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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 29 

D. SPRENDIMO NR. T1-248 „DĖL PRITARIMO SUDARYTI KELEIVIŲ 

VEŽIMO SUTARTĮ SU UAB „PLUNGĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ IR  

NEMOKAMO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO (MIESTO IR 

PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ 

MARŠRUTAIS“ PAKEITIMO 

2022 m. vasario 10 d. Nr.T1- 

Plungė 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 

„Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir  nemokamo 

keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ 4.1. 

ir 4.2. papunkčius ir išdėstyti juos taip: 

„4.1. priemiesčio  reguliaraus susisiekimo autobusais įkainis yra 0,99 Eur/km (iš jų: 0,91 

Eur/km – be PVM ir 0,08 Eur/km – 9 proc. PVM); 

4.2. miesto reguliaraus susisiekimo autobusais įkainis yra 1,22 Eur/km (iš jų: 1,12 Eur/km – 

be PVM ir 0,10 Eur/km – 9 proc. PVM).“ 

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nustatyti įkainiai taikomi nuo 2022 m. sausio 1 d.  

 

  

Savivaldybės meras                                                                                         

 

 

 

 

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas 

Vietos ūkio skyriaus vedėjas Arvydas Liutika 

Kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas  

Sprendimą rengė Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Odeta Petkuvienė 



 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

VIETOS ŪKIO SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO  

„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 29 D. 

SPRENDIMO NR. T1-248 „DĖL PRITARIMO SUDARYTI KELEIVIŲ VEŽIMO SUTARTĮ 

SU UAB „PLUNGĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ IR  NEMOKAMO KELEIVIŲ VEŽIMO 

VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ 

MARŠRUTAIS“ PAKEITIMO“   

                 

2022 m. sausio 19 d.  

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė – perindeksuoti 

2020-11-18 sutartyje Nr. BT6 -01-724 nurodytus įkainius, pasibaigus kalendoriniams metams, 

SVKI nustatytu 9,5 proc. dydžiu, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020-10-29 

sprendimo Nr. T1-248 4.3 punktu ir Sutarties I skyriaus „Sutarties sąlygos“ 1.2.3. punktu bei 

atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento duomenis, paskelbtus 2022 metų sausio 11 d. 

oficialiosios statistikos portalo elektroninėje svetainėje (pridedami 1 priedas ir 2 priedas) dėl 

Vartotojų kainų indekso (toliau – SVKI) vidutinio metinio pokyčio, kuris sudaro 9,5 proc., į UAB 

„Plungės autobusų parkas“ 2022 m. sausio 18 d. prašymą Nr. 22-6/AG-430 „Dėl 2020-11-18 

sutarties Nr. BT6-01-724 įkainių perindeksavimo“. Parengtas papildomas susitarimas Nr. 1 prie 

2020 m. lapkričio 18 d. reguliaraus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų 

maršrutais Plungės rajone nemokamo keleivių vežimo sutarties Nr. BT6-01-724.  

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. Viešojo transporto 

keleivių pavėžėjimo paslaugos teikiamos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. 

sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų 

parkas“ ir  nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

autobusų maršrutais“ patvirtintais įkainiais, pagal kuriuos UAB „Plungės autobusų parkas“, 

teikdamas keleivių pavėžėjimo paslaugas, nuo 2021 metų spalio mėnesio patiria nuostolius dėl 

žymaus kuro pardavimo kainos padidėjimo.  

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. UAB „Plungės 

autobusų parkas“ (toliau – Įmonė) pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais. Pagrindinę 

Įmonės sąnaudų sudedamąją dalį sudaro kuro išlaidos. Spartus kuro kainų augimas lemia didesnes 

kuro išlaidas, kurias patiria Įmonė, teikdama keleivių pavėžėjimo paslaugas. Perindeksavus  

priemiesčio  ir  miesto reguliaraus susisiekimo autobusais įkainių dydį nuo 2022 metų sausio 1 

dienos, Įmonė išvengs patiriamų kuro sąnaudų nuostolių augimo. Įmonė, vadovaudamasi Plungės 

rajono savivaldybės tarybos 2020-10-29 sprendimo Nr. T1-248 4.3 punktu, kuriuo nustatyta, kad  

įkainiai gali būti indeksuojami kasmet, pasibaigus kalendoriniams metams, negalėjo anksčiau teikti 

prašymo dėl įkainių perindeksavimo, nes kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų 

kainų indeksą, viešai internetinėje svetainėje paskelbti 2022 metų sausio 11 dieną.     

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2020-10-29 sprendimo Nr. T1-248 4.3 punktu ir Sutarties I skyriaus „Sutarties sąlygos“ 

1.2.3. punktu ir atsižvelgus į Lietuvos statistikos departamento duomenis, paskelbtus 2022 metų 

sausio 11 dieną dėl Vartotojų kainų indekso (toliau – SVKI) metinio pokyčio - 9,5 proc., bus 

įgyvendinta sprendimo 4.3. punkto nuostata.  

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas,  nurodyti finansavimo šaltinius. Vežimo 

paslaugų finansavimas UAB „Plungės autobusų parkas“ skiriamas iš Savivaldybės biudžete 

numatytų lėšų. 

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 

m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB 

„Plungės autobusų parkas“ ir  nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) 

reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ 4.1. ir 4.2. papunkčius. 



 

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. Tikimybės nėra. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. UAB „Plungės 

autobusų parkas“.  

9. Nurodyti, kuri sprendimo  projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. Nėra. 

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas. UAB „Plungės autobusų parkas“, Vietos ūkio skyriui ir Buhalterinės apskaitos 

skyriui. 

11. Kita svarbi informacija.  
PRIDEDAMA:  

1. UAB „Plungės autobusų parkas“ 2022-01-18 raštas Nr. 22-6/AG-430 „Dėl 2020-11-18 

sutarties Nr. BT6-01-724 įkainių perindeksavimo“ su priedu.  

2. Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). 

3. Informacinis pranešimas dėl SVKI nustatymo. 

4. Kuro kainų pokyčio lentelė. 

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.  

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio 

vertinimo rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas 

poveikis 

Ekonomikai Nenumatoma Nenumatoma 

Finansams Įmonė dėl kuro kainų 

pokyčio išvengs nuostolių 

Nenumatoma 

Socialinei aplinkai Nenumatoma Nenumatoma 

Viešajam administravimui Nenumatoma Nenumatoma 

Teisinei sistemai Nenumatoma Nenumatoma 

Kriminogeninei situacijai Nenumatoma Nenumatoma 

Aplinkai Nenumatoma Nenumatoma 

Administracinei naštai Nenumatoma Nenumatoma 

Regiono plėtrai Nenumatoma Nenumatoma 

Kitoms sritims, asmenims ar 

jų grupėms 

Nenumatoma Nenumatoma 

 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, 

kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės 

keičiamas teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir 

neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas 

numatomas teisinis reguliavimas. 

 

 

Rengė Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Odeta Petkuvienė                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 10 d. 

sprendimu Nr.T1- 
 

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 

PRIE 2020 M. LAPKRIČIO 18 D. REGULIARAUS VIETINIO (MIESTO IR 

PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS PLUNGĖS RAJONE 

NEMOKAMO KELEIVIŲ VEŽIMO SUTARTIES NR. BT6-01-724 
 

2022 m. vasario       d. 

Plungė  
 

Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Mindaugo 

Kauno, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir  uždaroji akcinė bendrovė 

„Plungės autobusų parkas“,  atstovaujama bendrovės direktoriaus Ginto Ordos, veikiančio  pagal  bendrovės  

įstatus  (toliau –Vežėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 

Plungės rajono savivaldybė tarybos 2020-10-29 sprendimo Nr. T1-248 4.3 punktu ir Sutarties I skyriaus 

„Sutarties sąlygos“ 1.2.3. punktu, atsižvelgdami į Lietuvos statistikos departamento duomenis, paskelbtus 

2022 metų sausio mėnesio 11 dieną dėl Vartotojų kainų indekso (toliau – SVKI) metinio pokyčio, kuris yra 

9,5 proc., į UAB „Plungės autobusų parkas“ 2022 m. sausio 18 d. prašymą Nr. 22-6/AG-430 „Dėl 2020-11-

18 sutarties Nr. BT6-01-724 įkainių perindeksavimo“, sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 1, kuriuo 

          s u s i t a r ė:  

1. Perindeksuoti 2020-11-18 sutartyje Nr. BT6-01-724 nurodytus įkainius, pasibaigus 

kalendoriniams metams, SVKI nustatytu 9,5 proc. dydžiu.   

2. Pakeisti Sutarties I skyriaus „Sutarties sąlygos“ 1.2 punkto „Keleivių vežimui nustatoma 

tarifikacija“ įkainius taip: 

„1.2.1. priemiesčio  reguliaraus susisiekimo autobusais įkainis yra 0,99 Eur/km (iš jų: 0,91 Eur/km – 

be PVM ir 0,08 Eur/km – 9 proc. PVM); 

1.2.2. miesto reguliaraus susisiekimo autobusais įkainis yra 1,22 Eur/km (iš jų: 1,12 Eur/km – be 

PVM ir 0,10 Eur/km – 9 proc. PVM).“ 

3. Pakeistą keleivių tarifikaciją pradėti taikyti nuo 2022 m. sausio 1 d. 

4. Šis Papildomas susitarimas Nr. 1 laikomas 2020-11-18 sutarties Nr. BT6-01-724 sudėtine 

dalimi. 

5. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo dienos, kai abi Šalys jį pasirašo, ir galioja iki 

sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį. 

6. Žodžiai ir sąvokos šiame Papildomame susitarime Nr. 1 turi tas pačias reikšmes, kaip ir 

Sutartyje. 

7. Papildomas susitarimas Nr. 1 sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 
       

PRIDEDAMA. UAB „Plungės autobusų parkas“ prašymas „Dėl 2020-11-18 sutarties Nr. BT6-01-

724 įkainių perindeksavimo“, 2 lapai. 

 
 

UŽSAKOVAS: 

Plungės rajono savivaldybės administracija  

Įm. k. 188714469 

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  

Vytauto g. 12, Plungė 

A. s. LT43401004300070025 

Tel. (8 448) 731 34                            

 

 

           VEŽĖJAS: 

UAB „Plungės autobusų parkas“ 

Įm. k. 269814430 

Pramonės pr.13B, 90112 Plungė  

PVM mok. k. LT698144314 

A.s. LT90 4010 0430 0003 0379 

bankas Luminor  Bank, AB 

Tel./faks. (8 448) 53 753 

el. paštas info@plungesap.lt 

 
Administracijos direktorius 

 

_______________________ 

Direktorius 

 

____________________ 

Mindaugas Kaunas                                                             Gintas Orda 

A. V.                                                                                        A. V.         

____________________ 


