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Lietuvos savivaldybių asociacijai
DĖL PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ PATIRTŲ VIEŠAJAME TRANSPORTE DĖL COVID-19
TAIKOMŲ RIBOJIMŲ KOMPENSAVIMO
Informuojame, kad Šiaulių miesto Savivaldybė (toliau – Savivaldybė) ne kartą kreipėsi į
valstybės institucijas, Lietuvos savivaldybių asociaciją su prašymais Savivaldybei kompensuoti
patirtas papildomas išlaidas (tiesioginius nuostolius), susidariusias vykdant viešųjų keleivių vežimo
miesto maršrutais paslaugų įsipareigojimus karantino metu.
Pateikiame kreipimosi chronologiją:
- Savivaldybės administracija 2020-06-26 raštu Nr. S-2396 „Dėl karantino metu susidariusių
papildomų išlaidų, (nuostolių) miesto keleivių pervežimuose, kompensavimo“ kreipėsi į Lietuvos
Respublikos finansų ministeriją (toliau – Finansų ministerija) su prašymu rasti galimybę
Savivaldybei kompensuoti patirtas papildomas išlaidas (tiesioginius nuostolius), susidariusias
vykdant viešųjų keleivių vežimo miesto maršrutais paslaugų įsipareigojimus karantino metu.
- Šiaulių miesto savivaldybės meras ir Kauno miesto savivaldybės meras 2020-07-02 raštu
Nr. S-2506 „Dėl karantino metu susidariusių papildomų išlaidų, (nuostolių) miesto keleivių
pervežimuose, kompensavimo“ kreipėsi į Lietuvos savivaldybių asociaciją (toliau - LSA), kuriame
prašė tarpininkauti ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę (toliau – Vyriausybė) dėl
karantino metu susidariusių papildomų išlaidų (nuostolių) miestų keleivių vežėjams kompensavimo
svarstymo.
- Savivaldybės meras 2020-11-26 raštu Nr. S-4835 „Dėl papildomų išlaidų, susidariusių dėl
Covid-19 pandemijos metu priimtų keleivių vežimo apribojimų miesto pervežimuose,
kompensavimo“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją (toliau Ekonomikos ir inovacijų ministerija) bei Finansų ministeriją ir LSA su prašymu Savivaldybei
kompensuoti patirtas papildomas išlaidas, susidariusias karantino metu vykdant keleivių vežimą
miesto maršrutais.
- Savivaldybės administracija 2021-04-23 raštu Nr. S-1528 „Dėl papildomų išlaidų,
susidariusių dėl COVID-19 pandemijos metu priimtų apribojimų vežant keleivius miesto
maršrutais, kompensavimo“ kreipėsi į Finansų ministeriją ir LSA, kuriame buvo prašoma
Savivaldybei kompensuoti jos patirtas papildomas išlaidas dėl karantino metu padidėjusių nuostolių
kompensacijos vežėjui, nes šios išlaidos susidarė dėl centrinės valdžios sprendimų, susijusių su
ekstremaliosios situacijos suvaldymu ir jos pasekmių užkardymu arba mažinimu.
- Savivaldybės administracija 2021-04-28 raštu Nr. S-1579 „Dėl duomenų pateikimo apie
viešajam transportui patiriamas išlaidas“ atsakydama į Finansų ministerijos 2021-04-22 d. raštą Nr.
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6K-2102670 „Dėl duomenų pateikimo apie viešajam transportui patiriamas išlaidas“, pateikė
prašomus duomenis apie Savivaldybės biudžeto patirtas išlaidas viešajam transportui.
- Savivaldybės administracija 2021-05-10 raštu Nr. S-1724 „Dėl pagrindinių nuostolių
kompensacijos didėjimo priežasčių“ atsakydama į Finansų ministerijos atstovo 2021-05-05 el.
laišką pateikė pagrindines nuostolių kompensacijos didėjimo priežastis.
Pažymime, kad 2021 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos
savivaldybių asociacijos Dvišalės komisijos posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl savivaldybių
viešojo transporto nuostolių, išaugusių dėl COVID-19 pandemijos, kompensavimo. Posėdžio metu
LSA prezidentas M. Sinkevičius informavo, kad Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19
pandemijos bei priėmus sprendimus dėl viešojo transporto veiklos ribojimų, savivaldybės patyrė
papildomų išlaidų (nuostolių) už maždaug 13,5 mln. Eur ir pateikė tai pagrindžiančią informaciją.
Ministrės pirmininkės I. Šimonytės siūlymu buvo pavesta „Susisiekimo ministerijai, Ekonomikos ir
inovacijų ministerijai ir Finansų ministerijai įvertinti LSA pateiktą informaciją ir parengti
pasiūlymus dėl finansinės paramos mechanizmo (prireikus, suderintą sprendimo projektą pateikti
svarstyti Vyriausybei).“.
Vėliau Finansų ministerija papildomai surinko informaciją iš savivaldybių apie 2020
m. patirtas išlaidas viešajame transporte dėl pandemijos. Ir galiausiai š. m. gegužės 14 d. Finansų
ministerija pateikė patikslintą 2021 m. biudžetą, numatant 11,9 mln. eurų viešojo transporto
nuostolių dėl COVID-19 pandemijos sąlygotų ribojimų vežant keleivius būtinais maršrutais
kompensavimui. Š. m. birželio 22 d. Seimas patvirtino patikslintą 2021 m. biudžetą su minėta
nuostolių kompensavimo suma.
Nepaisant to, iki šiol kompensacinės lėšos savivaldybėms neišmokėtos, nors finansų
ministrė G. Skaistė susitikimų su LSA vadovybe metu visuomet patikindavo, kad sprendimas dėl
lėšų paskirstymo bus priimtas artimiausiu metu.
LSA vadovai 2021 m. spalio 12 d. susitikime su Finansų ministerijos vadovybe dėl 2022 m.
biudžeto projekto iškėlė šį klausimą. Susitikimo metu finansų viceministras G. Norkūnas LSA
informavo, kad Finansų ministerija yra parengusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
projektą dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo, kuriame numatyta
kompensuoti savivaldybėms 2020 m. keleivių vežime patirtas išlaidas dėl COVID-19 pandemijos.
Šį nutarimą Vyriausybė turėtų patvirtinti jau artimiausiu metu. Taip pat gavome ministerijos
patikinimą, kad esant poreikiui ir pagrindimui, 2021 m. savivaldybių patirtos išlaidos viešajame
transporte dėl pandemijos irgi bus kompensuojamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo.
2021 m. spalio 28 d. LSA Tarybos posėdyje finansų ministrė vėl pažymėjo, kad LRV
nutarimo projektas jau parengtas ir jį artimiausiu metu pasirašys bei teiks Vyriausybės posėdžiui.
Metai jau baigiasi. Savivaldybės susiplanavusios savo biudžetus ir pagal paslaugų sutartis
turi atsiskaityti su vežėjais. Tačiau Vyriausybė sprendimo vis dar nepriėmė ir viešojo transporto
kompensacijos savivaldybėms neišmokėtos.
Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, prašome kuo skubiau Savivaldybei kompensuoti
papildomas išlaidas dėl karantino metu padidėjusios nuostolių kompensacijos vežėjui.
Tikimės, jog nebus pritaikyta selektyvi metodika ir Šiaulių miestas, kuris patyrė didžiulius
nuostolius, nebus selektyviai eliminuojamas. Tokį eliminavimą laikyčiau nepagrįstu ar net
skandalingu.
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