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DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ ASOCIACIJOS 
„VISUOMENINĖS INICIATYVOS“ KREIPIMOSI 
 

Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus specialistai išnagrinėję 
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininko Vytauto 
Kabailos2018 m. liepos 20 d. kreipimąsi informuoja, kad nepertraukiamą keleivių vežimo paslaugos 
teikimą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje užtikrina du vežėjai: Savivaldybės įmonė UAB 
„Vilniaus viešasis transportas“ ir konkurso būdų parinkta ūkio subjektų grupė atstovaujama UAB 
„Transrevis“. 

Vadovaujantis 2016 m. lapkričio 9 d. pasirašyta viešųjų paslaugų teikimo sutartimi didžiąją 
dalį keleivių vežimo rinkos (apie 85 proc.) aptarnauja UAB „Vilniaus viešasis transportas“. 
Sutartyje nustatyta 1 km ridos savikaina – 1,47 Eur/km. 

Vykdant Europos Parlamento ir Tarybos 2007 m. spalio 23 d. reglamento Nr. 1370/2007 
„Dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų“ nuostatas su konkurso būdu 
parinkta ūkio subjektų grupe pasirašytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys vežti keleivius triašiais 
autobusais pagrindinių maršrutų pakete, nustatant 1 km ridos savikainą – 1,64 Eur/km ir 
privežamųjų maršrutų pakete vežant keleivius mažos talpos autobusais, nustatant 1 km ridos 
savikainą– 1,07 Eur/km. 

Sutartyse numatyti trys vežėjų pajamų šaltiniai: pajamos už bilietus, kompensacijos už 
parduotus bilietus su nuolaidomis, dotacijos už nuostolingus maršrutus. Kompensacijos už 
parduotus bilietus su nuolaidomis ir dotacijos, t. y. apie 50 proc. vežėjų pajamų, sumokamos iš 
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto. 

 
 

Direktorius                                                                                                              Virginijus Pauža 
 
Kastytis Lubys, tel. (8 5)   211 2115, el. p. kastytis.lubys@vilnius.lt 
 
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Lietuvos administracinių ginčų 
komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) 
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos 
Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. 


