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Įžanga
Vladimiro Putino režimo vykdomi infor
maciniai, energetiniai bei hibridiniai karai
– jau senokai atsidūrė viso Vakarų pasaulio
dėmesio centre. Taip pat seniai ne paslap
tis, kad Kremlius ne tik įvairiausiais būdais
kišasi į rinkimus visame pasaulyje ar kitaip
bando paveikti įvairių valstybių politiką1,
bet ir stengiasi savo ekonominę įtaką trans
formuoti į geopolitinę ekspansiją. Įvairūs
tyrėjai jau senokai pastebėjo strateginį šios
įtakos pobūdį. Nuo pat V. Putino atėjimo į
valdžią „geoekonomika tapo svarbi Rusijos
geostrategijos dalis”2.
2016 metais garsi JAV analitinė institucija
„Strateginių ir tarptautinių studijų centras“
paskelbė specialų Rusijos įtakos Rytų ir
Vidurio Europoje priemonių ir metodų ty
rimą „Kremliaus metodai: siekiant supras
ti Rusijos įtaką Vidurio ir Rytų Europoje“.
Tyrimo autoriai daro nedviprasmišką išvadą:

“Regzdamas neskaidrų savo globojamą
tinklą
regione,
Kremlius
sukūrė
priešiškos ekonominės įtakos Europoje
modelį, kuriuo daro įtaką ir netgi tiesiogiai
paveikia sprendimų priėmimą” .3

Jau tuomet studijos autoriai dramatiškai per
spėjo, kas gresia demokratinėms valstybėms,
nekreipiančioms dėmesio į šią priešišką
Rusijos ekonominę įtaką: „per kiek laiko
įtakojamų šalių ekonomika ir institucijos
tampa taip paveiktos, kad pačios institucijos
– antikorupcinės tarnybos, vidaus reikalų
ministerijos, prokuratūros, kurių uždavi
nys yra kovoti su korupcija ir monopoline
veikla, tampa visiškai „išvestos iš rikiuotės”.
Tai leidžia Rusijos įtakai pasiekti tokį lygį,
kuriuo užsikrėtusi demokratija nebesugeba
priešintis. O tai sudaro sąlygas Kremliui
perimti ir vyriausybės kontrolę”4.
Šios studijos autoriai vėliau paskelbtame
straipsnyje įvardijo, jų nuomone, vieną
svarbiausių priešinimosi tokiai įtakai prie
monių: sugebėjimą atpažinti šios galimos
priešiškos įtakos prielaidas, atskleidžiant
įvairių bendrovių ryšius su Rusija: „ES
vyriausybės turi suformuoti praktiką, kaip
atskleisti bendrovių, registruotų ofšorinėse
zonose, naudos
gavėjus, sustiprinti
skaidrumą, o tuo pačiu ir bet kokios Rusijos
įtakos suvokimą”5.
2019 metų kovą buvo paskelbtas minėtos
studijos tęsinys „Kremliaus metodai 2. Pa
galbininkai”6, kuriame daugiausia dėmesio
skiriama vadinamųjų „pagalbininkų” – as
menų arba institucijų Vakaruose, padedančių
Rusijai skleisti jos priešišką įtaką, fenomenui.
Šios, antrosios, studijos autoriai konstatuoja:

1

Lietuvos geležinkeliai: ataka iš Rytų

„Nuo 2016 m. pastebimas akivaizdus „poli
tinis praregėjimas” dėl nacionalinio saugu
mo grėsmių, kurias kelia priešiška Rusijos
ekonominė įtaka. Transatlantinė bendrija
ėmėsi tam tikrų veiksmų šiai grėsmei atremti
– JAV 2017 metais priėmė „Amerikos priešų
užkardymo sankcijomis aktą” (Countering
America’s Adversaries Through Sanctions
Act), Europos Sąjunga sustiprino pini
gų plovimo prevencijos taisykles. Tačiau
„Kremliaus metodai 2” rodo, kiek dar daug
darbo liko. Vakarų demokratijos turi pri
pažinti, kad pačios prisideda prie Rusijos
priešiškos ekonominės įtakos, ir imtis prie

monių išrauti šią įtaką su šaknimis iš savo
finansų sistemų”7.
Autorius visiškai pritaria amerikiečių kolegų
išvadoms, tad šio darbo tikslas – iš dalies
pratęsti minėtų JAV tyrėjų darbą, dėmesį
sutelkiant į jų studijose nenagrinėtą Lietuvos
situaciją ir atidžiau pažvelgti į vieną strate
ginį mūsų šalies ūkio sektorių – geležinkelių
transportą, išnagrinėti galimos Kremliaus
įtakos sklaidą jame, tinklus, kuriais ši įtaką
skleidžiama, dėl to kylančias grėsmes ir gali
mus Maskvos tikslus.
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Rusijos strateginis mąstymas,
strateginiai tikslai ir pati strategija
geležinkelių transporto sektoriuje
V. Putino režimo atstovai jau seniai neslepia,
kad transportą laiko ne vien ūkio šaka, bet
ir svarbia užsienio politikos tikslų realizavi
mo priemone. Štai itin įtakingas Kremliaus
režimo atstovas, buvęs „Rusijos geležinke
lių” vadovas Vladimiras Jakuninas, dabar
daugiausia užsiima įvairiapuse Rusijos įta
kos plėtra Vakaruose8, yra fondo “Russkij
Mir” globėjų tarybos narys9 ir kitų panašius
tikslus turinčių organizacijų vadovas ar va
dovybės narys. Be to, apie strateginę įtaką
per transportą jis net yra parašęs knygą, pa
vadintą „Transporto politologija. Transpor
to plėtros politinis aspektas”.
V. Jakuninas transporto vaidmenį visuomet
nagrinėjo Rusijos geopolitinių tikslų kon
tekste10, tačiau minėtoje knygoje žengia
dar toliau, atvirai teigdamas, kad, nagrinė
jant transporto vaidmenį, nereikia pamirš
ti ir galimo karo dėmens: „Tuo pačiu tarp
daugybės ekonomikos sektorių galima išskirti vieną ypatingą, kuris užima svarbią
vietą tikslų ir priemonių sistemoje realizuojant valstybės nacionalinius interesus
tiek vidaus politikos, tiek užsienio politikos srityje, visame socialiniame-politiniame procese. Tai yra transportas. [...]
Neatsitiktinai ir didžiausios įtampos
politika – karas – transporto komunika
cijas apibrėžia kaip vieną iš prioritetinių
tikslų”11.

Dar 2012 metais specialią studiją būtent
apie geležinkelių transporto ir 1520 mili
metrų vėžės vaidmenį įgyvendinant Rusijos
geopolitinius tikslus ir pirmiausia integruo
jant vadinamąją Eurazijos ekonominę e rdvę
parašė tuometė Suomijos tarptautinių santy
kių instituto atstovė, o dabar Helsinkio uni
versiteto Rusijos saugumo politikos ekspertė
Katri Pynnoniemi.
Šioje studijoje ekspertė primena, kad pats
Rusijos prezidentas V.Putinas yra viešai
pripažinęs geležinkelių vaidmenį išsaugant
geoekonominę Kremliaus įtaką regione po
Sovietų Sąjungos žlugimo.
„Po Sovietų Sąjungos žlugimo geležinkeliai
padėjo išlaikyti ekonomikų, kurios negalėjo
veikti be specifinių ryšių, vienybę. Bendras
energetikos tinklas ir geležinkelių tinklas
atliko svarbų vaidmenį ir tada, ir šiandien,
palengvindami sunkumus, susijusius su

bendros ekonominės erdvės skaidymu”, –
2011 metais specialiame forume „Strateginė
partnerystė 1520”, skirtame šiai geopolitinei
Rusijos įtakai per 1520 milimetrų vežę iš
laikyti ir plėsti, aiškino Rusijos vadovas12.
Beje, dar 2006 metais V. Jakunino iniciaty
va įkurtame forume „Strateginė partnerystė
1520” Rusija nuo pat pradžių kvietė dalyvau
ti ne vien Eurazijos ekonominės sąjungos
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(tuomet Eurazijos ekonominės bendrijos –
M.L), bet ir Baltijos šalių geležinkelių bei
kitų transporto bendrovių vadovus. Rusijos
grėsmių kontekste tai taip pat turėtų būti
vertinama iš geopolitinės įtakos išlaikymo
perspektyvos. Mat, kaip savo studijoje paste
bi K. Pynnoniemi, Rusijos strateginiame
mąstyme tarptautiniai transporto koridoriai užtikrina valstybių įtaką toms teritorijoms, per kurias jie eina, todėl Kremliui tai yra geopolitinės ir geoekonominės
kovos dalis13.

ministerijoje galėjo būti parengtas. Tačiau
net praėjus keleriems metams į jį nukreipia
su Kremliumi glaudžiai susijusio Maskvos
„Carnegie” centro analitikai18. O tai įrodo,
kad dokumentas tikrai egzistavo.
Tačiau svarbiausia yra tai, kas dėstoma tame
dokumente. Mat pirmiausia Baltijos šalyse
siūloma „siekti išnaudoti teritoriją ir
transporto infrastruktūrą prekių tranzitui
į ES”19. Taip pat rekomenduojama „išplėsti
Rusijos ekonominį dalyvavimą, a tsižvelgiant
į tai, kad smarkiai sumažėjo investicijų
[šiose valstybėse] patrauklumas ES šalims ir
sumažėjo jų nacionalinis turtas. O rekomen
dacijos baigiamos pasiūlymu „apsvarstyti
realaus sektoriaus įmonių įsigijimą energe
tikos, informacinių technologijų, logistikos
ir transporto srityje”.

Šio forumo aktyvumą Baltijos šalių krypti
mi parodo ir tai, kad jau 2008 metų vasarį
„Strateginės partnerystės 1520” dalyviai su
sirinko Rygoje14, o 2010 metų vasarį „Strate
ginės partnerystės 1520” dalyviai atvyko
į Taliną15. Lietuvoje šis forumas nebuvo
surengtas, tačiau tuomečiai „Lietuvos ge
ležinkelių” vadovai ir kiti su šia ūkio šaka Būtent šio 2010 metais parengto Rusijos
susiję asmenys forumo darbe dalyvavo nuo užsienio reikalų ministerijos dokumento ir
pat pradžių.
viso Kremliaus strateginio mąstymo kon
tekste būtina nagrinėti ir dabarties fak
Visą šį strateginį Kremliaus mąstymą ir tus, leidžiančius daryti išvadą apie tikėtiną
siekį įgyvendinti pačią strategiją patvirtina strateginę Rusijos ekspansiją į Lietuvos ge
ir sukonkretina 2010 metų gegužę į viešumą ležinkelių ūkio sektorių.
nutekėjęs tarnybiniam naudojimui skirtas
Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareng V. Jakunino indėlį į Rusijos įtakos Balti
tas dokumentas „Veiksmingo sistemi
nių jos šalyse plėtrą rodo ir Estijos saugumo
užsienio politikos veiksnių naudojimo pro policijos (KAPO) atskleistas šio Kremliaus
grama ilgalaikiam Rusijos Federacijos vys režimo atstovo bandymas finansuoti Tali
tymuisi“16. Rusijos užsienio reikalų mini no mero Edgaro Savisaaro vadovaujamos
sterija neoficialiai bandė neigti17, kad šis Centro partijos rinkimų kampaniją20. Pats
dokumentas, Baltijos šalyse dramatiškai E. Savisaaras KAPO buvo viešai pavadintas
vadintas „ekonominio užkariavimo planu” Rusijos įtakos agentu.21
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Kas lėmė ankstesnės „Lietuvos
geležinkelių” vadovybės sprendimus?
Nors 2010 metais į viešumą nutekėję Rusijos
planai dėl geopolitinės ekspansijos Baltijos
šalyse išnaudojant transporto infrastruktūrą
atgarsį mūsų šalyje ir turėjo, tačiau be ke
lių viešumoje nuskambėjusių epizodų22 ši
problema ilgus metus nebuvo Lietuvos na
cionalinio saugumo darbotvarkėje.

pat Lietuvos Respublikos susisiekimo mi
nisterija, kurios valdymo sričiai priklauso ši
strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui
turinti įmonė, iki 2017 m. rugsėjo mėn.
neužtikrino, kad sistema KLUB-U būtų
įvertinta nacionalinio saugumo požiūriu.
Ypač pabrėžtina, kad sistemos KLUB-U
veikimo ypatumų galimai keliama grėsmė
2018 metų birželį patvirtintose „Lietuvos nacionalinio saugumo interesams nebuvo
Respublikos Seimo nacionalinio saugumo vertinama nei po 2008 m. Rusijos agresijos
ir gynybos komiteto atlikto parlamentinio Gruzijoje, nei po 2014 m. prasidėjusios
tyrimo dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų Rusijos agresijos Ukrainoje. Pažymėtina,
interesų grupių galimo neteisėto poveikio kad sistemos KLUB-U funkcinės galimybės
valstybės institucijoms priimant sprendimus nebuvo laiku įvertintos Lietuvos Respub
ir galimos neteisėtos įtakos politiniams pro likos mobilizacijos ir priimančiosios šalies
cesams” išvadose teigiama, kad dar „2006 m. paramos įstatymo požiūriu”.
VSD teikė informaciją, kurioje reiškiamas
susirūpinimas dėl Rusijos kapitalo įmonių Prieš pat buvusio „Lietuvos geležinkelių”
absoliutaus dominavimo AB „Lietuvos ge vadovo S. Dailydkos atsistatydinimą, 2016
ležinkeliai“ teikiamų techninio aptarnavimo metų lapkričio pabaigoje, buvo paskelbtas
ir remonto paslaugų srityje”23, tačiau nuo tų 15min.lt tyrimas, kaip bendrovės milijonai
pačių 2006 metų „Lietuvos geležinkeliams” be jokių konkursų keliauja į Rusijos ben
vadovavęs Stasys Dailydka ir visa tuometė drovę „Transmašholding”25.
bendrovės vadovybė, atrodo, į tokias pas
tabas nereagavo. Kaip minėta, S. Dailydka Šiame kontekste svarbu pastebėti, kad
ir kiti „Lietuvos geležinkelių” vadovai tuo „Transmašholding” yra susijęs ne tik su
metu aktyviai dalyvavo forumo „Strateginė Rusijos karo pramone26, bet jau daugelį metų
partnerystė 1520” veikloje.
itin glaudūs ryšiai jį sieja ir su pačiais „Rusijos
geležinkeliais”: anksčiau „Rusijos geležin
Ypač pažymėtinas sistemos KLUB-U įdie keliai” turėjo 25 proc. „Transmašholding”
gimo Lietuvos lokomotyvuose atvejis24. akcijų, o pats 
„Transmašholding” didžiąją
Tose pat Lietuvos Respublikos Seimo na dalį užsakymų gauna būtent iš „Rusijos ge
cionalinio saugumo ir gynybos komiteto ležinkelių”27. „Transmašholding” akcininkai
atlikto parlamentinio tyrimo išvadose tei per kitas savo bendroves plėtojo ir atskirus
giama: „AB „Lietuvos geležinkeliai“, taip geležinkelių pervežimo verslus su „Rusijos
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geležinkeliais”28.
Rusijoje netgi teigiama, kad buvęs „Rusijos
geležinkelių” vadovas V. Jakuninas ne tik yra
vieno iš svarbiausių „Transmašholding” savi
ninkų Iskandero Machmudovo draugas, bet
ir padėjo jam susikurti verslo imperiją, kuri
pelnosi „Rusijos geležinkelių“ sąskaita29.

Stebėtinai sutapo V.Jakunino30, buvusios
„Lietuvos geležinkelių” vadovybės, ne kartą
kritikuotos dėl „Rail Baltica” projekto žlug
dymo31, ir buvusio „Latvijos geležinkelių”
vadovo, net giminystės ryšiais su V. Jakuninu
susijusio32 Ugio Magonio pozicijos33 dėl šio
Baltijos šalims strategiškai svarbaus projekto.

Kremliaus įtakos tinklai
Galbūt galima būtų laikyti atsitiktinumu,
kad po pasitraukimo atitinkamai iš „Lietu
vos geležinkelių” ir „Latvijos geležinkelių”
vadovų postų, S. Dailydka ir U. Magonis įsi
darbino tarpusavyje susijusiose bendrovėse.
U. Magonis, nepaisant iki šiol nesibaigusios
500 tūkstančių eurų korupcijos bylos, dėl
kurios jis buvo priverstas palikti „Latvijos
geležinkelių“ vadovo postą34, 2017 metų
balandį įsidarbino Latvijos bendrovėje
„Euro Rail Trans”35. S. Dailydka, „Lietu
vos geležinkelių” vadovo posto priverstas
pasitraukti dėl įvairių skandalų, taip pat ir
susijusių su Rusija, įsidarbino 2017 metais
įsteigtoje Lietuvos įmonėje „LGC Cargo”.
Nors iš pradžių atrodė, kad „LGC Cargo” yra
susijusi tik su „Transmašholding”36, tačiau
paaiškėjo, kad ji turi ryšių ir su „Euro Rail
Trans”. Mat „LGC Cargo” kontrolinį akci
jų paketą valdo Latvijos bendrovė „Baltijas
tranzita serviss“, kuri yra Rygos komercinio
uosto ir „Euro Rail Trans” bendra įmonė37.

išdėstyta Rusijos geopolitinės ekspan
sijos per transporto sektorių strategija, su
„Rusijos geležinkeliais” ir „Transmašholding”
bei su tarpusavyje įvairiais ryšiais susaistytų
asmenų tinklu susijusių sutapimų virtinė
verčia prisiminti Estijos užsienio žvalgybos
vadovo Mikko Marrano žodžius.
“Mes (Estijos žvalgyba) nustatėme politikų, žurnalistų, diplomatų, verslo žmonių,
kurie iš tikrųjų yra Rusijos įtakos agentai,
tinklą, ir kurie daro tai, ką liepiami, – 2018
metais aiškino M. Marranas, kalbėdamas apie
Maskvos pastangas Vakaruose. – Mes aiškiai

matome, kad tie žmonės stumia Rusijos
planus“39.
Jokių šiame tinkle atsidūrusių asmenų pa
vardžių Estijos žvalgybos vadovas neįvardi
jo. Tačiau kalbant apie Rusijos įtaką per
geležinkelių ir transporto sektorių apskritai,
aiškėja asmenų tinklas, per kurį tokia įtaka
gali būti daroma.

Galima būtų manyti, kad tik atsitiktinai
įmonės „Euro Rail Trans” viena pagrindinių Visų pirma, jau minėjome, kad bendrovės
steigėjų yra „Rusijos geležinkelių” dukterinė „Transmašholding” ir „Rusijos geležinkeliai”
įmonė „RŽD Logistika”38. Tačiau aukščiau yra glaudžiai viena su kita susijusios.

6

Lietuvos geležinkeliai: ataka iš Rytų

Kleptokratinių ryšių žemėlapis.
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Lietuvos geležinkelių transporto sektoriu
je veikiantį tinklą bene geriausiai atskleidė
LRT Tyrimų skyrius, bendradarbiaudamas
su Lietuvoje gyvenančiu Rusijos žurna
listu iš munscanner.com portalo Mikhailu
Maglovu40.
Šiame tinkle, be U. Magonio ir jo žmonos,
kuri yra V. Jakunino dukterėčia, S. Dailydkos,
jo buvusio pavaduotojo Stasio Gudvalio,
kuriam Lietuvos teisėsauga buvo pareišku
si įtarimus dėl piktnaudžiavimo41, bei su
„Transmašholding” susijusių asmenų, svar
biausi veikėjai yra dviem pagrindiniais Lat
vijos oligarchais vadinami Ainaras Šleseris
ir Andris Škėlė bei Ivaras Sormulis, siejamas
su trečiu įtakingiausiu Latvijos oligarchu
Aivaru Lembergu42.
Tie patys A. Šleseris, A. Škėlė ir I. Sormu
lis (per „Locomotive Traction Operator”)
su „Rusijos geležinkeliais” (per dukterines
bendroves „RZDL Multimodal” bei „RZD
Logistics”) turi ne vieną tiesioginį ryšį – jie
visi kartu valdo ne tik jau minėtą bendrovę
„Euro Rail Trans”43, bet ir „Euro Rail Car
go”44 (buvusią „Liepajas naftas tranzits”45).
Įdomu, kad pats A. Šleseris yra teigęs, kad
bendrovę „Liepajas naftas tranzits” jie su A.
Škėle įsigijo iš Maksimo Liksutovo46. Mat
šis Estijoje gimęs ir kažkada jos verslininku
laikytas dabartinis Maskvos vicemeras buvo
tos pačios „Transmašholding” akcininkas47
bei šios bendrovės pagrindinių savininkų I.
Machmudovo ir Andrejaus Bokarevo, taip
pat „Rusijos geležinkelių” verslo partneris
kituose versluose48.

Verta pastebėti, kad tas pats M. Liksutovas,
kuris tuo metu dar buvo laikomas Estijos
verslininku, 2006 metais buvo pasirengęs iš
amerikiečių bendrovės „Baltic Railway Ser
vices” nupirkti 66 proc. privatizuotų „Esti
jos geležinkelių” akcijų49. Beje, šis „Estijos
geležinkelių” privatizavimas buvo sužlug
dytas jau minėto E. Savisaaro rankomis50,
kurį vėliau Estijos saugumo policija viešai
paskelbė Rusijos įtakos agentu. Beje, tuo
metis „Baltic Railway Services” vadovas Ed
wardas Burkhardtas 2006 ir 2007 metais
atvirai kaltino Rusiją dėl jo bendrovės žlug
dymo51, tačiau kaip pagrindinį kaltininką
minėjo ne „Rusijos geležinkelius” ar „Trans
mašholding”, bet bendrovę „SeverstalTrans”
ir jos vadovą Andrejų Filatovą52.
Pasak E. Burkhardto, jo nestebino, kad
žlugdydami jo bendrovę E. Savisaaras ir
A. Filatovas dirbo ranka rankon. “Baltic
Railway Services” vadovą nustebino, kad
nei „SeverstalTrans” nei su ja susijusi Esti
jos bendrovė „Spacecom” visiškai nenorėjo
pačios nupirkti 66 proc. privatizuotų „Esti
jos geležinkelių” akcijų. A. Filatovas esą net
spaudė E. Bukhardą šias akcijas parduoti
vyriausybei.
Beje, su bendrove „SeverstalTrans”, be kitų
asmenų, anksčiau buvo glaudžsiai susijęs
ir tuo metu, kai vyko kova tarp Estijos
vyriausybės bei „Baltic Railway Services”,
Rusijos transporto ministro pareigas ėjęs, o
dabar prezidento V. Putino padėjėjas Igoris
Levitinas.53
E. Bukhardo manymu, A. Filatovo 
noras,
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kad bendrovę „Baltic Railway Services”
reprivatizuotų Estijos vyriausybė, buvo

grindžiamas tikėjimu, kad bendrovė bus
subsidijuojama mokesčių mokėtojų pi
nigais, o „Spacecom” dėl to galės naudotis
mažesniais tarifais. Beje, 2005 metais, Es
tijos vyriausybės (E. Savisaaro) ir „Baltic
Railway Services” kovos įkarštyje Estijos
saugumo policija KAPO net buvo sulaikiusi
„Spacecom” vadovą Olegą Osinovskį, kaltin
dama jį neteisėtų sandorių siūlymu „Estijos
geležinkeliams”54.

„GlobalTrans” ryšiai neapsiriboja vien tuo,
kas išvardyta, rodo ir atidesnis pačios Rusijos
žurnalistų žvilgsnis į „Rusijos geležinkelių”
užsakymus, kurie rodo, kad ši valstybinė
Rusijos įmonė leidžia itin aktyviai pelnytis
ir bendrovei „GlobalTrans”58.

Be to, Rusijos geopolitinės ekspansijos į
Lietuvą kontekste itin svarbios bendrovės
„Euro Rail Trans”59 dabartinis Tarybos
pirmininkas Viačeslavas Valentikas į „RŽD
Logistics” vadovo postą atėjo iš bendrovės
„GlobalTrans” priklausančių įmonių, kuriose
Šiame kontekste taip pat svarbu, kad A. taip pat užėmė vadovaujančius postus60.
Filatovas, nors iš pirmo žvilgsnio ir nėra
susijęs su „Rusijos geležinkeliais” ir „Trans Latvijoje ir Estijoje tą tinklą puikiai atspindi
mašholding”, tačiau yra ilgametis kito 
V. su dabartiniu Maskvos vicemeru M. Liksuto
Jakuninui artimo oligarcho G. Timčenkos vu susijusios Estijos bendrovės „Transgroup
verslo partneris55. V. Jakunino glaudžius Invest” (šis įtakingas Rusijos valdi
ninkas
ryšius su G. Timčenka patvirtina ir tai, kad iki šiol yra jos direktorių tarybos narys61),
jo sūnus Viktoras nuo 2004 metų dirbo ben Rusijos bendrovių „Transmašholding”,
drovėje „Gunvor”, kurios bendrasavininkis „Rusijos geležinkeliai” ir Latvijos įmonių, iš
yra G. Timčenka.
jų ir nusitaikiusių į Lietuvos rinką, tarpusa
vio ryšių pynė.
Be to, 2012 metais „Transmašholding” savi
ninkai I. Machmudovas ir A. Bokarevas 2008 metais „Transgroup invest”, kuri jau
tapo G. Timčenkos ir A. Filatovo verslo tuomet labai glaudžiai bendradarbiavo
partneriais bendrovėje „Transoil”. Tuo tar su „Rusijos geležinkeliais” ir iš esmės buvo
pu glaudžius kitos bendrovės, kurioje A. „Transmašholding” dalis, nusipirko Latvijos
Filatovas yra vienas pagrindinių akcininkų, bendrovę „L-Ekspresis”, kuri veža keleivius
– „GlobalTrans” ryšius su „Rusijos geležin maršrutais Ryga – Maskva bei Ryga – Sankt
keliais” rodo tai, kad ilgametis „GlobalTrans” Peterburgas62. Jos vadovu paskirtas dar 2006
vadovybės narys ir akcininkas Sergejus metais „Transmašholding” nusipirktos Ry
Malcevas 2015 metų pabaigoje paskiria gos elektros mašinų gamyklos vadovas63
mas „Rusijos geležinkelių” vyresniuoju vice Aleksandras Berezinas.
prezidentu56. O 2017 metų vasarą jis grįžta
į „GlobalTrans”57, tarsi į „Rusijos geležinke 2012 metais minėtąją „Euro Rail Trans” įkūrė
lius” būtų buvęs tik laikinai „komandiruo bendrovių „RŽD Logistika” ir „L-Ekspre
tas”. Kad glaudūs „Rusijos geležinkelių” ir sis” savininkai. „Euro Rail Trans” vadovu64
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tapo tas pats A. Berezinas. Dabar „Euro
Rail Trans” savininkų struktūra pasikeitė,
bet „Transmašholding” atstovu laikytinas A.
Berezinas tebėra jos vadovybėje.65

taip pat partnerius Latvijoje – oligarchus A.
Šleserį, A. Škėlę bei A. Lembergą (arba jo
atstovu laikomą I. Sormulį) galima priskir
ti tam pačiam per Lietuvą, Latviją ir Estiją
nusidriekusiam tarpusavio ryšiais susijusių
Todėl „Rusijos geležinkelius”, „Trans asmenų tinklui, per kurį Kremlius gali
mašholding”, M. Liksutovą bei su juo įgyvendinti savo strateginės geopolitinės
susijusią „Transgroup Invest”, A. Filatovą, ekspansijos planus per geležinkelių ir viso
jo verslo partnerius bendrovėje „Global transporto sektorių.
Trans” bei partnerį Estijoje O. Osinovskį, o

Tinklas – ir įtakai, ir priedangai, ir
tarpininkavimui?
Visą šį tinklą galima lyginti su pirmiausia
energetikos srityje, kuri bene 
anksčiausiai
Vakaruose buvo pripažinta ekonominiu
Rusijos užsienio politikos ginklu66 ir laikyti
na jau pakankamai ištyrinėtu neteisėto po
veikio mechanizmu67, išbandytu Kremliaus
įmonių–tarpininkių, modeliu68.

2.

Bendrovės–tarpininkės gali
veikti kaip Rusijos užsienio politikos
priemonė, suteikianti korumpuotiems vie
tos elito nariams asmeninio praturtėjimo
galimybes ir, tuo pačiu, susiejanti jų asme
ninius interesus su Rusijos vyriausybės tik
slais;
3.
Jos gali būti naudojamos kaip
Dar 2011 metais nagrinėdama šį Kremliaus įtakingo Rusijos elito, įskaitant vyriausybę ir
bendrovių–tarpininkių modelį, taikomą nusikalstamų grupuočių atstovus, neteisėto
ener
getikoje, JAV Majamio universiteto praturtėjimo priemonė69.
atstovė Maria Semykoz išskyrė tris pagrin
dines tokio modelio ir jame veikiančių ben Nagrinėjamo iš Rusijos per visas Baltijos
drovių funkcijas:
valstybes nusidriekusio tinklo veikimo ir

1.

Tokios bendrovės gali tar
nauti kaip savotiškas „buferis”, padedan
tis įveikti politines rizikas, susijusias su
tarpvalstybiniais ekonominiais santykiais;

Rusijos geoekonominės bei geopolitinės
įtakos sklaidos schemos – labai įvairialypės.
Vieną jų atskleidė savo versiją dėl jau minė
tos 500 tūkstančių eurų kyšio bylos išdėstęs
O. Osinovskis.

10

Lietuvos geležinkeliai: ataka iš Rytų

O. Osinovskis neneigia, kad perdavė 499
500 eurų U. Magoniui. Tačiau, pasak O.
Osinovskio, jis nepadarė nieko neteisėta,
nes nedavė jokio kyšio, o tiesiog nusipirko
iš U. Magonio paslaugą, kad šis atstovautų
jo interesams derybose su „Rusijos geležin
keliais”. Be to, O. Osinovskis įtikinėjo, kad
šio sandorio kontekste U. Magonis veikė ne
kaip valstybės pareigūnas, o kaip privatus
asmuo, tiesiog turintis ryšių su „Rusijos ge
ležinkeliais”. O jis esą U. Magoniui sumokė
jęs savo asmeninėmis lėšomis. Taigi viskas
buvo daroma pagal Estijos įstatymus70.

net teisę, rodo ta pati 500 tūkstančių eurų
kyšio byla. Mat iš karto po U. Magonio
arešto Rusijos pusė ėmėsi Latvijai brangiai
kainavusio „geležinkelių remonto”72 ir kitų
panašių šantažo bei spaudimo priemonių73.

Apie tai, ar be pinigų, skirtų U. Mago
niui, būtų reikėję „Rusijos geležinkeliams”
sumokėti ir kokią nors politinę kainą už
kontraktų atnaujinimą, net jei viskas būtų
buvę taip, kaip aiškina O. Osinovskis, šis
verslininkas neatskleidė. Tačiau tai, kaip ne
tik V. Putino režimas, bet ir „Rusijos ge
ležinkeliai” moka sieti verslą ir politiką ar

Maža to, svarbus šio tinklo dalyvis – su
Rusija glaudžiai susijęs Estijos verslininkas
O. Osinovskis – per savo pažintis Latvijos
politikos olimpe netgi bandė gauti Latvijos
armijos nusipirktų Didžiosios Britanijos
šarvuočių techninio aptarnavimo kontraktą,
bet sandorį užblokavo Latvijos specialiosios
tarnybos77.

.Beje, garsiojo vadinamojo Latvijos „oli
garchų skandalo” įrašai rodo, kad su „Rusijos
geležinkelių” vadovybe itin glaudžiai susijęs
U. Magonis „Latvijos geležinkeliuose” atsi
rado kaip A. Šleserio statytinis. O jo karje
ros galimybes A. Šleseris aptarinėja su tuo
pačiu A. Lembergo atstovu I. Sormuliu ir
teigia, kad U. Magonis vykdys nurodymus,
Pasirodo, O. Osinovskiui priklauso Daug nes yra „karys, taip sakant, jūrų laivynas”74.
pilio lokomotyvų remonto gamykla. 2014
metų vasarą esą buvę atšaukti Rusijos ge Kiti pavyzdžiai gali rodyti, kad tinklas
ležinkelių gamybos užsakymai Daugpily naudojamas ir priedangai, norint nuslėp
je, todėl buvę būtina nedelsiant susitarti su ti, kad vieną ar kitą sandorį vykdo Rusijos
„Rusijos geležinkeliais” dėl jų atnaujinimo. bendrovės. Taip į Lietuvą esą veržiasi Lat
„Tai buvo apie 20 mln. eurų vertės užsa vijos transporto verslininkai, o Lietuvoje
kymas. Mes nežinojome, kaip išspręsti šią registruota su „Transmašholding” susijusi
problemą. Tokių ryšių neturėjau. Tada aš bendrovė „Railvec” bando parduoti vienos
paprašiau pagalbos savo gero draugo – Ugio iš „Transmašholding” gamyklų pagamintus
Magonio. Jis turėjo įtakingų ryšių tuometėje tramvajus į Latviją75. Beje, taip Rusijos ben
Rusijos geležinkelių vadovybėje. Jis sutiko. drovės taikosi net į ES finansavimą, nes
Akivaizdu, kad už darbą reikia sumokėti. minėtas bandymas parduoti rusiškus tram
Tai buvo tikrai didelis darbas“, – aiškino O. vajus į Latviją susijęs ir su ES finansuojamu
Osinovskis71.
projektu76.
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Grėsmių žemėlapis: nuo korupcijos ir
mafijos iki įtakos nacionalinei politikai
Tačiau minėtas iš Rusijos per Baltijos šalis
nusidriekęs tinklas rodo, kokia pažeidžiama
2014 metais Tarptautinio gynybos ir saugu korupcijai, tuo pačiu ir strateginei Krem
mo centro Taline analitikas Emmetas Tuohy liaus įtakai per korupciją, yra ši ūkio šaka
savo straipsnyje apie korupcijos skandalus, Baltijos šalyse83.
kaip Rusijos įtakos Baltijos šalyse atspindį78,
daro išvadą, kad mažėjant energetikos vaid Kokią grėsmę tai kelia nacionaliniam sau
meniui, kaip Kremliaus užsienio politikos gumui, geriausiai atspindi Estijos vidaus
ginklui Baltijos šalyse, Maskva, atrodo, ima saugumo tarnybos KAPO sprendimas at
manyti, kad jai naudingiau dėmesį sutelkti į skirai ir plačiai išnagrinėti su geležinkelių
transporto sektorių.
transportu apskritai ir „Rusijos geležinke
liais” konkrečiai susijusius korupcijos atvejus
Analitikai ne kartą yra pastebėję, kad ko 2018 metų grėsmių Estijos nacionaliniam
rupcija jau senokai tapo strategine Rusijos saugumui ataskaitoje84. Joje pabrėžiama, kad
eksporto šaka79. Maža to, Kremlius korup Kremlius stengiasi eksportuoti korupcinę
ciją paverčia ginklu ir naudoja kaip hibridi verslo praktiką į Estiją, o tranzito verslas
nio karo prieš Vakarus dalį80. Todėl minėtą apskritai ir geležinkeliai konkrečiai yra vie
iš Rusijos per Baltijos šalis nusidriekusį ni svarbiausių taikinių. Taip pat pabrėžiama,
tinklą geležinkelių transporto srityje būtina kad korupcija nepadeda didinti tranzito
įvertinti ir šiuo aspektu.
apimčių, tačiau kelia grėsmę nacionaliniam
saugumui.
Apie korupciją ir absoliučiai dominuojančią
korupcinę verslo praktiką pačioje Rusijoje Kalbant apie asmenis, atsidūrusius nagrinė
neverta nė kartoti. Užtenka priminti, kad jamame tinkle, neužtenka priminti 500
2018 metų duomenimis „Transparency In tūkstančių eurų korupcijos skandalą, į kurį
ternational” skelbiamame korupcijos suvok įsivėlė U. Magonis ir O. Osinovskis. Į ko
imo reitinge Rusija užima 138 vietą iš 180 rupcijos skandalus buvo įsivėlę visi trys
šalių81 (atitinkamai Estija – 18, Lietuva –38, Latvijos oligarchai85. Kaip minėta, dėl ne
Latvija – 4182 ).
skaidrių sandorių iš „Lietuvos geležinkelių”
vadovo posto buvo priverstas atsistatydinti.

1. Įtarimai korupcija
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2. Galimas pinigų plovimas
Rusijos verslas, jos oligarchai ir net su
aukščiausia šalies vadovybe susiję asmenys
vis dažniau kaltinami pinigų plovimu86. Po
pasaulį sudrebinusio skandalo dėl įtarimų
milžiniško masto Rusijos pinigų plovimu
per Danske Bank Estijos filialą87, kilo ir kiek
mažesnis triukšmas dėl įtartinų pervedimų
per „Swedbank”. Šioje istorijoje galimo pini
gų plovimo požymių turinčia veikla įtartas
ir vienas pagrindinių „Transmašholding” sa
vininkų Iskanderas Machmudovas88.

Vakaruose tirtose baudžiamosiose bylose
tiesiogiai minimas dėl ryšių su dviem Rusijos
nusikalstamomis grupuotėmis. Ispanijos
prokurorai jo pavardę įtraukė į kaltinamąjį
aktą byloje dėl Rusijos mafijos veiklos Is
panijoje ir jos ryšių su aukštais Rusijos pa
reigūnais bei įtakingais verslininkais93.

Buvęs I. Machmudovo verslo partneris Dža
lolas Chaidarovas davė parodymus Izraelio,
Vokietijos ir Ispanijos teisėsaugai, kad tiek
I. Machmudovas, tiek jo verslo partneris A.
Bokarevas yra susiję su „Izmailovo” nusi
Kiek anksčiau, 2016 metais, pasaulyje garsus kalstama grupuote94.
kovotojas prieš Rusijos režimo nusikalti
mus ir „Magnickio akto” bei „Magnickio Kad nusikaltėlių veiksnys gali tapti svarbus
įstatymų” įvairiose šalyse, iš jų ir Lietuvoje89, ir Rusijos strateginės ekspansijos per Balti
iniciatorius Billas Browderis kėlė į viešumą jos šalių geležinkelius veiksnys, savo kailiu
galimą minėto Maskvos vicemero ir ben patyrė ir vienas amerikiečių, dalyvavusių
drovės „Transgroup” pinigų plovimo atvejį90. privatizuojant „Estijos geležinkelius”. Kaip
minėta, ši privatizavimas buvo sužlugdytas
ES ir Rusijos pilietinės visuomenės foru Rusijos ir jos interesams Estijoje atstovau
mo ekspertų grupės „Kova su korupcija be jančių asmenų rankomis.
sienų” parengtame specialiajame raporte at
skirai išskiriamos grėsmės, kurias kelia su I. Christopheris Aadnesenas vadovavo „Es
Machmudovu, A. Bokarevu, V. Jakuninu ir tijos geležinkeliams” tuo laikotarpiu, kai
M. Liksutovu susiję verslai91.
Rusijos interesus gynę šalies vyriausybės
nariai buvo paskelbę bendrovei karą95. Tuo
Maža to, dar 2009 metais įtarimų šešėlis dėl met paaiškėjo, kad šiam amerikiečiui teko
galimo pinigų plovimo krito ir ant vieno susidurti ne vien su politiniu ar ekonominiu
šioje studijoje nagrinėjamo tinklo atstovų iš spaudimu, bet ir su realia Rusijos mafijos
Latvijos – tuomečio „Latvijos geležinkelių grėsme. Verslininko žmona turėjo palik
vadovo U. Magonio92.
ti Estiją, baimindamasi galimų padarinių96.
Verslininkas neatskleidžia, su kokia Rusijos
mafijos grupuote susikirto interesai, tačiau
3. Įtariami ryšiai su mafija manytina, kad tai buvo susiję su jo veikla
Minėtasis I. Machmudovas net keliose „Estijos geležinkelių” vadovo poste.
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4. Bandymų veikti politiką
karuselė

ir minėti su Rusija vienaip ar kitaip susiję
Estijos transporto sektoriaus atstovai100.

Be to, Estijoje su Rusijos transporto verslu
susijusio ir nagrinėjamam tinklui priklau
sančio oligarcho O. Osinovskio sūnus Jev
genijus vadovauja Estijos socialdemokratų
partijai, o šalyje buvo net įtariama, kad šis
postas buvo iš esmės nusipirktas už pinigus,
101
Vienas šios bendrovės savininkų – Konstan gautus iš verslo su Rusija . Ne kartą įtarta
sprendi
tinas Nikolajevas buvo ir Jungtinėse Valsti ir tai, kad J. Osinovskio politinius
102
mus
lemia
jo
tėvo
verslo
interesai
.
jose sulaikytos Rusijos šnipės Marijos Bu
tinos finansinis rėmėjas97. Be to, išsiaiškinta,
kad jis turi ryšių ir su Rusijos žvalgybomis Valstybei renkant Estijos geležinkelio ben
drovės „EVR Cargo” vadovą, Estijos vidaus
bei kariniu–pramoniniu kompleksu.
saugumo tarnyba KAPO buvo priversta
viešai
įspėti šalies vadovus apie kandidatų
Minėjome, kad per tuometį „Rusijos geležin
103
kelių” vadovą V. Jakuniną bandyta finansuo itin glaudžius ryšius su vietos verslininkais .
ti E. Savisaaro rinkimų kampaniją; šis įvykis Tiesa, labiau pasigilinus aiškėja, kad šie
tos verslininkai savo ruožtu turėjo itin
Estijoje tiek tuo metu, tiek dabar laikomas vie
vienu ryškiausių įrodytos priešiškos Krem glaudžių ryšių su Rusija. Tarp jų buvo mini
mas ir O. Osinovskis, kuris, beje, pastaruo
liaus įtakos pavyzdžių98.
sius kelerius metus nuolat ir aktyviai ragina
104
Vėliau buvo bandoma vienam „GlobalTrans” privatizuoti įmonę „EVR Cargo” .
Šiame tyrime minimi asmenys ar jų
partneriai įtariami ir bandymais daryti po
veikį įvairių šalių politikai. Garsiausias vi
same pasaulyje tokių bandymų pavyzdys yra
susijęs su bendrove „GlobalTrans”.

savininkų A. Filatovui suteikti Estijos
pilietybę; dėl to kilo vadinamasis „piliety
bės už pinigus” skandalas. Mat paaiškėjo,
kad A. Filatovas – ne tik stambus šalies
ekonomikos investuotojas, kaip buvo viešai
skelbiama; jis buvo investavęs ir į Rusijos
dezinformacijos kampaniją prieš Estiją.
Konkrečiai, jis prisidėjo prie vieno propa
gandinio filmo, nukreipto prieš Estijos is
toriją99. Tarp pilietybės A. Filatovui suteiki
mo rėmėjų buvo ne tik kartu su šiuo Rusijos
verslininku prieš amerikiečių investuotojus
„Estijos geležinkelių” bendrovėje kartu kovo
jęs „Rusijos įtakos agentas” E. Savisaaras, bet

Minėto Latvijos oligarchų skandalo metu
išsiaiškinta daugybė atvejų, kaip A. Šleseris,
A. Škėlė ir A. Lembergas daro tiesioginę,
dažnai ne itin teisėtą įtaką šalies politi
kai. Kalbėta net apie „valstybės užgrobimo”
bandymus105. Tačiau bene iškalbingiausia yra
viena šių oligarchų pokalbio citata: „Inguna
Sudraba turi tapti premjere, nes Maskva
mano, kad ji būtų gera kandidatė”106.
A. Šleserio ir A. Škėlės verslo ryšiai su
V. Jakuninu ir „Rusijos geležinkeliais”
minėtame JAV Strateginių ir tarptautinių
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studijų centro tyrime „Kremliaus metodai:
siekiant suprasti Rusijos įtaką Vidurio ir
Rytų Europoje“ atskirai išskiriami kaip šioje
studijoje nagrinėjamų Kremliaus strategijų,
neapsiribojančių vien ekonominiais intere
sais, įgyvendinimo Latvijoje pavyzdys107.

5. Karinių grėsmių dėmuo

Nagrinėjant galimą Rusijos įtakos plėtrą per
geležinkelius, negalima pamiršti ir karinių
grėsmių. Ypač šiuo metu, vis labiau agre
syvėjant Rusijai, kuri, kaip pripažįsta tiek
Estijos žvalgyba110, tiek Švedijos gynybos
Maža to, V. Jakuninas, kuriam po Krymo ministerijai priklausančio analitinio centro
aneksijos ir Rusijos agresijos Donbase tai FOI analitikai111, rengiasi didelio masto ka
komos JAV sankcijos, į Europos Sąjungos riniam konfliktui su Vakarais.
sankcijų sąrašą neįtrauktas būtent dėl Lat
vijos prieštaravimų108.
Ne vien politines ar korupcines, bet ir su

2007 metais buvo svarstoma ir idėja į
Moldovos prezidento postą „prastumti” su
Rusijos ekspansija Baltijos šalyse per ge
ležinkelių transportą susijusį M. Liksutovo
verslo partnerį Sergejų Glinką109.

Baltijos šalių geležinkelių infrastruktūra
bei jų priklausomybe nuo Rusijos susijusias
karines grėsmes 2018 metais publikuotame
straipsnyje puikiai atskleidė Adamas Maise
lis ir Laurynas Keturakis, kurie ir pačią ge
ležinkelių transporto infrastruktūrą regione
įvardija kaip vieną labiausiai pažeidžiamų
NATO rytinio flango vietų112.

Ekspansija įsibegėja
Su „Rusijos geležinkeliais” ir jų partneriais šantažo, kad neva ant plauko gali pakibti ir
Latvijoje siejama Lietuvos bendrovė „LGC „Rail Baltica” projektas114.
Cargo”, kaip minėta, taip pat laikytina šiame
tyrime nagrinėjamo Rusijos ekspansijos į Maža to, paklaustas apie ryšius su Rusija
Baltijos šalis per geležinkelius tinklo dalimi. ir buvusiu Rusijos geležinkeliu vadovu V.
Jakuninu, A. Šleseris specialiai Lietuvoje
Ši bendrovė pradėjo itin agresyvų ekspan surengtos spaudos konferencijos metu už
sijos Lietuvoje etapą. „LGC Cargo” bei tikrino, kad jie yra „maža logistikos įmonė
bendrovei talkinanti Lietuvos privačių ge iš Latvijos ir neturinti jokio verslo Rusijo
ležinkelių įmonių asociacija (LPGĮA) ne je. „Matėme visą šią „reklaminę kampaniją“,
tik apskundė Lietuvą Europos Komisijai dėl kuri vyko Lietuvoje. [...] Neturime jokio ver
esą konkurencijos pažeidimų113, bet ir ėmėsi slo Rusijoje, nieko ten neparduodame. [...]
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Nereikėtų stebėtis, jeigu įvežame rusiškas Rusijos tinklu susijusi O. Osinovskio ben
anglis, trąšas ar kitas prekes, bet jas taip pat drovė „Skinest Rail”. Dabar jos skundą turės
vežame ir iš Vakarų“, – aiškino jis. Kiek tai nagrinėti net Lietuvos konstitucinis teis
atitinka realybę, galima spręsti iš aukščiau mas115.
išdėstytų faktų.
Aktyviai Lietuvoje veikia ir kiti šio tinklo
Teismuose ekspansiją į Lietuvą bando ap tarpininkai – bendrovė „Railvec”, „Gargždų
ginti ir iš Estijos besiveržianti su tuo pačiu geležinkelis” ir kiti.

Ar tikrai siekia konkurencijos?
Visi šiame tyrime nagrinėjamo su Rusijos paslaugas. Privatūs vežėjai šiuo metu jau
ekspansija per geležinkelius susijusio tinklo čiasi diskriminuojami, kadangi AB „Lietu
atstovai bei su jais susiję asmenys nuolat vos geležinkeliai“ veikia kaip monopolis,
kartoja, kad jie siekia konkurencijos.
neįleisdama į rinką jokių naujų geležinke
lių įmonių (vežėjų). Dėl šios priežasties net
„Mūsų nuomone, tokiais Susisiekimo minis yra kreiptasi į Europos Komisiją, siekiant
terijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmais įvertinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ elgesį
yra ribojama konkurencija. Kadangi jau tiek kaip pažeidžiantį geležinkelių įmonių (vežė
laiko viena bendrovė negali imtis krovinių jų) interesus ir atitinkamai ES teisės aktus”
gabenimo veiklos Lietuvoje, nors tai nėra – aiškina už visišką Lietuvos geležinkelių
draudžiama ar ribojama įstatymais, esame rinkos atvėrimą agituojantis, dabar advoka
priversti prašyti pagalbos EK“, – skundą tu prisistatantis, o anksčiau S. Dailydkos
Europos Komisijai aiškino LGĮA direk vadovaujamuose „Lietuvos geležinkeliuose”
torius Tomas Keršis, kuris tuo pačiu yra ir Teisės ir personalo departamento direkto
„LGC Cargo” logistikos vadybininkas.
riaus pareigas ėjęs Vilius Nikitinas117.
„AB „Lietuvos geležinkeliai“ susilaukia
nemažai kritikos dėl esamos situacijos,
kadangi į rinką nėra įleidžiamos privačios
geležinkelių įmonės (vežėjai), norintys
teikti keleivių, bagažo ir krovinių vežimo
paslaugas, nes AB „Lietuvos geležinkeliai“
šiuo metu turi visas galimybes suteikti sau
prioritetines sąlygas skirti geležinkelių in
frastruktūros pajėgumus ir teikti atitinkamas

Pernai gruodį paskelbtoje Valstybės kon
trolės ataskaitoje apie viešosios geležinkelių
infrastruktūros valdymą taip pat atkreipia
mas dėmesys į konkurencijos trūkumą, kuris
lemia neefektyvų infrastruktūros naudo
jimą118.
Tačiau į Lietuvą veržiančiųsi su Rusijos įtaka
susijusių verslininkų praeitis skatina abejoti,

16

Lietuvos geležinkeliai: ataka iš Rytų

ar tikrai jie siekia konkurencijos ir ketina
veikti konkurencinėje aplinkoje. Pirmiau
sia, dėl to, kad pats Rusijos verslas garsėja
labiau dėl korupcijos, protekcionizmo ir su
tuo susijusio veiklos modelio, bet ne dėl są
žiningos konkurencijos.
Beje, jau minėta, kad iš esmės su Rusija
susijusio tinklo pastangomis buvo užkirstas
kelias Estijos rinkos atvėrimui vakarietiškai
konkurencijai – sužlugdytas „Estijos ge
ležinkelių” privatizavimas, kai juos nusipirko
JAV investuotojai.
Verta dėmesio ir paskirų minėto tinklo at
stovų asmeninė patirtis. Štai A. Šleseris,
būdamas Latvijos susisiekimo ministru ir
kontroliuodamas Rygos oro uostą, prisidė
jo tiek prie Lietuvos bendrovės „flyLAL –
Lithuanian Airlines“ žlugdymo119 , tiek prie

išskirtinių sąlygų suteikimo tame pat oro
uoste bendrovei „Ryanair”120, dėl ko buvo
patekęs net į korupcijos tyrėjų akiratį, o Lat
vija patyrė nemenkų nuostolių121.
Vieną iš A. Šleserio, kaip geležinkelių sek
toriuje veikiančio verslininko, kontraktų
su „Rusijos geležinkeliais” gerai žinomas
nepriklausomas Lenkijos analitinis centras
OSW įvertino kaip Rusijos monopolininko
dominuojančios padėties Latvijos rinkoje
įtvirtinimą122.
O. Osinovskis 2008 metais teismo spren
dimu Estijoje pripažintas kaltu dėl neteisėtų
bandymų susitarti su „Estijos geležinkeliais”
dėl kainų derinimo, rinkos pasidalijimo ir
kitų konkurenciją ribojančių priemonių123.
Korupcijos skandalai, siejami su minimais
asmenimis, jau yra išvardyti aukščiau.

Lietuva grėsmėms pasirengusi?
2017 metų sausio 17 d. priimtoje Lietuvos
Respublikos Nacionalinio saugumo strate
gijos IV skyriuje tarp grėsmių, pavojų bei
rizikos veiksnių minimi ir šie: „ekonominė ir
energetinė priklausomybė, ekonomikos ir ūkio
pažeidžiamumas – euroatlantinės integracijos kriterijų neatitinkančių valstybių
ūkio subjektų, taip pat valstybių, kurios
įeina į buvusios SSRS pagrindu įkurtas
politines, karines, ekonomines ir kitokias
valstybių sąjungas bei sandraugas, ūkio
subjektų dalyvavimas siekiant dominuoti

nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiuose ūkio sektoriuose, ketinimai perimti
nacionaliniam saugumui strategiškai svarbių įmonių ir įrenginių kontrolę bei žemės
plotus, netinkama nacionaliniam saugumui
strategiškai svarbių įmonių ir įrenginių
apsauga ar naudojimas pažeidžiant valsty
bės interesus, energijos išteklių importo
monopolizavimas, išlikusios tarpsisteminės
elektros jungtys su Rusijos Federacija ir
Baltarusijos Respublika bei priklausymas
tai pačiai sinchroninei zonai, transporto
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sistemos plėtros ir konkurencingumo Teigiama, kad Susisiekimo ministerijos pa
žlugdymas, nepakankamas eksporto ir in sirinktas iš dalies atskirtas viešosios geležin
vesticijų diversifikavimas” 124.
kelių infrastruktūros valdymo modelis126
užtikrins, kad „Lietuvos valstybės nacio
2018 m. sausio 12 d. Priimtame Lietuvos naliniam saugumui svarbi viešoji geležin
Respublikos strateginę reikšmę nacionali kelių infrastruktūra, reikalinga sklandžiam
niam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių geležinkelių transporto eismui užtikrinti,
bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti ir veikla, t. y. keleivių ir krovinių vežimo
svarbių įmonių įstatymo Nr. IX–1132 pa tranzitu geležinkelių transportu paslaugos,
keitimo įstatyme tarp nacionaliniam sau būtų apsaugoti nuo visų rizikos veiksnių,
gumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio galinčių kelti grėsmę nacionalinio saugumo
sektorių minimas ir transportas125.
interesams”127.
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Išvados
1.

Iš aukščiau išvardintų faktų galima da
ryti išvadą, kad, į Lietuvos geležinkelių rinką
nusitaikė ne atskiros vien tik savo verslo in
teresus įgyvendinti norinčios verslo įmonės,
o ištisas kompleksinis geopolitinės Krem
liaus ekspansijos tinklas, ne tik susijęs tar
pusavyje, bet ir aktyviai b
 endradarbiaujantis
ne vien verslo, bet ir, galbūt, nelegalios veik
los srityse.

Rusijos ar su ja susijusių bendrovių įtaką
„Lietuvos geležinkelių” pirkimams ir sėkmę
juose, galima daryti išvadą, kad „valstybė
valstybėje”, apie kurią kalbėjo prezidentė D.
Grybauskaitė „Lietuvos geležinkelius” val
dant dar senajai jų vadovybei, vis dar nėra
iki galo išardyta. O ta „valstybė valstybėje”,
panašu, buvo artimesnė ne Lietuvai, o V.
Putino režimui.

2.

3. Yra didelė tikimybė, kad Kremlius buvusį

Šiame tyrime atskleistas strateginis
Kremliaus požiūris į transportą ir ypač ge
ležinkelių sektorių, kaip Rusijos užsienio
politikos ginklą ir ekspansijos priemonę,
taip pat nurodytas tarpusavyje susijusių as
menų bei įmonių tinklas, kuris koordinuotai
veikia Estijoje ir Latvijoje, leidžia teigti, kad,
nepaisant Lietuvos pasirengimo atremti šios
ekspansijos grėsmę, kova toli gražu dar ne
baigta. Iki šiol, atrodo, Lietuvos veiksmai
padėjo iš dalies apsisaugoti nuo minėto su
Rusija susijusių įmonių ir asmenų tinklo ek
spansijos į mūsų šalį. Tačiau teisinei kovai
persikėlus į Europos Sąjungos lygį, galima
baigtis yra sunkiai prognozuojama. Maža to,
pačioje Lietuvoje jau veikia šio tinklo asme
nys ir bendrovės, kurios tikrai neketina pa
siduoti. Iš vis dar pasigirstančių istorijų apie

energetinį politikos Baltijos šalyse ginklą,
kurio įtaka ir galimybės silpsta, siekia pa
keisti įtakos per ne mažiau strategiškai svar
bią transporto sritį, konkrečiai – geležinke
lių sektorių, ginklu.

4.

Grėsmę Lietuvos nacionaliniam sau
gumui kelia ne vien tik geoekonominė
ir geopolitinė Kremliaus ekspansija, bet
ir ją lydintys su V. Putino režimu susiję
neišvengiami veiksniai: korupcijos, pinigų
plovimo, mafijos kriminalinės veiklos ti
kimybė bei tiesioginio poveikio vidaus poli
tiniams sprendimams ne vien teorinė, bet
ir praktinė galimybė, kurią parodė tyrime
minimų asmenų ir bendrovių veikla.
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5.

tikėtis, kad konkurenciją sukurti padės su
Rusija susijusios bendrovės, veikiančios pa
gal korumpuotą ir konkurenciją riboti, ne
skatinti, linkusį verslo modelį, būtų naivu.
Pateikti pavyzdžiai įrodo, kad gali atsitik
ti ir priešingai. Rinkos atvėrimas tokioms
6. Konkurencija geležinkelių sektoriuje bendrovėms gali lemti pastangas mažinti
yra pageidautina ir sveikintina. Būtina ieško
konkurenciją įvairiais užkulisiniais susitari
ti būdų šią konkurenciją užtikrinti. Tačiau
mais, korupciniais ir kitais veiksmais.
Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą, jos
panaudojimą ir kontrolę dabartiniame geo
politiniame kontekste būtina vertinti ir iš
karinės perspektyvos.

Rekomendacijos
1.

pirmiausia kaimynes, kad bandymai ap
sisaugoti nuo Rusijos grėsmės nėra joks
konkurencijos ribojimas ar prieš mūsų
partneres nukreipta politika, o bendras vi
sos Europos interesas. Tą patį reikia daryti
Europos Sąjungos struktūrose, nes akivaiz
du, kad Kremliaus ekspansijos architektai
2. Lietuva turi toliau visomis išgalėmis savo kovą ketina perkelti ir į Briuselį, ku
priešintis minimo tinklo ir galbūt naujų riame turi gausias lobistų pajėgas ir kitų įta
atsirasiančių su Rusija susijusių bendrovių kos svertų.
ekspansijai į mūsų šalies transporto sferą,

kaip strateginę ūkio sritį apskritai ir geležin
5. Būtina stiprinti žvalgybų, pirmiausia
kelių sektorių atskirai.
Valstybės saugumo departamento, vaidmenį
užkardant išvardytas grėsmes.
3. Galimų investicijų patikra šioje sri
tyje neturi apsiriboti vien Rusijos kapita
6. Būtina imtis Lietuvos visuomenės ir
lo patikrinimu. Su Rusija susijusių Vakarų
politikų
švietimo šiose srityse, nes ši kova jau
bendrovių nuodugni patikra, jų ryšių visa
pusis išsiaiškinimas privalo tapti ne išimtimi, dabar yra informacinio Rusijos karo prieš
Lietuvą lauke. Ateityje šis karas „dėl ekono
o norma.
minio bendradarbiavimo ir konkurencijos
užtikrinimo būtinybės” tik intensyvės, ypač
4. Būtina sukurti veiksmų planą, kaip, kai bus kalbama ne apie Rusijos, o formaliai
remiantis savo patirtimi, tokia informacija, apie Europos šalių bendroves ir jų atėjimą į
kaip šiame tyrime, ir visais kitais galimais Lietuvą.
būdais įtikinti Europos Sąjungos partneres,
Būtina parengti Rusijos įtakos ge
ležinkelių sektoriuje apskritai ir „Lietuvos
geležinkelių” bendrovėje atskirai tolesnio
mažinimo, o ateityje ir visiško užkardymo
strategiją.
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