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Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:   
Parengto sprendimo projekto tikslas - pakeisti keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio 

susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų (Eurais su PVM) sąrašą, patvirtintą Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais 
vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ 1 punktu.  

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas:  
 Sprendimo projekte aptariamą viešojo keleivinio transporto paslaugų kainų klausimą 
reguliuoja Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 16 straipsnio 2 dalis, kuri 
numato, jog keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų 
dydžius nustato savivaldybių tarybos. 
 LR vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkte numatyta, kad keleivių 
vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais bilietų kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta 
tvarka yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.  
 Taip pat aptariami sprendimo projekte klausimai šiuo metu reguliuojami Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T- 190 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais 
vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“.  
 
 Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos. 
 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 
A-1748 „Dėl darbo grupės sudarymo“ yra sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta peržiūrėti esamas 
keleivių vežimo reguliariaisiais Šiaulių miesto susisiekimo maršrutais bilietų rūšis ir kainas bei pateikti 
pasiūlymus dėl bilietų kainų nustatymo. 
 Savivaldybė yra atsakinga už keleivių vežimo vietiniais (miesto) maršrutais viešosios 
paslaugos kokybišką teikimą gyventojams (toliau - paslauga). Vienos kelionės autobusu atsiskaitant 
elektronine laikmena kaina nekeista nuo 2011 m., tačiau paslaugos teikimas metai iš metų brango, t. y  
lyginant 2011 m. su 2018 m.: didėjo MMA – 72,6 proc., mėnesinis valandinis atlygis 75 proc., vidutinis 
mėnesinis bruto darbo užmokestis – 38 proc., keleivių patogumui, įdiegta elektroninio bilieto sistema. 
Dabartinė paslaugos analizė  rodo, kad augančios sąnaudos, stabdė paslaugos tiekėjo investicijas į 
miesto keleivius aptarnaujantį autobusų parką, o šis fiziškai bei morališkai nuolat sensta (keleivių 
vežimui miesto maršrutais naudojami 108 autobusai, iš jų:  iki 5 metų senumo – 17 vnt., nuo 5 metų iki 
10 metų - 3 vnt., nuo 10 metų iki 15 metų - 48 vnt., virš 15 metų - 40 vnt.)  bei pasenusi gamybinė bazė 
(bazę sudaro 12 įvairios paskirties pastatų, iš kurių pagrindiniai pastatai statyti 1973 m. – 1975 m.). 
 Dėl nuolatinio paslaugos brangimo didelė našta tenka ir Savivaldybei, kuri vadovaujantis 
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“ nuo 2013 m. vežėjui kompensuoja nuostolius, susidariusius 
teikiant keleivių vežimo miesto autobusais paslaugas. Kodekso nuostatos teigia, kad keleivių vežimo 
tarifų dydžiai peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per metus, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, gautų pajamų 
pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybių ir vežėjų numatytus įsipareigojimus. 
 Lyginant su kitais didžiaisiais Lietuvos Respublikos miestais, šiuo metu galiojanti vienkartinio 
bilieto kaina Šiaulių mieste yra mažiausia - 0,49 Eur, kai tuo tarpu Panevėžyje -0,52 Eur, Klaipėdoje 
(platinimo vietose) – 0,52 Eur, Kaune – 0,70 Eur, Vilniuje (30 min) – 0,65 Eur.   
 Siekiant teikti kokybišką paslaugą, darbo grupėje buvo nagrinėjamos investavimo kryptys šios 
paslaugos teikimo gerinimui ir lėšų poreikis joms įgyvendinti. Svarstytos būtiniausios kryptys - 2018 m. 
planuojamos investicijos naujų autobusų keleivių pervežimui Šiaulių mieste įsigijimui, įgyvendinant 



projektą iš dalies finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis „Šiaulių viešojo transporto 
priemonių parko atnaujinimas“ (bendra projekto vertė 2,7 mln. Eur, iš jų UAB „Busturas“ (toliau -
Bendrovė) prisidėjimo dalis - 407,0 tūkst. Eur. Planuojama įsigyti 12 vnt. naujų autobusų), autobusų 
parko atnaujinimui (įsigyjant naudotus, tačiau geros būklės patikimus autobusus), gamybinės bazės 
atnaujinimui (ko pasėkoje bus pagerintos darbo sąlygos darbuotojams) ir elektroninio bilieto sistemos 
tobulinimo bei platinimo taškų plėtrai. Planuojama, kad keleivių vežimo paslaugos sąnaudos 2018 m. 
didės dėl prognozuojamo kuro kainų augimo bei darbuotojų darbo užmokesčio didinimo.  
 Galimi (planuojami) investicijų ir paslaugos sąnaudų didėjimo finansavimo šaltiniai būtų 
sukaupti Bendrovės amortizaciniai atskaitymai,  planuojamas 2017 m. pelnas bei Savivaldybės biudžeto 
lėšos 2018 m. nuostolių kompensavimui. Tačiau šių lėšų neužtektų, norint įgyvendinti visas būtinas 
investicijas ir kitas reikmes, todėl siekiant subalansuoti paslaugos finansavimo šaltinius siūloma, kad 
prie geresnių paslaugos teikimo sąlygų solidariai prisidėtų ir patys keleiviai, t. y. paslaugos gavėjai. 
Vienas iš paslaugos gerinimo ir pajamų bei sąnaudų subalansavimo šaltinių galėtų būti ir vienkartinio 
bilieto kainos didinimas 5 centais, t. y. nuo 0,49 Eur iki 0,54 Eur. Padidinus vienkartinio bilieto kainą 
iki 0,54 Eur, planuojama papildoma surinkti pajamų suma sudarytų apie 309,0 tūkst. Eur be PVM (su 
kompensacija už lengvatinį keleivių vežimą).  
  Darbo grupė išanalizavusi teikiamos paslaugos sąnaudų didėjimo tendencijas, įvertinusi bilietų 
kainas kituose didžiuosiuose Lietuvos Respublikos miestuose (pridedama), poreikį atnaujinti miesto 
pervežimų autobusų parką ir subalansuoti paslaugos teikimo pajamas ir sąnaudas pritarė nuomonei, jog 
prie miesto pervežimų paslaugos pagerinimo solidariai galėtų prisidėti ir miesto viešojo transporto 
paslaugomis besinaudojantys keleiviai bei siūlo padidinti 0,05 Eur vienos kelionės autobusų kainą 
atsiskaitant elektronine laikmena, t. y nuo 0,49 Eur iki 0,54 Eur. 
  
  Priėmus sprendimą, galimos pasekmės  
  Galimos teigiamos pasekmės – Savivaldybė teiks kokybiškesnę keleivių vežimo miesto 
viešuoju transportu paslaugą; tikimasi, kad dėl pagerėjusios paslaugos kokybės išaugs keleivių skaičius, 
kas įtakos pajamų augimą; bus prisidėta prie oro taršos mažinimo mieste. 
 Neigiamų pasekmių nenumatyta. 
  
 Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai. 
 Priėmus sprendimą reikės pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 9 d. 
sprendimą Nr. T-265 „Dėl elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti 
Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
 
 Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.  
 Sprendimo įgyvendinti papildomų teisės aktų priimti nereikia. 
 
 Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos  
 Sprendimui įgyvendinti galimai papildomai reikėtų apie 107,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto 
lėšų, skirtų vežėjo išlaidų (negautų pajamų) kompensacijai už lengvatinį keleivių vežimą. 
 
 Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas  

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nebuvo atliekamas, nes šis projektas nėra susijęs 
nė su vienu atveju, išvardintu Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 
dalyje 

 
 Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros 
ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius. Skyriaus vedėja – Kristina Šmidtienė. 
Tiesioginis rengėjas – vyr. specialistė – Vida Lašinienė tel. (8 41) 383 433. Projekto iniciatorius: Šiaulių 
miesto savivaldybės administracija. 
 
 Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.  
 Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliktas, nes sprendimo projektu nėra 
numatoma reglamentuoti iki šiol nereglamentuotus santykius, ar iš esmės keisti teisinį reglamentavimą. 
 
Vedėja Kristina Šmidtienė 


