Projektas
VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS IR LIETUVOS VALSTYBEI
NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GELEŽINKELIŲ PASLAUGŲ ĮRENGINIŲ
KOKYBĖS IR FINANSAVIMO UŽTIKRINIMO SUTARTIS

20____ m.

d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, [kodas] (toliau – Susisiekimo ministerija),
atstovaujama [pareigos, vardas pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], ir viešosios
geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdanti AB ,,LTG Infra“ [įmonės kodas] (toliau –
Infrastruktūros valdytojas), atstovaujama [pareigos, vardas pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo
pagrindas] (toliau kartu – Sutarties šalys, o kiekviena atskirai – Sutarties šalis), vadovaudamiesi
Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – GTK) 23 straipsnio 13 ir 16 dalių
nuostatomis sudarė šią Viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise
priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutartį (toliau –
Sutartis).

I. SUTARTIES TAIKYMO SRITIS
1.1. Sutarties šalys, siekdamos užtikrinti geležinkelių transporto eismo saugą ir išlaikyti esamą
viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamų paslaugų kokybę bei ją gerinti, taip pat
siekdamos mažinti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo išlaidas ir užmokesčio už
minimalųjį prieigos paketą įmokų dydžius, susitaria, kad šios Sutarties pagrindu siekiama įgyvendinti
GTK 23 straipsnio 16 dalyje nustatytą valstybės pareigą skirti pakankamą valstybės biudžeto
finansavimą, kad tais atvejais, kai Infrastruktūros valdytojo veiklos sąlygos yra įprastos, per
5 (penkerių) metų laikotarpį būtų išlaikytas Infrastruktūros valdytojo pajamų (gautų iš užmokesčio
už minimalųjį prieigos paketą, užmokesčio už naudojimąsi Lietuvos valstybei nuosavybės teise
priklausančiais geležinkelių paslaugų įrenginiais, valdomais viešosios geležinkelių infrastruktūros
valdytojo, nurodytais GTK 301 straipsnyje, ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių
transportu susijusiomis pagrindinėmis, papildomomis ar pagalbinėmis paslaugomis, papildomų
pajamų iš kitos komercinės veiklos, negrąžinamų pajamų iš privačių šaltinių ir valstybės biudžeto
lėšų) (toliau – pajamos) ir sąnaudų balansas.
II. INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJO PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ SUBALANSAVIMO
TVARKA
2.1. Infrastruktūros valdytojo pajamų ir sąnaudų subalansavimo poreikis nustatomas pagal
šios Sutarties 1 priedą, parengtą vadovaujantis Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui
patikėjimo teise valdyti perduoto turto ir turto, valdomo kitais teisėtais pagrindais, valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo kontrolės vykdymo ir viešosios geležinkelių
infrastruktūros valdytojo pajamų ir sąnaudų, patiriamų valdant, naudojant jam perduotą turtą ir
disponuojant juo, balansavimo teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2019 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 3-236 (toliau – Aprašas), 3.1 papunktyje nustatyta tvarka,
ateinančių 5 (penkerių) metų infrastruktūros valdytojo pajamų ir sąnaudų prognozę. Sutarties
1 priedas atnaujinamas kas metai. Infrastruktūros valdytojas atnaujintą ateinančių 5 (penkerių) metų
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infrastruktūros valdytojo pajamų ir sąnaudų prognozę pateikia Susisiekimo ministerijai ne vėliau kaip
iki kiekvienų metų vasario 15 d.
2.2. Ataskaitas apie praėjusiais metais gautas pajamas ir patirtas sąnaudas Infrastruktūros
valdytojas turi pateikti Susisiekimo ministerijai ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo ataskaitinių metų
pabaigos Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.
2.3. Susisiekimo ministerija, įvertinusi Infrastruktūros valdytojo pagal 2.1 punktą pateiktą
informaciją ir nustačiusi, kad Infrastruktūros valdytojo nurodytas valstybės biudžeto lėšų, reikalingų
Infrastruktūros valdytojo pajamoms ir sąnaudoms subalansuoti, poreikis yra pagrįstas, teisės aktų,
reglamentuojančių valstybės biudžeto formavimą, nustatyta tvarka kreipiasi į Lietuvos Respublikos
finansų ministeriją dėl valstybės biudžeto lėšų, reikalingų Infrastruktūros valdytojo pajamoms ir
sąnaudoms subalansuoti, skyrimo.
2.4. Teisės aktų nustatyta tvarka parengus ir patvirtinus praėjusių finansinių metų
Infrastruktūros valdytojo pelno (nuostolio) ataskaitą, kai ataskaitoje fiksuojamas nuostolis, ne vėliau
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo ataskaitos patvirtinimo dienos, Infrastruktūros valdytojas
Susisiekimo ministerijai pateikia patikslintą 2.1 punkte nurodytą informaciją kartu su ją
patvirtinančiais dokumentais ir informaciją apie techninės priežiūros darbus, kurie dėl lėšų stokos
gali būti neatlikti, bei apie Infrastruktūros valdytojo turtą, kuris bus nenaudojamas ar naudojamas iš
dalies, ir dėl to galinčias atsirasti pasekmes Infrastruktūros valdytojo finansiniams rezultatams.
2.5. Gavusi Sutarties 2.4 punkte nurodytą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus,
Susisiekimo ministerija esant poreikiui teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į Finansų ministeriją,
patikslindama valstybės biudžeto lėšų, būtinų Infrastruktūros valdytojo pajamų ir sąnaudų
subalansavimui, poreikį.
2.6. Jeigu rinkos sąlygos tą leidžia, Susisiekimo ministerija gali pareikalauti, kad
infrastruktūros valdytojas pajamas ir išlaidas subalansuotų be valstybės biudžeto lėšų.
III. INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJO TIKSLAI
3.1. Infrastruktūros valdytojas, vykdydamas iš šios Sutarties kylančius įsipareigojimus, siekia
šių tikslų:
3.1.1. efektyviai vykdyti geležinkelių infrastruktūros techninę priežiūrą ir užtikrinti optimalų
Infrastruktūros valdytojo veiklos sąnaudų ir viešosios geležinkelių infrastruktūros bei Lietuvos
valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės santykį;
3.1.2. užtikrinti aukštą geležinkelių transporto eismo saugos lygį;
3.1.3. gerinti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamų paslaugų kokybę ir
stiprinti bendradarbiavimą su viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės
teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių naudotojais.
3.2. Viešosios geležinkelių infrastruktūros kokybės kriterijai pateikiami šios Sutarties
2 priede.
3.3. Infrastruktūros valdytojas įsipareigoja pasiekti kelio, kurį reikia suremontuoti, rodiklio
vertes, nustatytas Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos plane, parengtame ir
paskelbtame vadovaujantis Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos plano rengimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 30 d.
įsakymu Nr. 3-259 „Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos plano rengimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
IV. PRIEMONĖS INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJO IŠLAIDOMS MAŽINTI
4.1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo priemonės išlaidoms mažinti:
4.1.1. palaikomųjų funkcijų optimizavimas ir rutininių užduočių vykdymo automatizavimas;
4.1.2. veiklos skaitmeninimas;
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4.1.3. Infrastruktūros valdytojo funkcijoms vykdyti nereikalingo turto optimizavimas;
4.1.4. patikimo, geležinkelio infrastruktūros techninės būklės ir kokybės parametrais
grindžiamo techninės priežiūros ir efektyvios diagnostikos veiklos modelio sukūrimas.
V. LĖŠŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO, PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO
UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA
5.1. Susisiekimo ministerija, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo
Finansų ministerijos rašytinio pranešimo apie Infrastruktūros valdytojui numatomas skirti valstybės
biudžeto lėšas gavimo dienos, raštu informuoja Infrastruktūros valdytoją apie valstybės biudžeto
lėšas, planuojamas skirti Infrastruktūros valdytojo pajamoms ir išlaidoms subalansuoti, ar jų
neskyrimą.
5.2. Valstybės biudžeto lėšas Infrastruktūros valdytojas naudoja pagal su juo sudarytą
valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
5.3. Infrastruktūros valdytojas skirtas valstybės biudžeto lėšas naudoja tik Sutarties 1 dalyje
nurodytu tikslu.
5.4. Kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 28 d. Infrastruktūros valdytojas pateikia
Susisiekimo ministerijai Sutarties vykdymo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus ir paskelbia
ją viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo interneto svetainėje (išskyrus konfidencialius
duomenis ir duomenis, kurie gali sudaryti komercinę ar profesinę paslaptį).
VI. INFORMAVIMAS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ, EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR RIKTŲ ATVEJU. GELEŽINKELIŲ
TRANSPORTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ, EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR RIKTŲ
VALDYMAS, VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS IR PADARINIŲ LIKVIDAVIMAS
6.1. Susidarius ar gręsiant susidaryti ekstremaliajai situacijai geležinkelių transporte (įvykus
didelio masto viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo sutrikimams, geležinkelių transporto
katastrofoms) ar įvykus kitiems, mažesnio masto ekstremaliosios situacijos kriterijų neatitinkantiems
ekstremaliesiems geležinkelių transporto įvykiams ar riktams, informacija apie ekstremaliąją
situaciją, ekstremalųjį įvykį ir (ar) riktą teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro patvirtinta Skubių pranešimų teikimo schema.
6.2. Susidarius ar gręsiant susidaryti valstybės lygio ekstremaliajai situacijai geležinkelių
transporte sprendimai priimami ir ekstremaliosios situacijos valdymas organizuojamas bei
koordinuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Valstybiniu
ekstremaliųjų situacijų valdymo planu. Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių,
ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbai (toliau –
veiksmai) organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Gelbėjimo,
paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo
ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašu ir vykdomi pagal Infrastruktūros valdytojo
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane (toliau – ESV planas) numatytas reagavimo priemones.
6.3. Įvykus kitiems mažesnio masto ekstremaliosios situacijos kriterijų neatitinkantiems
geležinkelių transporto įvykiams ar geležinkelių transporto riktams, sprendimai priimami ir veiksmai
vykdomi pagal infrastruktūros valdytojo ESV plane numatytas reagavimo priemones.
6.4. Infrastruktūros valdytojo patvirtinto ESV plano kopija pateikiama Susisiekimo
ministerijai Sutarties pasirašymo metu. Jei Sutarties galiojimo metu ESV planas yra keičiamas,
Infrastruktūros valdytojas nedelsdamas apie tai informuoja Susisiekimo ministeriją ir ne vėliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakeitimo pateikia Susisiekimo ministerijai pakeisto ESV plano
kopiją.
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6.5. Apie didelio masto viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo sutrikimus ir
geležinkelių transporto katastrofas, geležinkelių transporto įvykius ar geležinkelių transporto riktus
viešosios geležinkelių infrastruktūros naudotojai informuojami GTK 298 nustatyta tvarka.
VII. TAISOMOSIOS PRIEMONĖS, KURIŲ REIKIA IMTIS, JEIGU KURI NORS IŠ
SUTARTIES ŠALIŲ PAŽEIDŽIA SAVO SUTARTINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS ARBA
IŠSKIRTINĖMIS APLINKYBĖMIS, SUSIJUSIOMIS SU VALSTYBĖS FINANSAVIMO
PRIEINAMUMU
7.1. Infrastruktūros valdytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos, raštu informuoti Susisiekimo ministeriją, jei
pagal Sutartį skirtos valstybės biudžeto lėšos panaudojamos ne Sutartyje nustatytu tikslu ir tvarka.
7.2. Infrastruktūros valdytojas privalo grąžinti Susisiekimo ministerijai valstybės biudžeto
lėšas, panaudotas ne Sutartyje nustatytu tikslu ir tvarka Susisiekimo ministerijos nustatytais
terminais.
7.3. Susisiekimo ministerija turi teisę pareikalauti iš Infrastruktūros valdytojo papildomų
ataskaitų ir (ar) dokumentų kopijų, susijusių su pagal Sutartį skirtų valstybės biudžeto lėšų
panaudojimu.
7.4. Susisiekimo ministerija turi teisę pavesti Susisiekimo ministerijos Centralizuoto vidaus
audito skyriui atlikti pagal Sutartį skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo vidaus auditą.
VIII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS
8.1. Infrastruktūros valdytojas neatsako už dalinį ar visišką pagal Sutartį prisiimtų sutartinių
įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybių.
8.2. Infrastruktūros valdytojas, kuris dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių
negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai
Susisiekimo ministeriją.
8.3. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Pažymos dėl nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybių patvirtinimo išduodamos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8.4. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės infrastruktūros valdytoją, kuris dėl nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, atsiranda nuo
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo momento arba, jeigu laiku
nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento.
8.5. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 6 (šešis)
mėnesius, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėdama apie tai kitą Sutarties
šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jeigu pasibaigus šiam 5 (penkių) kalendorinių dienų
laikotarpiui, nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal
Sutarties sąlygas Sutarties šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
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IX. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO TERMINAS, PAKEITIMAS IR
NUTRAUKIMAS
9.1. Sutartis įsigalioja kitą dieną po to, kai Sutarties šalys ją pasirašo ir galioja 5 metus,
išskyrus Sutarties 9.2 punkte nurodytą atvejį.
9.2. Sutartis pasibaigia anksčiau Sutarties 9.1 punkte nustatyto termino perdavus valstybės
deleguotų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise
priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriaus funkcijų vykdymą kitam subjektui.
9.3. Jeigu likus 6 mėnesiams iki Sutarties 9.1 punkte nustatyto Sutarties galiojimo terimo
pabaigos nė viena Sutarties šalis raštu nepareiškia apie jos nutraukimą Sutartis pripažįstama pratęsta
tomis pačiomis sąlygomis 5 (penkių) metų laikotarpiui, išskyrus tas Sutarties nuostatas, dėl kurių
susitarta konkrečiam terminui. Dėl šių sutarties nuostatų Šalys susitaria iki sutarties termino pabaigos.
Sutarties pratęsimų skaičius neribojamas.
9.4. Sutartis gali būti keičiama Šalių susitarimu.
X. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
10.1. Bet koks ginčas arba nesutarimas dėl Sutarties, sprendžiamas Sutarties šalių tarpusavio
derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo arba nesutarimo derybomis, ginčas arba nesutarimas
nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
XI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
11.1. Sutarties šalys įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų laiku ir sąžiningai
vykdomos Sutarties sąlygos.
11.2. Nė viena iš Sutarties šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir
įsipareigojimų pagal Sutartį.
11.3. Sutarties vykdymo klausimais kontaktinis asmuo Susisiekimo ministerijoje yra
[pareigos, vardas pavardė, tel. nr., el. p.], o jo nesant, – [pareigos, vardas pavardė, tel. nr., el. p.],
Infrastruktūros valdytojo kontaktinis asmuo – AB ,,LTG Infra“ [pareigos, vardas pavardė, tel. nr., el.
p.], o jo nesant – [pareigos, vardas pavardė, tel. nr., el. p.]
11.4. Sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Sutartis ir atskiros jos nuostatos
aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Sutartyje vartojamos sąvokos apibrėžtos GTK
ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme.
11.5. Sutarties šalys pareiškia, kad jų atstovai, pasirašę Sutartį, veikia pagal įgaliojimus,
kurie suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Sutarties šalių įstatų, nuostatų ir kitų
teisės aktų reikalavimų.
11.6. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną
egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai.
11.7. Visi Sutarties šalių su Sutartimi susiję tarpusavio pranešimai yra pateikiami raštu
Sutartyje nurodytais adresais. Skubūs pranešimai gali būti perduodami Sutarties šalims Sutartyje
nurodytu elektroniniu paštu. Tokiu atveju Sutarties šalis, gavusi šią informaciją, privalo nedelsdama
patvirtinti jos gavimo faktą.
11.8. Apie pasikeitusius rekvizitus, Sutarties 11.3 punkte nurodytus atsakingus asmenis
Sutarties šalys privalo nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. Sutarties šalis, neįvykdžiusi šių
reikalavimų, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Sutarties šalies veiksmai, atlikti pagal
paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų
pagal tuos rekvizitus.
11.9. Siekdamos tinkamai vykdyti Sutartį, Sutarties šalys įsipareigoja teikdamos
dokumentus ir kitą informaciją nurodyti raštu, kad korespondencija yra susijusi su Sutarties vykdymu.
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11.10. Sutarties priedai:
11.10.1. 1 priedas „Informacija apie planuojamas gauti pajamas iš viešosios geležinkelių
infrastruktūros valdytojui patikėjimo teise perduoto turto ir turto, valdomo kitais teisėtais pagrindais,
naudojimo ir joms uždirbti planuojamas patirti sąnaudas 2021-2025 m.“;
11.10.2. 2 priedas „Viešosios geležinkelių infrastruktūros kokybės kriterijai“.
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INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS GAUTI PAJAMAS IŠ VIEŠOSIOS
GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJUI PATIKĖJIMO TEISE
PERDUOTO TURTO IR TURTO, VALDOMO KITAIS TEISĖTAIS PAGRINDAIS,
NAUDOJIMO IR JOMS UŽDIRBTI PLANUOJAMAS PATIRTI SĄNAUDAS
2021-2025 M.*
tūkst. Eurų

1

Turto vienetas ir
(ar) grupė1

Turto
pradinė vertė

Pajamų
rūšis2

Pajamos

Sąnaudos

Rezultatas
(5-6)

Paaiškinimas
/ komentaras

2

3

4

5

6

7

8

2021 m.
1.

1.1.

Geležinkelių
infrastruktūros
valdytojo valdomas
turtas
iš jo:
Patikėjimo teise
valdomas turtas
iš jo:

1 860 566,2

Visos

247 151,8

210 825,2

36 326,6

1 370 162,8

Visos:

173 378,9

147 895,4

25 483,4

MPP

150 993,7

119 296,6

31 697,1

GPĮ

15 080,8

16 452,7

-1 371,9

KPP

7 304,4

12 146,1

-4 841,7

1.1.1.

MPP**

1 198 884,4

1.1.2.

GPĮ**

171 278,4

1.1.3.

KPP***

2022 m.
1.

1.1.

Geležinkelių
infrastruktūros
valdytojo valdomas
turtas
iš jo:
Patikėjimo teise
valdomas turtas
iš jo:

2 014 687,08

Visos

252 312,8

221 198,6

31 114,2

1 524 283,8

Visos:

190 896,3

167 355,7

23 540,6

MPP

166 537,4

134 993,8

31 543,6

GPĮ

16 462,5

18 617,6

-2 155,1

KPP

7 896,4

13 744,3

-5 847,9

1.1.1.

MPP**

1 339 062,3

1.1.2.

GPĮ**

185 221,4

1.1.3.

KPP***

2023 m.
1.

1.1.

Geležinkelių
infrastruktūros
valdytojo valdomas
turtas
iš jo:
Patikėjimo teise
valdomas turtas

2 135 986,84

Visos

255 872,2

235 521,4

20 350,8

1 645 583,5

Visos:

197 126,3

181 447,8

15 678,5

2
iš jo:
1.1.1.

MPP**

1 446 061,1

1.1.2.

GPĮ**

199 522,4

1.1.3.

KPP***

MPP

172 073,9

146 360,9

25 713,0

GPĮ

17 191,5

20 185,2

-2 993,7

KPP

7 860,9

14 901,7

-7 040,8

2024 m.
1

1.1.

Geležinkelių
infrastruktūros
valdytojo valdomas
turtas
iš jo:
Patikėjimo teise
valdomas turtas
iš jo:

2 257 286,59

Visos

277 440,3

248 752,7

28 687,6

1 766 883,3

Visos:

217 165,4

194 710,3

22 455,1

MPP

189 421,8

157 058,8

32 363,0

GPĮ

18 963,0

21 660,6

-2 697,6

KPP

8 780,6

15 990,9

-7 210,2

1.1.1.

MPP**

1 553 059,8

1.1.2.

GPĮ**

213 823,5

1.1.3.

KPP***

2025 m.
1

1.1.

Geležinkelių
infrastruktūros
valdytojo valdomas
turtas
iš jo:
Patikėjimo teise
valdomas turtas
iš jo:

2 378 586,35

Visos

286 560,2

253 727,7

32 832,5

1 888 183,0

Visos:

227 478,9

201 415,6

26 063,3

MPP

198 434,0

162 467,5

35 966,5

GPĮ

19 865,2

22 406,6

-2 541,3

KPP

9 179,6

16 541,5

-7 361,9

1.1.1.

MPP**

1 660 058,5

1.1.2.

GPĮ**

228 124,5

1.1.3.

KPP***

Kiekvienoje turto vieneto ir (ar) grupės sudėtyje turi būti nurodyta turto, valdomo pagal šio
turto patikėjimo sutartį, kurią su viešosios infrastruktūros valdytoju sudaro Susisiekimo ministerija,
vertė.
2
Pajamos klasifikuojamos:
- užmokestis už minimalųjį prieigos paketą (MPP);
- užmokestis už naudojimąsi Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančiais
geležinkelių paslaugų įrenginiais, valdomais viešosios geležinkelių infrastruktūros
valdytojo, nurodyto GTK 301 str., ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių
transportu susijusiomis pagrindinėmis, papildomomis ar pagalbinėmis paslaugomis
(GPĮ);
- papildomos pajamos iš kitos veiklos – turto nuoma, komunalinės ir ryšio paslaugos,
metalo laužo pardavimas ir kitos faktiškai gautos pajamos (įvardinti)(KPP);
- negrąžinamos pajamos iš privačių šaltinių.
1

Pastabos:
*Duomenys atnaujinami.
**Neįvertinta, koks turtas bus nurašytas ar perduotas valstybės ir kt. institucijoms.
***Atsižvelgiant į tai, kad patikėjimo sutartimi perduotas valdyti turtas priskiriamas viešajai
geležinkelių infrastruktūrai arba GPĮ, viešosios geležinkelių infratruktūros turtas priskiriamas MPP
pajamoms uždirbti. KPP uždirbti turtas nepriskiriamas (nes KPP nėra nurodyta patikėjimo teisės
sutartyje). Tiek viešosios geležinkelių infrastruktūros, tiek GPĮ turtas gali būti nuomojamas uždirbti
KPP.

3
Į eksploataciją planuojamas įvesti Lietuvos geležinkelių infrastruktūros turtas priskiriamas
patikėjimo teise valdomam turtui, jei atitinka tokiam turtui keliamus reikalavimus.
Prognozuojama turto apimtis apskaičiuojama įvertinant į eksploataciją įvestą turtą.
2024-2025 m. prognozuojama į eksploataciją įvesto turto suma lygi 2023 m. į eksploataciją
įvesto turto sumai.
Negrąžinamos pajamos iš privačių šaltinių nėra gautos ir neplanuojamos gauti.
________________
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VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS KOKYBĖS KRITERIJAI

RODIKLIS / KOKYBĖS KRITERIJUS

2021 M. 2022 M. 2023 M. 2024 M. 2025 m.

Infrastruktūros valdytojo sukeltos keleivinių
traukinių vėlavimo minutės vienam traukinio
kilometrui

5,5

5,2

4,9

4,6

4,3

Teorinis traukinių pralaidumo lygis KenaKlaipėda, traukinių poros per parą

36

36

36

48

50

Ruožų ilgis su ilgalaikiais greičio ribojimais dėl
netinkamos kelio būklės, km

283

277

277

260

240

80/60

80/60

100/80

100/80

100/80

5

4

3

2

1

Greitis remontuotinuose ruožuose,
keleivinių/krovininių traukinių, km/h
Dideli eismo įvykiai*, vnt.

*Didelio eismo įvykio sąvoka nustatyta Bendrųjų geležinkelių transporto eismo saugos
rodiklių nustatymo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. birželio
12 d. įsakymu Nr. 3-238 „Dėl bendrųjų eismo saugos rodiklių nustatymo aprašo patvirtinimo“.
________________

