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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu,

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 171 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos

teritorijoje paskelbimo“, Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų

įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-457 ,,Dėl Nuostolių, patirtų vykdant

keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2021

m. kovo 4 d. raštą Nr. V2-13 ,,Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties, dėl keleivių vežimo vietinio

reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir nuostolių kompensavimo, įsipareigojimų vykdymo“

ir į Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos, sudarytos

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-317 ,,Dėl Šilalės rajono

keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų

tvirtinimo“, 2021 m. kovo 8 d. posėdžio protokolą Nr. 2, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. T1-

263 ,,Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove ,,Šilalės autobusų

parkas“ ir 2 punktą išdėstyti taip:

,,2. Teisės aktų nustatyta tvarka kompensuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų uždarajai akcinei

bendrovei ,,Šilalės autobusų parkas“ nuostolius, patirtus vežant keleivius rajono vietinio reguliaraus

susisiekimo autbusų maršrutais (priedas) ir taikyti 1 procento rentabilumą, kai metinė vieno kilometro

ridos savikaina negali būti didesnė nei 1,34 Eur be PVM.“

2. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pagal šio sprendimo 1

punktą pakeisti Viešųjų paslaugų teikimo sutartį su uždarąja akcine bendrove „Šilalės autobusų

parkas“.

3. Nereikalauti iš UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ išrašyti kreditinės sąskaitos ir nemažinti

2019 m. ir 2020 m. kompensuotų iš savivaldybės biudžeto nuostolių sumų – 81 752,60 Eur, patirtų

vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kurios viršijo metinę vieno

kilometro ridos savikainą. 

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės  meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt
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1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. T1-263

,,Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove ,,Šilalės autobusų

parkas“ ir nereikalauti iš UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ išrašyti kreditinės sąskaitos už 2019 m. ir

2020 m. kompensuotas iš Savivaldybės biudžeto nuostolių sumas, patirtas vežant keleivius vietinio

reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kurios viršijo metinę vieno kilometro ridos savikainą. 

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 6 straipsnio 33 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 171 straipsnio 2 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 ,,Dėl karantino

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto

viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-457 ,,Dėl Nuostolių, patirtų

vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų

parkas“ 2021 m. kovo 4 d. raštą Nr. V2-13 ,,Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties, dėl keleivių

vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir nuostolių kompensavimo,

įsipareigojimų vykdymo“ ir į Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo

organizavimo komisijos, sudarytos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d.

sprendimu Nr. T1-317 ,,Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo

organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“, 2021 m. kovo 8 d. posėdžio protokolą Nr.

2. 

UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė), įvertinus Bendrovėje negautas pajamas,

susidarius sudėtingai finansinė būklei bei veiklos rezultatams tapus nuostolingais, prašo atsižvelgti į

šias aplinkybes ir nereikalauti išrašyti kreditinę sąskaitą 81752,60 Eur sumai. Taip pat prašo pakeisti

Sutarties V dalies 9.3 papunkčio sąlygą, nustatyti metinę vieno kilometro savikainą 1,34 Eur/km (be

PVM). Pagrindiniai kriterijai savikainai keisti yra dėl Covid-19 taikomų keleiviams judėjimo bei

bendrovės veiklos apribojimų, 2021 m. didinamos 5,8 % minimalios mėnesinės algos, 6,3 %

didėjančioms paslaugų, prekių ir degalų kainoms. Kadangi Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019

m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr.T1-263 „Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su

uždarąja akcine bendrove „Šilalės autobusų parkas“ patvirtinti keleivių vežimo vietinio reguliaraus

susisiekimo autobusų maršrutais didžiąją dalį keleivių sudaro mokiniai 93%, o likę keleiviai 7 %,

todėl metinę savikainą už vieną kilometrą siūlo nustatyti tokią pat kaip ir Šilalės rajono savivaldybės
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tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-299 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės

autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių

pavėžėjimo įkainių nustatymo“ patvirtintą vieno autobuso ridos kilometro įkainį 1,34 Eur/km (be

PVM).

Atsižvelgiant į tai šiuo parengtu sprendimo projektu siūloma pakeisti Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-263 ,,Dėl viešųjų paslaugų teikimo

sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove ,,Šilalės autobusų parkas“ 2 punktą numatant UAB

,,Šilalės autobusų parkas“ metinę vieno kilometro ridos savikainą 1,34 Eur be PVM ir nereikalauti

išrašyti kreditinės sąskaitos ir nemažinti 2019 m. ir 2020 m. kompensuotas iš Savivaldybės biudžeto

nuostolių sumas - 81752,60 Eur, patirtas vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų

maršrutais, kurios viršijo metinę vieno kilometro ridos savikainą. 

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Nėra.

4. Laukiami rezultatai.

     Bus užtikrintas viešosios paslaugos teikimas vežti keleivius autobusais vietiniais maršrutais.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti, papildyti

ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. Nėra.

Vyresnioji specialistė                                                                   Aušra Liaudaitytė                   

(pareigos)     (parašas, data)                  (vardas, pavardė)
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