT (Koordinacinė vežimų Transsibiro 

magistrale taryba), GTT (Geležinkelių transporto taryba). Šiose organizacijose sprendžiami svarbūs, strateginę įtaką 

bendrovės veiklai turintys klausimai. 

2012 m. bendrovė tęsė aktyvų darbą Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos (OSŽD) veikloje. Balandžio 

16–20 d. Taline (Estija) įvyko Generalinių direktorių konferencijos posėdis, o birželio 5–8 d. – Ministrų pasitarimo 

XL sesija Baku (Azerbaidžanas). Šiuose posėdžiuose aptarti svarbiausi OSŽD veiklos metų rezultatai ir organizacijos 

veiklos programa kitiems metams. Pagrindiniai klausimai buvo susiję su OSŽD organizacijos reforma ir svarbiausių 

dokumentų tobulinimu. Taip pat buvo derinamas Europos Komisijos ir OSŽD organizacijos tarpusavio supratimo 

ir bendradarbiavimo memorandumo projektas. 2012 m. AB „Lietuvos geležinkeliai” organizavo keletą OSŽD darbo 

grupių posėdžių: kovo 27–30 d. vyko ekspertų pasitarimas, kurio tema – „Vieningos krovinių nomenklatūros tobu-

linimas“, birželio 19–21 d. – nuolatinės darbo grupės „Kodavimas ir informatika“ ekspertų pasitarimas krovinių veži-

mo be važtos dokumentų klausimais, rugsėjo 4–6 d. – Transporto politikos ir plėtros strategijos komisijos ekspertų 

darbo grupės pasitarimas geležinkelių transporto statistikos klausimais. 

2012 m. bendrovės atstovai dalyvavo Tarptautinės geležinkelių sąjungos (UIC) generalinėse asamblėjose liepos 

8 d. Filadelfijoje (JAV) ir gruodžio 12 d. Paryžiuje (Prancūzija). Asamblėjų metu buvo sprendžiami su UIC organiza-

cine veikla susiję klausimai. Be to, bendrovė dirba septyniuose UIC įgyvendinamuose projektuose (keleivių vežimo 

klausimais, elektroninio keleivių vežimo bilieto, geležinkelių signalizacijos ir ryšio priemonių bei eismo valdymo 

įrangos klausimais (ERTMS, GSM-R)). 

Europos geležinkelių ir infrastruktūros valdytojų bendrijos (CER) narių susitikimuose bendrovės specialistai derino 

4-ąjį ES direktyvų paketą. CER buvo pateiktos bendrovės pozicijos dėl Europos Geležinkelių Agentūros ERA statuso 

ir jos įtakos įgyvendinant vieningą ES eismo saugos politiką, bendrovės atstovai pasisakė dėl geležinkelių įmonių 

veiklos išskaidymo ir valdymo struktūros keitimo, tarptautinės keleivių pervežimo rinkos liberalizavimo. 

Tarptautiniame geležinkelių transporto komitete (CIT) 2012 m. buvo tobulinamos krovinių vežimo taisyklės taikant 

vienodą krovinių vežimo važtaraštį per skirtingos teisinės sistemos erdves CIM/SMGS. Bendrovės specialistai daly-

vavo koreguojant keleivių vežimo taisykles CIV atsižvelgiant į Europos Parlamento reglamento „Dėl keleivių teisių 

ir pareigų sklandaus įgyvendinimo“ reikalavimus, buvo ieškoma būdų dėl CIV ir SMPS keleivių vežimo taisyklių 

harmonizavimo. 

Koordinacinė vežimų Transsibiro magistrale taryba (KSTP) vienija Europos ir Azijos regionų geležinkelių ir jūrų 

transporto įmones, logistikos ir ekspedicijos kompanijas. Pagrindinis jos tikslas – skatinti vežimus Transsibiro ma-
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gistrale. 2012 m. rugsėjo 27–28 d. bendrovės atstovai KSTP plenariniame posėdyje pristatė šaudyklinių traukinių 

„Vikingas“, „Merkurijus“, „Saulė“, „Šeštokai Ekspress“, logistikos terminalų plėtros Lietuvoje projektus bei intermoda-

linių vežimų organizavimo viziją, užmezgė naujus ryšius dėl krovinių srautų iš Kazachstano ir Kinijos pritraukimo. 

2012 m. bendrovės atstovai dalyvavo Geležinkelių transporto tarybos (GTT) 56-ajame posėdyje Maskvoje (Rusija) 

ir 57-ajame posėdyje Ašchabade (Turkmėnija). Juose taip pat dalyvavo NVS valstybių, Bulgarijos, Latvijos, Estijos, 

Suomijos geležinkelių įmonių atstovai. Šiuose posėdžiuose buvo svarstoma vieningo krovininių vagonų parko 

sukūrimo koncepcija, atsiskaitymų už tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus tvarka, kt. Be to, bendrovės 

specialistai dalyvavo GTT organizuojamų komisijų, darbo grupių posėdžiuose. 2012 m. ir pati bendrovė Lietuvoje 

organizavo keletą GTT darbo grupių posėdžių (posėdį operatyvinės ir statistinės apskaitos metodikos geležinkelių 

transporte klausimais, pasitarimą ginčytinų bylų dėl žalos atlyginimo nesaugiai pervežant krovinius svarstymui, 

geležinkelių įgaliotų atstovų pasitarimą dėl tarptautinių traukinių grafiko 2012/2013 m. sudarymo).

2012 m. bendrovė pradėjo dalyvauti Baltijos jūros regiono šalių, t.y. Švedijos, Danijos, Suomijos, Vokietijos, Len-

kijos, Latvijos ir Lietuvos valstybių bendrame projekte „BSR Transgovernance“. Šis projektas yra susijęs su Baltijos 

valstybių regiono daugiapakopės transporto paslaugų sistemos valdymu, inovacijų ir informacinių technologijų 

paslaugų diegimu, bendradarbiavimo tarp Rytų ir Vakarų transporto, logistikos paslaugų rinkų plėtojimu. Projektas 

sėkmingai startavo ir tikimasi, kad sukurs pridėtinę vertę plėtojant transporto komunikacijas ir logistikos paslaugų 

spektrą tarp Baltijos valstybių ir Rytų rinkos regionų.

AB „Lietuvos geležinkeliai” yra įkūrusi atstovybes Maskvoje (Rusija) ir Pekine (Kinija), baigiami derinti steigimo do-

kumentai dėl bendrovės atstovybės Minske (Baltarusija). Atstovybės Minske veiklos pradžia – 2013 m. pavasaris. 

Visų atstovybių veikla atitinka ilgalaikius bendrovės strateginius tikslus, jų veiklos sritys – bendrovės interesų ats-

tovavimas, komercinių ryšių plėtra, Lietuvos infrastruktūros techninės pažangos skatinimas, operatyvus klausimų, 

susijusių su krovinių ir keleivių vežimu bei geležinkelių infrastruktūra, sprendimas.
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inforMaCinės teCHnologiJos

2012 m. bendrovėje buvo tęsiami ankstesniais metais pradėti informacinių technologijų (IT) diegimo projektai. 

Svarbiausi ir stambiausi IT projektai – duomenų perdavimo tinklo kūrimas, krovinių vežimo apskaitos sistemų pro-

jektavimas ir diegimas, įmonės informacinės saugos stiprinimas. 

2012 m. buvo toliau modernizuojama Globalaus duomenų perdavimo tinklo magistralinė dalis, įrengiami sujungi-

mai tarp objektų stotyse/miestuose, lokalūs duomenų perdavimo tinklai įvairiuose pastatuose. 31 objekte įrengti 

lokalūs duomenų perdavimo ir kompiuterių elektros maitinimo tinklai, 4 pastatuose išplėsti esami lokalūs duome-

nų perdavimo ir kompiuterių elektros maitinimo tinklai, 16 pastatų prijungti prie bendrovės globalaus duomenų 

perdavimo tinklo, 31 pastate pagerintas ryšio patikimumas ir padidinta sparta, 2 pastatuose atsisakyta perkamų 

ryšio paslaugų.

2012 m. bendrovė įsigijo nemažai naujos techninės ir programinės įrangos, buvo vystomos informacinės sistemos, 

skirtos krovinių vežimo proceso apskaitos kompiuterizavimui. 

Krovinys (Krovinių vežimą Lietuvos geležinkeliais lydinčių dokumentų tvarkymo ir apskaitos kontrolės informacinė 

sistema): praplėstas rodomų dokumentų kiekis, pertvarkytas vagonų duomenų pateikimas formuojant sistemoje 

dokumentus ir perduodant juos muitinės tarnyboms, pakeistas archyvavimo mechanizmas, patobulintas važtaraš-

čių duomenų importas iš kitų sistemų.

OPKIS (Operatyvi pervežimų kompiuterinė informacinė sistema): atlikti programavimo darbai dėl traukinio sutar-

tinio ilgio ir svorio skaičiavimo, sukurtos papildomos funkcijos tobulinant informacijos įvedimo ir koregavimo pro-

graminį servisą, kad būtų galima kontroliuoti vagonus, skirtus vietinei pakrovai arba nepriimtinus naudojimui ir kt.

STOKIS (Stočių kompiuterizuota informacinė sistema): šios sistemos techninė užduotis papildyta konteinerių mo-

duliu, atliktas Kirtimų, Dūkšto, Ignalinos, Švenčionėlių, Valkininkų, Matuizų, Rūdiškių, Varėnos, Turmanto geležinke-

lio stočių tyrimas, jos aprašytos, ten parengtos technologinės darbo vietos.

mySAP (Finansų apskaitos ir verslo valdymo sistema) sistema patobulinta pagal pasikeitusius finansų bei mokes-

čių apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, pajamų ir sąnaudų apskaitos sistema konfigūruota pagal bendrovės 

struktūrinių padalinių pateiktas sąnaudų apskaitos schemas ir kt., atlikti parengiamieji darbai dėl bendrovės inves-

ticijų ir investicinių projektų šioje sistemoje valdymo. 

PVDUAIS (Personalo valdymo ir darbo užmokesčio apskaitos informacinė sistema): 2012 m. pradėta kurti sistema 

– pasirašytas detalus paslaugų suteikimo grafikas, projekto valdymo reglamentas, techninės infrastruktūros apra-

šymas, aprašytos funkcinės – techninės specifikacijos (personalo valdymo, darbo saugos, mokymo ir kvalifikacijos 

valdymo moduliai). Etaloninėje aplinkoje įdiegtas personalo valdymo modulių šablonas, įsigyta, įdiegta visa siste-

mai reikalinga techninė įranga (tarnybinės stotys, duomenų saugykla, licencijos).

Darbui su verslo procesais įdiegta informacinė sistema Aris. Ši sistema leis grafiškai atvaizduoti bendrovėje vykdo-

mą veiklą, ją aprašyti, analizuoti.

Internetinė svetainė: įgyvendintas CRM (Klientų ryšių ir santykių valdymo sistema) projektas, suprogramuoti mo-

duliai – klientų bazė, užklausų valdymas, dokumentų valdymas, planavimas. Projektas toliau vystomas. 

Buvo tobulinama ir bendrovės Verslo valdymo bei analitikos informacinė sistema (atnaujinta pati sistema, įsigyta 

papildomai licenzijų, naujos programinės įrangos ir kt.).
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BenDrovės DarBuotoJai

2012 m. bendrovėje dirbo 10 601 darbuotojas. 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų skaičius 2008–2012 m.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2012 m. siekė 2973 Lt. Palyginti su 2011 m., vidutinis darbo užmokestis 

padidėjo 126 Lt arba 4,4 proc. ir viršijo šalies vidutinį darbo užmokestį apie 40 proc.

Darbo našumas (pagrindinės veiklos pajamos, tenkančios vienam darbuotojui) 2012 m. buvo 162,9 tūkst. Lt/žm., 

t. y. 5,5 proc. didesnis už 2011 m. (2011 m. – 154,4 tūkst. Lt/žm.). 

2008 2009 2010 2011 2012
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Darbo našumas 2008–2012 m. (tūkst. Lt/darbuotojui)

Didelis dėmesys bendrovėje yra skiriamas darbuotojų mokymui, kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui. 2012 m. 

mokėsi 6059 darbuotojai, jų mokymui išleista apie 1,141 mln. Lt bendrovės lėšų. Bendradarbiaujant su Lietuvos pra-

monininkų konfederacija, geležinkelininkų profesinėmis sąjungomis bendrovėje buvo įgyvendinamas ES struktū-

rinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Socialinio dialogo stiprinimas susisiekimo sektoriuje“. Planuojama, 

jog šio projekto mokymuose iš viso dalyvaus apie 1300 darbuotojų, projekto mokymų sritys – darbo teisė, socia-

linė atsakomybė, socialinis dialogas, inovacijos organizacijoje ir kt. 2012 m. atnaujintos su geležinkelių specifika 

susijusių profesijų (traukinių konduktoriaus, traukinių derintojo, traukinių priėmėjo ir kt.) mokymų programos.

2011–2012 mokslo metais aukštosiose ir aukštesniosiose mokslo įstaigose studijavo 485 bendrovės darbuotojai. 

Su 14 darbuotojų, studijuojančių su bendrovės veikla ir tiesioginiu darbu susijusias specialybes, buvo pasirašytos 

studijų finansavimo sutartys. 2012–2013 mokslo metais aukštosiose ir aukštesniosiose mokslo įstaigose studijuoja 

465 bendrovės darbuotojai. 2012 m. su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu bendrovėje dirbo 19,7 proc. darbuo-

tojų (2011 m. – 18,9 proc.).

Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su mokslo įstaigomis, rengiančiomis geležinkelių transporto specialistus: stu-

dentai ir moksleiviai priimami praktikai, organizuojamos dėstytojų stažuotės. 

2012 m. bendrovėje praktiką atliko 707 aukštųjų ir aukštesniųjų mokslo įstaigų studentai ir moksleiviai. Be to, tar-

pininkaujant mūsų bendrovei VGTU studentai, besimokantys geležinkelio transporto specialybių, atliko praktiką 

Sočyje (Rusija), kur Rusijos geležinkeliai įgyvendina mokymo projektą. Šiame 2014 m. žiemos olimpinėms žaidy-

nėms besiruošiančiame regione studentams buvo sudarytos galimybės įgyti praktinių žinių geležinkelio ir autoke-

lių statybose. Projekte dalyvauja ir kitų Baltijos šalių (Latvijos ir Estijos), kaimyninių valstybių būsimieji geležinkelių 

specialistai. 

Kaip partnerė bendrovė dalyvauja ES lėšomis finansuojamame projekte: ketinama parengti „Mokytojų technologi-

nių kompetencijų tobulinimo programą“ (pvz. traukos riedmenų eksploatavimo ir valdymo organizavimo, krovinių 

ir keleivių vežimo, kt. technologinių kompetencijų tobulinimo programas). Vėliau pagal šias programas bus moko-

mi profesijos mokytojai, dėstytojai.

2008 2009 2010 2011 2012

148,7

112,6

132,3

154,4

162,9
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Bendrovė daug dėmesio skyrė darbuotojų sveikatai: buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su medicinos 

įstaigomis, bendrovė iš dalies finansavo diagnostinį darbuotojų sveikatos patikrinimą. Vilniaus, Kauno, Radviliškio ir 

Klaipėdos lokomotyvų depų medicinos punktuose įrengti traukinių mašinistų relaksacijos kabinetai. Čia po stresi-

nių situacijų (pvz., įvykus nelaimingam eismo įvykiui) traukinių mašinistams ir jų padėjėjams suteikiama psicholo-

ginė pagalba. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti bendrovė skyrė 12,3 mln. Lt. 

Be to, Lietuvos pajūryje, Giruliuose, veikia bendrovės mokymo, reabilitacijos ir poilsio bazė, kurioje ilsėtis gali dar-

buotojai ir jų šeimos nariai, Ignalinos krašte – darbuotojų vaikų poilsio stovykla. 

2012 m. įmonės „CV Market“ atliktos apklausos duomenimis, bendrovė užėmė 9 vietą „Patraukliausias Lietuvos 

darbdavys 2012“ tyrime, metų pradžioje bendrovei įteiktas apdovanojimas „Gausos žuvis“ – taip bendrovė įvertinta 

už rūpinimąsi darbuotojų gerove, pastangas kuriant patrauklias darbo sąlygas bei investicijas į darbuotojų tobulė-

jimą. Bendrovėje organizuodami sporto renginius, socialines akcijas aktyviai dirba Lietuvos geležinkelių jaunimo 

organizacijos nariai. 2012 m. liepos mėn. vykusiame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime šios organizacijos nariai 

taip pat atstovavo bendrovei, pristatė jos veiklą, pasiekimus.
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svarBiausi Įvykiai

Sausio 26 d. iš Klaipėdos geležinkelio stoties į Almatos miestą Kazachstane išlydėtas 45 konteinerių intermodalinis 

traukinys „Saulė“. Pirmasis traukinio „Saulė“ sąstatas iš Kinijos miesto Čongčingo pajudėjo 2011 m. spalio 28 d. Kirtęs 

Kazachstano, Rusijos, Baltarusijos, Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos teritorijas bei įveikęs beveik 11 tūkst. km atstumą 

jis per 18 dienų pasiekė antrąjį pagal dydį Belgijos miestą Antverpeną. „Saulė” projekto realizavimas yra bendro ir 

efektyvaus kelerių metų Prezidentūros, Susisiekimo ministerijos, Klaipėdos uosto, „VPA Logistics“, Lietuvos ir kitų 

šalių geležinkelių administracijų darbo rezultatas. 

Vasario 7 d. Seime vykusios tarptautinės konferencijos „Socialinė rinkos ekonomika – atsakymas į pasaulinę finan-

sinę ir ekonominę krizę“ metu AB „Lietuvos geležinkeliai“  įteiktas apdovanojimas „Gausos žuvis“. Taip bendrovė 

įvertinta už rūpinimąsi darbuotojų gerove, pastangas kuriant patrauklias darbo sąlygas bei investicijas į darbuotojų 

tobulėjimą. 

Kovo 21 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir tarptautinės logistikos kompanijos „Hupac Intermodal SA“ antrinė įmonė 

„Intermodal Express“ pasirašė sutartį dėl krovinių gabenimo naujuoju konteineriniu traukiniu „Šeštokai Express“ iš 

Vakarų Europos į Smolenską (Rusija), o iš ten – ir į kitas Artimųjų Rytų valstybes. 

Kovo 23 d. iš Klaipėdos geležinkelio stoties išvyko pirmasis konteinerinio traukinio „Merkurijus“ sąstatas. Juo į Mas-

kvą (Rusija) gabenamos plataus vartojimo prekės. „Merkurijus“ vienu reisu galės vežti iki 114 sąlyginių konteinerių 

(TEU). Planuojama, kad traukinys iš Klaipėdos (ateityje – ir iš Kaliningrado) į Maskvą išvyks kartą per savaitę, o atstu-

mą tarp šių miestų įveiks per 2 paras.
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Kovo 28 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ įteiktas „Patraukliausio Lietuvos darbdavio 2012“ sertifikatas. Bendrovė pa-

traukliausių Lietuvos darbdavių dešimtuke – vienintelė transporto įmonė. Sertifikatą įteikusio darbuotojų paieškos 

tinklo „CV Market“ teigimu, atliktas darbdavių patrauklumo tyrimas – didžiausias Lietuvos istorijoje. 

Birželio 7 d. daugiau nei 42 pasaulio šalyse buvo minima Tarptautinė saugaus elgesio pervažose diena. AB „Lie-

tuvos geležinkeliai“ darbuotojai kartu su Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnais birželio 4–7 d. pavojingose 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių pervažose vykdė prevencinę akciją. Jos metu vairuotojai ir pėstieji buvo skati-

nami laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų kertant geležinkelio pervažas bei įspėjami apie gresiančius pavojus.

Birželio 27 d. buvo atidaryta naujoji AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus naftos produktų saugykla. Ji yra viena se-

niausių iš visų bendrovei priklausančių šešių (Vilniaus, Vaidotų, Radviliškio, Kauno, Klaipėdos ir Bugenių) kuro bazių. 

Vilniaus kuro bazė modernizuoti pasirinkta pirmoji, kadangi kėlė daugiausia rūpesčių dėl nusidėvėjimo, ekologinės 

padėties.

Lapkričio 7 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ su viešojo konkurso laimėtojomis jungtinės veiklos pagrindu susivieni-

jusiomis AB „Eurovia Lietuva“, Eurovia CS, a.s. bei UAB „Fima“ pasirašė rangos darbų sutartį dėl geležinkelio ruožo 

Naujoji Vilnia–Kena elektrifikavimo. 

Gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfe-

deracijos prezidentas Robertas Dargis pasveikino ir įteikė aukso ir sidabro medalių apdovanojimus nominacijos 

„Lietuvos metų gaminys“ nugalėtojams. Aukso medalis Ekologijos ir aplinkosauginės pramonės grupėje už mo-

dernizuotą Vilniaus naftos produktų saugyklą skirtas ir AB „Lietuvos geležinkeliai“. 
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aB „lietuvos geležinkeliai“ valDyMo struktūra

lietuvos respublikos susisiekimo ministerija

stebėtojų taryba

valdyba

bendrovės administracija

krovinių vežimo direkcija „rail baltica“ projekto direkcija

geležinkelių infrastruktūros 
direkcija

informacinių technologijų 
centras

keleivių vežimo direkcija aplinkosaugos centras

antrinės įmonės atstovybės kitose šalyse
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nepriklausoMo auDitoriaus iŠvaDa
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Balansas (litais)

TURTAS

GRUPė BENDROVė

2012 m. 
gruodžio 31 d.

2011 m. 
gruodžio 31 d.

2012 m. 
gruodžio 31 d.

2011 m. 
gruodžio 31 d.

A. ILGALAIKIS TURTAS 4 974 498 490 4 434 799 752 5 024 163 301 4 487 611 582

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 16 190 192 15 124 223 15 901 804 14 936 143

II. MATERIALUSIS TURTAS 4 941 892 327 4 402 498 482 4 883 231 935 4 347 034 729

II.1. Žemė ir pastatai 797 425 531 770 776 383 769 466 423 743 217 446

II.2. Statiniai ir mašinos 1 784 685 197 1 762 001 550 1 751 559 823 1 734 984 261

II.3. Transporto priemonės 1 320 722 930 1 196 289 188 1 321 661 001 1 196 287 592

II.4. Kiti įrenginiai ir įrankiai 38 370 223 33 514 260 35 960 799 31 961 971

II.5.
Kitas ilgalaikis materialusis turtas 
ir išankstiniai apmokėjimai

54 854 372 27 378 336 52 110 452 29 921 326

II.6.
Nebaigta statyba ir išankstiniai 
apmokėjimai už nebaigtą statybą

945 464 737 611 536 844 952 104 100 609 660 212

II.7. Investicinis turtas 369 337 1 001 921 369 337 1 001 921

II.7.1. Pastatai 369 337 1 001 921 369 337 1 001 921

III. FINANSINIS TURTAS 6 076 846 6 301 781 115 346 522 115 251 560

III.1.
Investicijos į dukterines, 
asocijuotas ir kitas įmones

5 895 406 6 215 303 115 165 082 115 165 082

III.2.
Paskolos asocijuotoms, 
dukterinėms ir kitoms įmonėms

110 000 - 110 000 -

III.3. Po vienerių metų gautinos sumos 71 440 86 478 71 440 86 478

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 10 339 125 10 875 266 9 683 040 10 389 150

IV.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 10 339 125 10 875 266 9 683 040 10 389 150

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 444 647 770 449 955 144 355 137 691 367 787 298

I.
ATSARGOS IR IŠANKSTINIAI 
APMOKĖJIMAI 

204 063 669 177 989 236 164 538 412 153 432 905

I.1. Atsargos 183 301 185 147 810 174 142 960 312 120 636 602

I.2. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 1 653 087 1 985 955 1 653 087 1 985 955

I.3. Išankstiniai apmokėjimai 19 109 397  28 193 107 19 925 013 30 810 348

II.
PER VIENERIUS METUS 
GAUTINOS SUMOS

169 658 903 146 568 914 123 073 730 122 473 666

II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos 126 779 218 101 702 512 80 556 492 79 680 423

II.2.
Dukterinių ir asocijuotų 
įmonių skolos

34 799 29 471 452 295 498 834

II.3. Kitos gautinos sumos 42 844 886 44 836 931 42 064 943 42 294 409

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 83 749 760 132 6 364 8 178

III.1. Kitas trumpalaikis turtas 83 749 760 132 6 364 8 178

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 70 841 449 124 636 862 67 519 185 91 872 549

TURTO IŠ VISO 5 419 146 260 4 884 754 896 5 379 300 992 4 855 398 880
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Balansas (tęsinys)

GRUPė BENDROVė

2012 m. 
gruodžio 31 d.

2011 m. 
gruodžio 31 d.

2012 m. 
gruodžio 31 d.

2011 m. 
gruodžio 31 d.

C. NUOSAVAS KAPITALAS 2 725 454 928 2 719 020 437 2 718 918 447 2 711 401 333

I. KAPITALAS 2 515 334 494 2 515 338 830 2 515 334 494 2 515 338 830

I.1. Įstatinis kapitalas (pasirašytasis) 2 515 333 000 2 515 336 000 2 515 333 000 2 515 336 000

I.2. Akcijų priedai 1 494 2 830 1 494 2 830

II.
PERKAINOJIMO REZERVAS 
(REZULTATAI)

- - - -

III. REZERVAI 73 394 620 48 801 453 73 394 620 48 801 453

III.1. Privalomasis rezervas 62 113 110 40 520 900 62 113 110 40 520 900

III.2. Kiti rezervai 11 281 510 8 280 553 11 281 510 8 280 553

IV.
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS 
(NUOSTOLIAI)

136 725 814 154 880 154 130 189 333 147 261 050

IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 129 106 710 150 064 993 130 189 333 147 261 050

IV.2. Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai) 7 619 104 4 815 161 - -

D. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS 1 700 604 413 1 319 646 830 1 699 072 780 1 318 325 543

E.
MOKĖTINOS SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI

993 086 919 846 087 629 961 309 765 825 672 004

I.
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SU-
MOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

515 497 781 443 797 443 505 731 430 442 517 088

I.1. Finansinės skolos 473 421 288 399 515 017 464 721 288 399 515 017

I.2. Skolos tiekėjams 20 224 717 26 929 073 20 595 780 26 929 073

I.3. Atidėjiniai 21 837 169 17 338 746 20 399 755 16 058 391

I.4.
Kitos mokėtinos sumos ir 
ilgalaikiai įsipareigojimai

14 607 14 607 14 607 14 607

II.
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS
SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI

477 589 138 402 290 186 455 578 335 383 154 916

II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 63 942 211 57 370 013 63 942 211 57 370 013

II.2. Finansinės skolos 5 000 000 - - -

II.3. Skolos tiekėjams 238 915 506 167 204 887 190 652 042 127 736 639

II.4.
Dukterinėms ir asocijuotoms 
įmonėms mokėtinos sumos

1 311 519 1 535 001 44 876 533 31 055 480

II.5. Gauti išankstiniai apmokėjimai 15 628 640 15 892 691 15 712 810 15 914 891

II.6. Mokėtini mokesčiai 10 695 161 26 358 611 8 482 405 25 114 988

II.6.1. Pelno mokesčio įsipareigojimai 5 794 633 22 851 550 4 571 051 22 436 497

II.6.2. Kiti mokesčiai 4 900 528 3 507 061 3 911 354 2 678 491

II.7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 81 300 497 73 631 276 71 838 688 66 053 731

II.8. Atidėjiniai 8 401 966 8 377 581 8 328 436 8 328 436

II.9.
Kitos mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai

52 393 638 51 920 126 51 745 210 51 580 738

NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

5 419 146 260 4 884 754 896 5 379 300 992 4 855 398 880
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pelno (nuostoliŲ) ataskaita (litais)

GRUPė BENDROVė

2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m.

I. Pardavimo pajamos 1 737 018 625 1 591 833 038 1 727 038 130 1 621 699 001

II. Pardavimo savikaina (1 420 735 985) (1 249 974 624) (1 425 787 909) (1 293 977 691)

III. Bendrasis pelnas 316 282 640 341 858 414 301 250 221 327 721 310

IV. Veiklos sąnaudos (176 997 757) (173 607 359) (162 041 838) (162 964 773)

V. Tipinės veiklos pelnas 139 284 883 168 251 055 139 208 383 164 756 537

VI. Kita veikla

VI.1. Pajamos 30 701 150 28 541 797 30 531 826 28 293 088

VI.2. Sąnaudos (2 751 457) (2 552 846) (3 229 630) (2 429 190)

27 949 693 25 988 951 27 302 196 25 863 898

VII. Finansinė ir investicinė veikla

VII.1. Pajamos 7 751 951 11 073 285 8 102 228 11 002 842

VII.2. Sąnaudos (20 814 741) (24 157 324) (20 615 956) (24 022 272)

(13 062 790) (13 084 039) (12 513 728) (13 019 430)

VIII. Įprastinės veiklos pelnas 154 171 786 181 155 967 153 996 851 177 601 005

IX. Pagautė - - - -

X. Netekimai - - - -

XI. Pelnas prieš apmokestinimą 154 171 786 181 155 967 153 996 851 177 601 005

XII. Pelno mokestis (25 065 076) (31 090 974) (23 807 518) (30 339 955)

XIII. Grynasis pelnas 129 106 710 150 064 993 130 189 333 147 261 050
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AB „Lietuvos geležinkeliai“
Mindaugo g. 12, Vilnius 03603
Faks.  (8 5) 2692128
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