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Šilalė

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 autobusų 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  Algirdas Meiženis
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