VALSTYBINĖS GELEŽINKELIO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS GELEŽINKELIO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. VS-2
„DĖL 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2015 m. sausio d. Nr. VSVilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio
3 dalimi ir 2010 m. gruodžio 27 d. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos (toliau – VGI) viršininko įsakymo Nr. V-604 „Dėl valstybinės geležinkelio inspekcijos
prie susisiekimo ministerijos atliekamų planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“
10 ir 13.1 punktais bei:
1. turint informacijos, jog:
1.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdoma viešąja geležinkelio infrastruktūra galimai
neteisėtai naudojasi nesertifikuota geležinkelio įmonė ŽŪK „Gerkonių elevatorius“;
1.2. AB „Šiaulių grūdai“ teritorijoje įrengtos pakrovos aikštelės galimai neatitinka
standarto nustatytų statinių artumo gabarito reikalavimų;
1.3. UAB „Nilma“ galimai nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, t.y. neatitinka
geležinkelio įmonei (vežėjui) keliamo finansinio pajėgumo reikalavimo (pradėta įmonės bankroto
procedūra);
2. kilus pagrįstų abejonių, ar:
2.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ laikosi sąveikos sudedamųjų dalių tiekimo į rinką
reikalavimų;
2.2. UAB „Vestaka“ ir UAB „Eismina“ per pastaruosius 6 mėnesius vykdo licencijuojamą
veiklą;
3. siekiant įsitikinti, ar pasikeitus AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdymo organų nariams jie
atitinka geros reputacijos reikalavimus;
4. atsižvelgiant į eismo įvykių, kurių metu termitinio suvirinimo sandūrose lūžo bėgiai,
tyrimo metu pateiktas rekomendacijas,
p a k e i č i u
Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viršininko 2015 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. VS-2 „Dėl 2015 m. planuojamų tikrinti ūkio subjektų
sąrašo patvirtinimo“ ir papildau 2015 m. planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašą naujomis
eilutėmis:
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110053842

AB „Lietuvos
geležinkeliai“
Vilnius, Mindaugo
g. 12/14

110053842

AB „Lietuvos
geležinkeliai“
Vilnius, Mindaugo
g. 12/14

_

I ketv.,
vasaris

7.

144084218

AB „Šiaulių
grūdai“,
Radviliškis,
Dariaus ir Girėno
g. 117

_

I ketv.,
vasaris

Statinių techninės
priežiūros

8.

134977281

UAB „Nilma“
Kaunas, Nemajūnų
g. 31

_

I ketv.,
vasaris

Licencijuojamos
veiklos reikalavimų
laikymosi

9.

124905426

UAB „Vestaka“
Vilnius,
J. Basanavičiaus g.
11-1

_

I ketv.,
vasaris

Licencijuojamos
veiklos reikalavimų
laikymosi

10.

135140358

UAB „Eismina“
Kaunas, Vytenio g.
18-24

_

I ketv.,
vasaris

Licencijuojamos
veiklos reikalavimų
laikymosi

I ketv.,
kovas

Sąveikos
sudedamųjų dalių
tiekimo į rinką
reikalavimų
laikymosi

II ketv.,
gegužė

Termitinio mišinio
sandėliavimo,
suvirintojų termitu ir
neardomųjų
bandymų operatorių
ruošimo, suvirinimo
termitu technologijos
reikalavimų
laikymosi

5.

6.

11.

110053842

AB „Lietuvos
geležinkeliai“,
Vilniaus m. sav.,
Vilniaus m.,
Mindaugo g. 12/14
AB „Lietuvos
geležinkeliai“,
Vilniaus m.,
Mindaugo g. 12/14

_

110053842
16
181628163

Viršininkas

UAB
„Geležinkelio
tiesimo centras“,
Trikampio g. 10,
Lentvaris

_

Robertas Šerėnas

