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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu, 9

straipsnio 1 ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos

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

transporto veiklos pagrindų įstatymo 13 straipsniu, 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“ (toliau – UAB ,,Šilalės autobusų parkas“) 2021 m. lapkričio 10

d. raštą Nr. V2-71 ,,Dėl pavedimo teikti keleivių vežimo paslaugas“, Šilalės rajono savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pavesti UAB „Šilalės autobusų parkas“ teikti keleivių vežimo vietinio (priemiestinio)

reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais viešąsias paslaugas vidaus sandorio sutarties pagrindu

5 metų laikotarpiui – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.

2. Nustatyti autobuso 1 km ridos vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų

maršrutais metinę savikainą – 1,43 Eur (be PVM) už vieną kilometrą ir 5 procentų rentabilumą.

3. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių:

3.1. pasirašyti iki 2021 m. gruodžio 31 d. vidaus sandorio sutartį (toliau – Sutartis) dėl

keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikimo

su UAB „Šilalės autobusų parkas“;

3.2. nurodyti Sutartyje šio sprendimo 2 punkte nustatytą autobuso 1 km ridos vietinio

(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais savikainą ir rentabilumą;

3.3. nurodyti Sutartyje, kad bendra metinė maršrutų rida gali būti didinama arba mažinama

ne daugiau kaip 30 proc. 

4. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui:

4.1. vykdyti keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų

maršrutais ir leidimų išdavimo organizavimo funkcijas;

4.2. įsakymais nustatyti, nutraukti ir keisti keleivių vežimo vietinio (priemiestinio)

reguliaraus susisiekimo maršrutus, kuriais teikiamos keleivių vežimo viešosios paslaugos.

5. Pripažinti netekusiu galios nuo 2022 m. sausio 1 d. 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“ su visais pakeitimais ir papildymais.

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

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