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Kaunas 

  ĮŽANGA 

 Visuomeninio transporto sektorius yra gyvybiškai svarbi infrastruktūros dalis, saugaus ir 

patogaus susisiekimo priemonė, užtikrinanti visų vietovių gyventojų susisiekimą su prekybos, 

sveikatos, kultūros, mokslo ir paslaugų centrais. Viena iš savivaldybėms priskirtų (ribotai 

savarankiškų) funkcijų yra keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas1.  

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto 2012-2014 

m. Kauno rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 12 programos „Kelių priežiūros ir viešojo 

transporto paslaugųjį įgyvendinimas“ vienas iš tikslų yra optimizuoti viešojo keleivių pavėžėjimo 

visuomeniniu transportu sistemą. Maksimalus asignavimų planas 2012 m. – 2248,5 tūkst. Lt.  

  Savivaldybių institucijos užtikrina būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą 

visuomenei, nors ir vežėjams komerciškai nenaudingomis sąlygomis. Dėl šių paslaugų teikimo 

vežėjų patiriami nuostoliai jiems yra kompensuojami Savivaldybės nustatyta tvarka. Savivaldybių 

institucijos vežėjus visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti parenka konkurso tvarka ir 

su konkurso nugalėtojais sudaro visuomenės aptarnavimo sutartis. Visuomenės aptarnavimo 

sutartys sudaromos ne ilgiau kaip 5 metams.2 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2011-04-07 sprendimu Nr. TS-131 patvirtino                

26 visuomenei būtinus vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus. Tarybos 

sprendimu Administracijos direktorius įpareigotas, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka iš tam 

tikslui biudžete numatytų lėšų, kasmet sudaryti su vežėjais nuostolių kompensavimo sutartis. 

 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2009-04-30 sudarė sutartis su 4 

vežėjais.   

                                              
11994-07-07  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-5233. 
2 1996-11-19 Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso Nr. I-628,  17-1 straipsnis. 
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 Audito užduotis 

 Savivaldybės kontrolieriaus 2012-08-03 pavedimu Nr. 1-16 vyr. patarėjai Linai Stragienei 

pavesta atlikti Keleivių pavėžėjimo visuomeniniu transportu 2012 m. 12 programos ribotos apimties 

auditą.  

 Audituojamas subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracija. 

 Audito tikslas – įvertinti, ar Keleivių pavėžėjimo visuomeniniu transportu programai 

paskirti asignavimai panaudoti šioje programoje nustatytiems tikslams, ar asignavimai panaudoti 

galimu ekonomiškiausiu ir efektyviausiu būdu, ar naudojant asignavimus nepadaryta teisės aktų 

pažeidimų, taip pat kiek pasiekti programoje nustatyti tikslai ir pateikti išvadą.     

 Audituojamas laikotarpis – 2012 m. 

 Audito metu atliktos šios audito įrodymų rinkimo procedūros: 

 * apklausos;   

 * palyginamoji analizė; 

 * pokalbiai; 

 * dokumentų nagrinėjimas ir peržiūra. 

 Audito įrodymai buvo rinkti Savivaldybės administracijoje.  

 Vertinimo kriterijai. Audito metu surinkti duomenys buvo vertinami šiais aspektais:  

  *  vežėjų nuostoliams kompensuoti skiriamų Savivaldybės lėšų atitiktis jų poreikiui; 

 * vežėjų nuostolių augimo dinamika 2006-2012 m. laikotarpiu;  

 * vežėjų patirtų sąnaudų 2012 m. vykdant keleivių pavėžėjimą analizė; 

* Savivaldybės sudaromų sutarčių su vežėjais dėl nuostolių kompensavimo derinimas su 

savivaldybės finansinėmis galimybėmis.  

 Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Atliekant auditą laikytasi 

prielaidos, kad  pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai išsamūs ir galutiniai.  

 Šioje ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. 

 Auditas atliktas žinant Savivaldybės administracijos direktoriui R. Pudževeliui ir Kelių ir 

transporto skyriaus l.e.p. vedėjui D. Šlapikui.  
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AUDITO  REZULTATATAI 

   

 1. Visuomenei būtini vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų sutartys su vežėjais, 

nuostolių kompensavimo teisinė bazė 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu3 Savivaldybės tarybai suteikta išimtinė 

kompetencija nustatyti vežimą vietiniais maršrutais. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

įsakymu4 patvirtintos tvarkos 3 punkte nustatyta, kad „savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos 

įstaigos, išduodančios leidimus vežėjams leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) 

reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais ir nustačiusios, kad šie maršrutai 

visuomenei yra būtini, tačiau vežėjams nuostolingi, kiekvieną mėnesį šiems vežėjams kompensuoja 

patirtus nuostolius, susidariusius dėl visuomenei teikiamų būtinų keleivių vežimo vietinio (miesto ir 

priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais paslaugų pagal sudarytas su 

vežėjais visuomenės aptarnavimo sutartis“. 

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2011-04-07 sprendimu Nr. TS-131 nusprendė pripažinti   

maršrutus visuomenei būtinais pagal vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų 

maršrutų sąrašą. Sąraše patvirtinti 26 maršrutai. Administracijos direktorius įpareigotas, 

vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, iš tam tikslui biudžete numatytų lėšų kasmet sudaryti su 

vežėjais nuostolių kompensavimo sutartis.  

Administracijos direktorius sudarė visuomenės aptarnavimo sutartis su:  

• UAB „Kautra“ – 15 maršrutų aptarnavimui. Sudarytos sutartys galioja iki 2014-04-30. 

• UAB „Uma trans“ – 6 maršrutų aptarnavimui. Sudarytos sutartys galioja iki 2014-04-30. 

• UAB „Merula“ – 4 maršrutų aptarnavimui. Sudarytos sutartys galioja iki 2014-04-30. 

• UAB „Antirijus“ – 1  maršruto aptarnavimui. Sutartis galiojo iki 2013-12-31.  

   Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-154 patvirtintame 

Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto 

paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos aprašo 12 punkte numatyta, kad vežėjams 

nuostoliai, patirti vežant visuomenei būtinais autobusų maršrutais, kompensuojami tol, kol yra šiam 

tikslui numatytų lėšų Savivaldybės biudžete (Tvarka negalioja nuo 2012-04-26 sprendimas Nr. TS-

188).  

                                              
31994-07-07  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-5233. 
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 Kauno rajono savivaldybės taryba 2012-04-26 sprendimu Nr. TS-187 patvirtino Nuostolių, 

patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos 

apskaičiavimo tvarkos aprašą. Tvarkos apraše nustatyta: 

 * 6 punktu –  vežėjams kompensuojamos nustatytos sąnaudos: vairuotojų konduktorių darbo 

užmokestis ir priskaitymai, tiesioginės sąnaudos ir netiesioginės sąnaudos. Netiesioginės sąnaudos 

turi sudaryti ne daugiau kaip 0,50 Lt nuvažiuoto kilometro savikainoje. Atkreiptinas dėmesys, kad 

tvarkos apraše nebeliko vežėjams kompensuojamų netiesioginių sąnaudų struktūros.   

 * 7 punktu nustatyta, kad skaičiuojant vežėjo per mėnesį patirtus nuostolius, taikyti 3 proc. 

rentabilumą vietiniuose (priemiestiniuose) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutuose, 

nurodytuose Sutartyje. Vežėjams rentabilumas pradėtas taikyti nuo 2012 m. birželio mėnesio. Dėl 

šio mokesčio įvedimo per 2012 m. 7 mėnesius vežėjams Savivaldybės kompensuojami nuostoliai 

padidėjo  193685 Lt.  

 *  8 punktu nustatyta, kad skaičiuojant vežėjo per mėnesį patirtus nuostolius, ridą skaičiuoti 

pagal faktiškai atliktų reisų skaičių, įvertinant ir nulinę ridą. Kompensuojama nulinė rida per 

mėnesį, reikalinga reguliaraus susisiekimo maršrutui pradėti ir baigti.  

 * 12 punktu nustatyta, kad vežėjams nuostoliai, pateikti vežant visuomenei būtinais 

autobusų maršrutais kompensuojami tol, kol yra šiam tikslui numatytų lėšų Savivaldybės biudžete.  

 Išvada. Kauno rajono savivaldybės taryba pripažinusi visuomenei būtinais 26 maršrutus. 

Administracijos direktorius sudaręs maršrutų aptarnavimo sutartis su 4 vežėjais. Taryba 2012 m. 

Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, 

kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašu leido vežėjams taikyti 3 proc. rentabilumą, 

kompensuoti nulinę ridą ir nedetalizuoti netiesioginių sąnaudų. Tarnybos nuomone, dėl Tvarkos 

aprašo pakeitimo Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai vežėjams tik didės. 

 

 2. Biudžeto asignavimai skirti nuostoliams kompensuoti 

 

 Savivaldybės biudžete Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

autobusų maršrutais nuostolių, susidariusių dėl būtinų transporto paslaugų teikimo visuomenei, 

kompensavimui, lėšos skiriamos nuo 2006 m. Kiekvienais metais kompensacijos suma smarkiai 

didėjo. Duomenys apie kompensacijų sumą pateikti 1 lentelėje. 

          

 

 



 

   
 

5

 1 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Metai Numatyt
a 
biudžete 
tūkst.Lt 

Gautų 
sąskaitų 
suma, 
tūkst.. 
Lt 

Pervesta 
vežėjams
, tūkst.. 
Lt 

Kreditini
s 
įsiskolini
mas 
vežėjams 
sausio 1 
d. tūkst. 
Lt 

Vežėjų pateiktų 
sąskaitų sumos 

didesnės+/ -
mažesnės už 
patvirtintus 
asignavimus 

kartu su kredito 
įskola sausio 1 

d. Lt  (4-3)  

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2006 655,0 867,6 235,9 631,7 +212,6  
2 2007 1382,7 2537,6 1152,9 1823,7 +1154,9  
3 2008 1436,0 2157,0 1951,0 2029,7 +721,0  
4 2009 1625,9 2195,4 998,1 3227,0 +569,5  
5 2010 4657,3 2321,2 4657,3 890,9 -2336,1 2010 m. Savivaldybės 

biudžeto sąskaita yra 
apmokėtos 

susikaupusios skolos 
vežėjams nuo 2006 m.  

6 2011 1824,3 2801,5 2336,7 1355,7 +977,2  
7 2012 1952,2 3342,7 1799,6 2898,7 +1390,5  
   

 Visų vežėjų, su kuriais pasirašytos sutartys, pateiktų Savivaldybei per atitinkamus metus 

sąskaitų sumos yra didesnės negu patvirtinta Savivaldybės biudžete. Ir matoma tendencija, kad šios 

sumos kasmet didėja. Galima išskirti 2010 m., kuomet vežėjams buvo apmokėtos susikaupusios 

skolos nuo 2006 m.  

 Papildomų susitarimų prie sutarčių 16 p. numatyta, kad einamaisiais metais Vežėjo patirti 

nuostoliai kompensuojami tol, kol pasibaigs biudžete tam tikslui skirtos lėšos, patvirtintos 

Savivaldybės tarybos. Sutartyse nėra pakankamai aptarta ką daryti su likusia kompensuoti 

priklausančia suma. Vežėjų 2012 m. pateiktų sąskaitų sumos lyginant su 2006 m. išaugo beveik 

keturis kartus.  

 Kauno rajono savivaldybė 2011-12-08 sudarė sutartį Nr. S-1219 su UAB Jaržemskis ir 

ekspertai dėl Kauno rajono viešojo keleivinio transporto sistemos analizės ir jos tobulinimo krypčių. 

Ekspertai atliko keleivių srautų tyrimus, tarifų, transporto priemonių būklės, pajamų, sąnaudų, 

pelno-nuostolio, pinigų srautų analizę. Atliktoje studijoje pateikti pasiūlymai: 

 - optimizuoti transporto priemonių talpą atskiruose maršrutuose; 

 - sudarant sutartis su vežėjais, numatyti rentabilumą, kad vežėjai galėtų atnaujinti savo 

parką; 

 – sudarant sutartis su vežėjais, turi būti mokama ir už vežėjo nulinę ridą.  
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 Atkreiptinas dėmesys, kad Studijoje  atlikus transporto sistemos analizę pasigendama 

rekomendacijų Savivaldybei, kurios leistų sumažinti išlaidas vežėjų patiriamiems nuostoliams 

kompensuoti.    

 Vežėjų pateikiamų sąskaitų sumų ženklų didėjimą 2012 m. lyginant su 2011 m.  įtakojo 3 

proc. rentabilumo taikymas ir nulinės ridos vežėjams kompensavimas. Rentabilumas vežėjams 

pradėtas  taikyti nuo 2012 m. birželio mėnesio. Per 7 mėn. Savivaldybei dėl šio mokesčio įvedimo 

vežėjų pateikiamos sąskaitos išaugo 193685 Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal vežėjų 

pateikiamas ataskaitas (tvarkos aprašo 1 priedas), nebuvo galima nustatyti kiek padidėjo 

Savivaldybės vežėjams kompensuojami nuostoliai dėl nulinės ridos taikymo. Vežėjų pateiktos 

ataskaitos neteisingos. Tvarkos aprašo 13 punkte nustatyta, kad už ataskaitų duomenų teisingumą 

atsako vežėjai. Vežėjų pateiktas ataskaitas apie patirtus nuostolius tikrina atsakingas darbuotojas ir 

Centralizuotas vidaus audito skyrius (18 punktas). Kelių ir transporto skyriaus darbuotojai pagal 

galimybes analizuoja vežėjų pateiktų duomenų teisingumą (įmonių patirtas išlaidas, pervežtų 

keleivių skaičių, reisų skaičių ir kt.). Pateiktiems duomenims tikrinti skyriaus vedėjo 2007 m. kovo 

30 įsakymu Nr. 1 paskirtas vyr. specialistas V. Rickevičius.  

  Tarnybos nuomone, kasmet didėjantis Savivaldybės įsiskolinimas vežėjams rodo, kad 

Savivaldybės finansinės galimybės neleidžia mokėti vežėjams rentabilumo ir nulinės rido. 

 Išvada. Kaip matyti iš 1 lentelės duomenų, Savivaldybės atskirų metų biudžetuose numatyta 

nepakankamai lėšų nuostolių kompensavimui. Eilę metų Savivaldybėje nebuvo priimami atitinkami 

sprendimai dėl nuostolingų maršrutų mažinimo. Sutartyse nėra pakankamai aptarta ką daryti su 

vežėjų patirtais nuostoliais viršijančiais atitinkamų metų patvirtintus asignavimus. 2012 m.  

vežėjams pradėjus mokėti rentabilumo mokestį ir nulinę ridą sąlygoja dar didesnį mokėtinų sumų 

vežėjams augimą. Tarnybos nuomone, nepriimant atitinkamų sprendimų dėl rentabilumo ir nulinės 

ridos kompensavimo vežėjams, nuostolingų maršrutų reisų mažinimo  kreditinis įsiskolinimas  2013 

m. dar išaugs. 

 

 3. Važiavimo tarifai priemiesčio autobusų maršrutais 

 

 Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 str. 2 d. nustatyta, kad keleivių 

vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato 

savivaldybių tarybos. Šie 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.  
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Minėta Kodekso norma įpareigoja nustatytus Tarifus peržiūrėti ne rečiau kaip kartą per 

metus bei numato sąlygas (aplinkybes), į kurias savivaldybės taryba, nustatydama Tarifus, turi 

atsižvelgti. Šioje Kodekso normoje įtvirtinti pagrindiniai kainodaros principai, kurie objektyviai 

leidžia pagrįsti vienokio ar kitokio dydžio Tarifo nustatymą.  

 Paskutinį kartą (iki 2012-11-22 sprendimo Nr. TS-410 priėmimo) Kauno rajono savivaldybė 

2009-04-02 tarybos sprendime Nr. TS-101 buvo nustačiusi vietinio (priemiestinio) reguliaraus  

susisiekimo autobusais ir maršrutiniais taksi tarifus.   

  Kauno  rajono savivaldybės taryba 2007-10-25 sprendimu Nr. TS-185  nustatė važiavimo 

tarifą rajono priemiesčio autobusų maršrutais – 20 centų (be PVM) už vieną kilometrą. Taryba           

2009-04-02 sprendimu Nr. TS-101 nustatė vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų 

tarifą sekančiai: iki 20 km – 21 centas (be PVM) už vieną kilometrą; nuo 20 km iki 40 km – 20 

centų (be PVM ) už kilometrą ir nuo 40 km – 0,19 centų (be PVM) už kilometrą. 

  Taryba 2012-11-22 sprendimu Nr. TS-408 nustatė vietinio (priemiestinio) reguliaraus 

susisiekimo autobusų tarifą: iki 20 km – 0,233 centai (be PVM) už vieną kilometrą; nuo 20 km iki 

40 km – 0,222 centai (be PVM ) už kilometrą ir nuo 40 km – 0,211 centas (be PVM) už kilometrą. 

Naujo tarifo patvirtinimas ženklios įtakos pajamų augimui neturėjo, gruodžio mėnesį netgi stebimas 

staigus Vežėjų pajamų kritimas.  

  Kauno rajono savivaldybėje nustatyti vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

autobusų tarifai yra vieni mažiausių Lietuvoje. Pvz. Jurbarko rajono savivaldybėje šis tarifas yra 

0,37 Lt/km. Pažymėtina, jog Kelių transporto kodekso 16 str. 2 d. nuostata įpareigoja savivaldybės 

tarybas nustatytus tarifus peržiūrėti ne rečiau kaip kartą per metus ir įvertinti vežimo sąnaudas, 

gautų pajamų pokyčius bei sutartyse prisiimtus įsipareigojimus. Vien tai, kad 2012-11-22 

sprendimu Nr. TS-408  Tarifai buvo padidinti minimaliai, t.y. 2 centais už vieną keleivio kilometrą  

rodo, kad Savivaldybė nevertino įstatyme nurodytas privalomai vertintinas aplinkybes ir 

nesivadovavo Kelių transporto kodekso 16 str. 2 d. nurodyta tvarka.  

  Išvada. 

 Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyti vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

autobusų tarifai yra vieni mažiausių Lietuvoje ir per maži. Manome, kad būtų tikslinga 

vadovaujantis Kelių transporto kodekso 16 str. 2 d. nurodyta tvarka įvertinant visas aplinkybes 

peržiūrėti tarifus.  
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 4. Pripažintų visuomenei būtinų vietinio susisiekimo autobusų maršrutų nuostolių 

sudarymo analizė. 

 

 Kauno rajono savivaldybės administracijos kelių ir transporto skyrius kiekvieną mėnesį 

tikrina ir analizuoja vežėjų pateiktus duomenis nuostoliams kompensuoti. Pateiktiems duomenims 

tikrinti skyriaus vedėjo 2007 m. kovo 30 įsakymu Nr. 1 paskirtas vyr. specialistas V. Rickevičius. 

Skyriaus darbutojai pagal galimybes analizuoja vežėjų pateiktų duomenų teisingumą (įmonių 

patirtas išlaidas, pervežtų keleivių skaičių, reisų skaičių ir kt.). 
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 Transporto paslaugų savikaina vykdant visuomenei būtinų autobusų maršrutus pagal 

atskirus vežėjus 2012 m. vidutiniškai buvo nuo 1,47 Lt/km iki 3,02 Lt/km ( detalūs duomenys 

pateikti 2 lentelėje). Didžiausia faktinė vidutinė savikaina 2012 m. buvo UAB „Uma trans“, o 

mažiausia UAB „Antirijus“.  Mažiausia savikaina nuo didžiausios skiriasi du kartus. Pažymėtina, 

kad UAB „Antirijus“ yra pelningai dirbantis vežėjas. Vežėjų sąnaudos pagal sąnaudų rūšis 

pasiskirstė netolygiai.  
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 Atlikome detalesnę vežėjų ataskaitose pateikiamų sąnaudų analizę. 2 lentelėje pateikiame 

vežėjams kompensuojamas sąnaudas pagal Tvarkos apraše5 išvardintas sąnaudų rūšis. Lentelė  

sudaryta  pagal vežėjų pateiktas ataskaitas. 

 

 2 lentelė . Sąnaudų dalis tenkanti 1 ridos km, pagal atskirus vežėjus ir sąnaudų rūšis 

           

Mė
nu
o 

UAB “Kautra” UAB „Uma trans“ UAB „Merula“ UAB „Antirijus“ 

 

Sąnaudų dalis tenkanti 
1 nuovažiuotam km 

(Lt/km) 

Sąnaudų dalis tenkanti 
1 nuovažiuotam km 
(Lt/km) 

Sąnaudų dalis tenkanti 1 
nuovažiuotam km 
(Lt/km) 

Sąnaudų dalis 
tenkanti 1 
nuovažiuotam km 
(Lt/km) 

 

Darb
o 

užm. 

Tiesio
ginių 
san. 

Neties
iogini
ų sąn.  

Darbo 
užm. 

Tiesio
ginių 
san. 

Neties
iogini
ų sąn.  

Darbo 
užm. 

Tiesio
ginių 
san. 

Netiesi
oginių 
sąn.  

Darbo 
užm. 

Tiesi
ogin
ių 
san. 

Neti
esio
gini
ų 
sąn.  

01 0,67 1,67 0,50 0,73 2,0 0,40 0,37 1,23 0,11 0,32 1,04 0,07 
02 0,76 1,81 0,50 0,77 1,89 0,50 0,49  1,78 0,14 0,42 1,24 0,08 
03 0,75 1,61 0,50 0,74 1,85 0,5 0,51  1,67 0,12 0,24 0,91 0,09 
04 0,82 1,58 0,50 0,76 1,86 0,50 0,54  1,72 0,13 0,26 0,92 0,09 
05 0,87 1,58 0,50 0,76 1,92 0,43 0,54  1,85 0,12 0,24 0,82 0,14 
06 0,69 1,52 0,50 0,70 1,72 0,47 0,52 1,70 0,12 0,49 1,12 0,11 
07 0,70 1,53 0,50 0,68 1,62 0,47 0,42 0,98 0,15 0,30 1,11 0,12 
08 0,70 1,53 0,50 0,68 1,62 0,47 0,47  0,98 0,21 0,47 1,18 0,12 
09 0,74 1,80 0,50 0,66 1,79 0,49 0,47  1,68 0,12 0,32 0,93 0,11 
10 0,74 1,82 0,50 0,79 1,88 0,50 0,53  1,92 0,12 0,32 0,94 0,11 
11 0,75 1,62 0,50 0,78 1,77 0,50 0,88 1,74 0,12 0,26 0,98 0,12 
12 0,78 1,66 0,50 0,72 1,86 0,47 0,59 1,69 0,14 0,35 1,12 0,13 
vid
per 
me
tus  0,75 1,65 0,50 0,73 1,81 0,48 0,53 1,60 0,13 0,33 1,02 0,12 

 

1 
km
sav
ika
in 

2,9 (iš jų 83 proc. 
tiesioginių ir d.u. 

sąnaudų) 

3,02(iš jų 84 proc. 
tiesioginių d.u.  

sąnaudų) 

2,26 (iš jų 94 proc. 
tiesioginių ir d.u. 

sąnaudų) 

1,47 (iš jų 92 proc. 
tiesioginių ir 
d.u.sąnaudų) 

 

 Keleivių vežimo tiesioginės sąnaudos (degalams, tepalams, padangoms, atsarginėms dalims, 

vairuotojų darbo užmokestis bei nuo šių atlyginimų apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, 

transporto priemonių nusidėvėjimas, draudimas) sudaro nuo 83 proc. iki 94 proc. visų sąnaudų.   

                                              
5 Kauno rajono savivaldybės taryba 2012-04-26 sprendimu Nr. TS-187 patvirtintas Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio 
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Netiesioginės sąnaudos  sudaro nuo 17 proc. iki 6 proc. Tvarkos aprašo6 6 punktu nustatyta, jog 

vežėjams kompensuojamos netiesioginės sąnaudos turi sudaryti ne daugiau kaip  0,50 Lt nuvažiuoto 

kilometro savikainoje. Tvarkos apraše nėra išvardinti kompensuojami netiesioginių sąnaudų 

straipsniai, todėl atsiranda tikimybė, kad vežėjų pateikiamos netiesioginės sąnaudos ne visais 

atvejais yra pagrįstos. Palyginus vežėjų sąnaudų struktūrą, Tarnybos nuomone, Tvarkos apraše  

numatytas netiesioginių sąnaudų tarifas yra per didelis.  

 Atlikus vežėjų  pateiktų  ataskaitų už 2012 m. darbo užmokesčio priklausomybės analizę 

nuo ridos, nustatyta, kad vairuotojų, konduktorių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

priskaitymų sąnaudos 2012 m. svyruoja nuo 0,33 Lt/km iki 0,75 Lt. Didžiausios darbo užmokesčio 

sąnaudos yra UAB Kautra“, mažiausios – UAB „Antirijus“.   

 Tiesioginių sąnaudų priklausomybės nuo ridos analizė parodė, kad sąnaudos 2012 m. 

svyruoja nuo 1,81 Lt/km iki 1,02 Lt/km arba skiriasi beveik du kartus. Didžiausios tiesioginės 

sąnaudos yra UAB „Uma trans“, mažiausios UBA „Antirijus“. Kadangi vidutinės 2012 m. 

tiesioginės sąnaudos pagal atskirus vežėjus ženkliai skiriasi todėl Atsitiktinės atrankos būdu 

atlikome detalią 2012 m. birželio mėnesio tiesioginių sąnaudų analizę. Analizės metu nustatyta:  

 – UAB „Kautra“ sąnaudos padangom, eksploatacinėm medžiagom ir autobusų priežiūrai yra 

0,16 Lt/km, kai kitų vežėjų sąnaudos šiame straipsnyje svyruoja nuo 0,005 Lt/km iki 0,02 Lt/km. 

Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Kautra“  sąnaudos šiame straipsnyje didesnės už kitų vežėjų net 

10 kartų; 

 – UAB „Uma trans“ autobusų nusidėvėjimo sąnaudos yra 0,39 Lt/km, tai yra net du kartus 

didesnės nei UAB „Kautra“. Tikslinga peržiūrėti įmonės taikomus autobusams nusidėvėjimo 

normatyvus; 

 – UAB „Kautra“ yra Kauno autobusų stoties savininkė, todėl neaišku kokiu pagrindu 

pateikiamos įvažiavimo į Kauno autobusų stotį sąnaudos. Tarnybos nuomone, vežėjas su 

ataskaitomis turėtų pateikti Savivaldybei pažymas nurodydamas, kaip kiekviena sąnaudų eilutė 

buvo nustatyta arba apskaičiuota. Tvarkos aprašo 10 punkte numatyta, kad užsakovas gali 

pareikalauti iš vežėjų papildomų ataskaitų ar dokumentų; 

 – pastebėtina, kad autobusų remonto sąnaudos 1 km tik UAB „Merula“ yra 0,10 Lt/km, o 

kitų vežėjų sąnaudos remontui yra nuo 0,27 Lt/km iki 0,32 Lt/km.   

 – kuro sąnaudos  svyruoja nuo 0,65 Lt/km iki 1,55 Lt/km. Didžiausios sąnaudos yra UAB 

„Merula“, mažiausios UAB „Antirijus“. 

                                                                                                                                                      
kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašas. 
6 Kauno rajono savivaldybės taryba 2012-04-26 sprendimu Nr. TS-187 patvirtintas Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio 
kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašas. 
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 Informacija apie tai kiek vežėjų vietinių (priemiestinių) maršrutų išlaidų teko pajamų litui 

2012 metais pateikta 6 lentelėje.  

         6 lentelė 
Vežėjas Pajamos iš viso 

Lt 
Sąnaudos iš viso 

Lt 
Išlaidos pajamų 

litui (3/2) 
1 2 3 4 

UAB “Kautra” 2674587 4603393 1,72 
UAB „Uma trans“ 2082622 3194422 1,53 
UAB „Merula“ 2438665 3105866 1,27 
UAB „Antirijus“ 143120 94175 0,66 

 
 Iš lentelės matyti, kad  vežėjai uždirbdami pajamų 1 litą, patiria sąnaudų nuo 0,66 Lt iki 1,72 

Lt.  Pelningai dirba tik UAB „Antirijus“. Daugiausia sąnaudų 1 litui uždirbti patiria UAB  UAB 

„Kautra“ t.y. net 1,72 Lt. Tarnybos nuomone, neieškant galimybių sumažinti patiriamas sąnaudas, 

vežėjų patiriami nuostoliai tik didės.  

 Išvada.  

 Kelių ir transporto skyrius analizuodamas atskirų vežėjų pateikiamus kompensuoti 

nuostolius, netaiko palyginamosios analizės, kuri padėtų atskleisti, kuriems sąnaudų straipsniams 

reikėtų paprašyti Vežėjo pateikti dokumentinį pagrindimą. Savivaldybei Tvarkos aprašu atsisakius 

detalaus netiesioginių sąnaudų straipsnių išdėstymo, Vežėjų pateikiamose ataskaitose gali būti 

pateikiamos nepagrįstos sąnaudos.  

 

 5. Kiti pastebėjimai 

 Atkreiptinas dėmesys, kad Visuomenės aptarnavimo sutarčių Savivaldybės administracijos 

sudarytų su vežėjais galiojimas baigiasi 2014-04-30. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

2010-07-20 įsakymu Nr. 3-457 patvirtinto Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto 

viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta, 

kad į formulę nuostoliams skaičiuoti įtraukiama pagal vežėjo buhalterinės apskaitos duomenis 

apskaičiuota 1 km ridos savikaina, bet ne didesnė nei ta, kuri buvo nustatyta viešųjų paslaugų 

teikimo sutartyje (pakitus tam tikriems rinkos veiksniams, nustatyta savikaina indeksuojama 

sutartyje numatytomis sąlygomis). Šiuo metu galiojančiose sutartyse su vežėjais 1 km ridos 

savikaina nenustatyta. Tarnybos nuomone, skelbiant viešąjį konkursą vežėjams ir sudarant sutartis 

būtų tikslinga numatyti Vežėjo autobuso 1 km ridos savikainą, kuri pakitus tam tikriems rinkos 

veiksniams,  galėtų būti indeksuojama sutartyje numatytomis sąlygomis.   
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 REKOMENDACIJOS  

 1. Spręsti klausimą dėl rentabilumo ir nulinės ridos Vežėjams  tolesnio mokėjimo 

galimybes.  

 2. Detaliai išdėstyti netiesioginių sąnaudų straipsnius Susitarimo su vežėjais 2 priedu 

nustatytoje Ataskaitoje apie keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

autobusų maršrutais pajamas ir sąnaudas. Pareikalauti iš vežėjo pagrįstos visuomenei būtinų 

maršrutų sąnaudų skaičiavimo metodikos.  

 3. Būtina peržiūrėti nuostolingų maršrutų reisų skaičių – optimizuoti mažinimo linkme 

maršrutų skaičių. 

 4. Siekti autobusų dydžio optimizavimo pagal keleivių srautus. 

 5. Kiekvieną mėnesį, priimant sprendimą padengti vežėjų patirtą nuostolį, išsamiai 

išanalizuoti pateiktų duomenų pagrįstumą, atliekant atskirų vežėjų  palyginamąją analizę. 

6. Siūlome peržiūrėti keleivių vežimo autobusais tarifą,  atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, 

gautų pajamų pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybių ir vežėjų numatytus 

įsipareigojimus.  

 7. Siūlome skelbiant viešąjį konkursą vežėjams ir sudarant sutartis numatyti Vežėjo 

autobuso 1 km ridos savikainą, kuri pakitus tam tikriems rinkos veiksniams, galėtų būti 

indeksuojama sutartyje numatytomis sąlygomis.   

   Informaciją apie audito metu teiktų visų rekomendacijų įvykdymą kartu su patvirtinančiais 

dokumentais Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2013-11-02. Nesant 

galimybės rekomendacijų įvykdyti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, 

išvardijant priežastis. 

 

Savivaldybės kontrolierė       Vida Marta Kruopienė 

Vyr. patarėja         Lina Stragienė 

 

 

 

  


