RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO KONCESIJOS SUTARČIAI
2008 m. birželio 26 d. Nr. T – 424
Radviliškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 39 punktu, Koncesijų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 92-2141; 2003, Nr.
70-3163), Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl
leidimo suteikti koncesiją UAB Radviliškio autobusų parko teikiamoms paslaugoms“ ir 2007 m.
lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-219 „Dėl atviro viešo konkurso koncesininkui teikti keleivių vežimo
rajono vietiniais kelių transporto maršrutais paslaugas parinkti organizavimo“ bei įvertinusi Radviliškio
rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2008 m. balandžio 11 d. išvadą Nr. VA-3, Radviliškio
rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
(koncesiją suteikiančiosios institucijos) ir uždarosios akcinės bendrovės „Emtra“ (koncesininko)
koncesijos teikti viešąsias keleivių vežimo vietiniais rajono kelių transporto maršrutais paslaugas
sutarčiai (pridedama).

Meras

Antanas Čepononis
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PRITARTA
Radviliškio rajono
Savivaldybės tarybos
2008-06-26 sprendimu Nr. T-424

KONCESIJOS
TEIKTI VIEŠĄSIAS KELEIVIŲ VEŽIMO RADVILIŠKIO RAJONO VIETINIAIS KELIŲ
TRANSPORTO MARŠRUTAIS PASLAUGAS
SUTARTIS
2008 m. liepos 1 d. Nr.
Radviliškis
Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įm. kodas 188726247 (toliau – koncesiją
suteikiančioji institucija), atstovaujama Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
Vitolio Januševičiaus, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir uždaroji akcinė
bendrovė „Emtra“, įmonės kodas 145296366 (toliau – koncesininkas), atstovaujama direktoriaus Vlado
Milkono, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai –
Šalimi), pasirašėme šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.
1. Sutarties dalykas
1.1. Koncesiją suteikiančioji institucija, vykdanti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme jai suteiktas priskirtąsias (ribotai savarankiškas) keleivių vežimo vietiniais (miesto ir
priemiesčio) kelių transporto maršrutais organizavimo ir kontroliuojančios uždarąją akcinę bendrovę
„Radviliškio autobusų parkas“ institucijos, taip pat Koncesijų įstatymo bei kitais teisės aktais suteiktas
prievoles bei funkcijas, perduoda koncesininkui vykdyti uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio
autobusų parkas“ vykdytą keleivių vežimo nustatytais vietiniais (miesto ir priemiesčio) kelių transporto
maršrutais (5 priedas) funkciją, perduoda valdyti ir naudoti nuomos pagrindais (1 priedas) bendrovės
turtą (2 priedas) ir sutarties teises, pareigas ir įsipareigojimus (3 priedas),
o Koncesininkas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamasis Lietuvos
Respublikos kelių transporto kodekso bei kitų teisės aktų reikalavimų savo rizika ir atsakomybe teikti
iki šiol uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ vykdytas viešąsias keleivių
vežimo vietiniais (miesto ir priemiesčio) kelių transporto maršrutais (5 priedas) bei kitas su tuo
susijusias paslaugas, gauti už jas pajamas pagal Savivaldybės tarybos ar kitų institucijų patvirtintus
nustatyto dydžio tarifus, taip pat valdyti ir naudoti nuomos pagrindais (1 priedas) jam koncesijos
laikotarpiui perduotą uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ turtą (2 priedas),
perimti bendrovės darbuotojus (4 priedas) bei vykdyti bendrovės teises, pareigas ir įsipareigojimus (3
priedas).
2. Sutarties galiojimo terminas
2.1. Koncesijos sutartis pasirašoma nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. su
galimybe esant abipusiam sutarimui ją pratęsti (bendras koncesijos sutarties laikotarpis – iki 25 m.).
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3. Šalių teisės ir pareigos
3.1. Koncesiją suteikianti institucija įsipareigoja:
3.1.1. iki 2008 m. liepos 15 d.:
3.1.1.1. pasirašyti su koncesininku ir uždarąja akcine bendrove „Radviliškio autobusų parkas“
perduodamo valdyti ir naudoti turto trišalę nuomos sutartį (1 priedas);
3.1.1.2. perduoti koncesininkui naudoti ir valdyti pagal turto perdavimo – priėmimo aktą UAB
„Radviliškio autobusų parkas“ ilgalaikį ir trumpalaikį turtą (2 priedas), reikalingą koncesijos sutarčiai
vykdyti, prieš tai nekilnojamąjį turtą įvertinus nepriklausomo turto vertintojo;
3.1.1.3. perduoti koncesininkui uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“
funkcijas, teises ir įsipareigojimus (3 priedas);
3.1.1.4. perduoti koncesininkui UAB „Radviliškio autobusų parkas“ darbuotojus (4 priedas);
3.1.1.5. pasirašyti su koncesininku sutartį dėl keleivių vežimo vietiniais (miesto ir priemiesčio)
UAB „Radviliškio autobusų parkas“ vykdytais maršrutais (5 priedas) su galimybe esant reikalui juos
koreguoti, atsižvelgiant į gyventojų prašymus bei pasiūlymus, besikeičiančius keleivių srautus ir kt.
faktorius;
3.1.1.6. vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, išduoti koncesininkui reikalingas veiklai ir
koncesijos sutarčiai vykdyti licencijas ir leidimus bei suteikti kitus įgaliojimus;
3.1.2. keleivių vežimo sutartyje numatytais terminais padengti teisės aktų nustatyta tvarka
koncesininko negautas pajamas dėl lengvatinių keleivių pavėžėjimo vietiniais rajono kelių transporto, o
taip pat nuostolius, susidarančius pervežant keleivius vietiniais visuomenei būtinais kelių transporto
maršrutais;
3.1.3. atsižvelgdama į besikeičiančią ekonominę aplinką (kuro ir kt. prekių kainų, darbo jėgos
kaštų, infliacijos indekso kitimą ir kt.) laiku peržiūrėti ir patvirtinti keleivių vežimo tarifus, reikalingus
patiriamoms būtinosioms sąnaudoms dengti, vadovaujantis konkurso metu suderinta formule:
(DU + S + K + N + R)
X=
, kur:
nuvažiuotų vietiniais maršrutais keleivio km suma
X – vietiniu maršrutu nuvažiuoto 1 kel./km tarifas Lt;
DU – bendrovės darbo užmokesčio fondo dalis, skirta keleivių vežimo rajono vietiniais
maršrutais veiklai vykdyti (apskaičiuojama kaip kilometrų, nuvažiuotų vietiniais maršrutais, santykis su
visais nuvažiuotais keleivių vežimo kilometrais per skaičiuojamą laikotarpį), susidedanti iš:
DUv – valdymo personalo darbo užmokesčio fondo, neviršijančio dviejų išmokamų to
laikotarpio šalies vidurkių 1 darbuotojui;
DUvair. – vietinių maršrutų vairuotojų darbo užmokesčio fondo, neviršijančio vieno išmokamo
to laikotarpio šalies vidurkio 1 vairuotojui;
DUspec. – aukštos kvalifikacijos specialistų (autoelektrikas, motoristas) darbo užmokesčio
fondo, neviršijančio dviejų išmokamų to laikotarpio šalies vidurkių 1 darbuotojui;
DUkt – kitų darbuotojų darbo užmokesčio fondo, neviršijančio vieno to laikotarpio išmokamo
šalies vidurkio 1 darbuotojui.
S – mokesčiai SODRAI;
K – išlaidos kurui;
N – pastovios sąnaudos:
Nt –amortizaciniai atskaitymai (įsigyjamiems 10-15 metų senumo autobusams nusidėvėjimas
skaičiuojamas 5 metams);
Nr – remonto sąnaudos – išlaidos remontams, tepalams, eksploatacinėms medžiagoms ir t.t.
(iki 3 proc. riedmenų parko įsigijimo vertės per mėnesį);
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R – aptarnaujamiems nuostolingiems vietiniams maršrutams savivaldybės nustatytas
rentabilumo koeficientas nuo patirtų nuostolių (koncesijos sutarties pasirašymo metu 8 proc.).
Keleivių pervežimo vietiniais maršrutais tarifas (tarifai) perskaičiuojamas (-i) ir teikiamas (-i)
tvirtinti, kai jis (jie) padidėja ne mažiau kaip 10 proc. ir ne dažniau kaip kartą per metus.
3.1.4. pasibaigus koncesijos terminui, koncesininko koncesijos laikotarpiu naujai sukurtas ar
įsigytas reikalingas koncesijos sutarčiai vykdyti bei ūkinei finansinei veiklai gerinti ilgalaikis ir
trumpalaikis turtas lieka koncesininko nuosavybe.
3.2. Koncesiją suteikiančioji institucija turi teisę:
3.2.1. kontroliuoti ir tikrinti koncesininko vykdomą keleivių vežimo vietiniais maršrutais veiklą,
reikalauti nustatytais terminais (o esant reikalui ir be jų) reikalingų dokumentų teikiamų paslaugų
apimtims, jų būtinosioms sąnaudoms bei kokybei nustatyti, taip pat privalomiems mokėjimams iš
Savivaldybės biudžeto pagrįsti;
3.2.2. kontroliuoti, kaip vykdomi koncesininko įsipareigojimai, naudojant ir prižiūrint perduotą
valdyti ir naudoti nuomos pagrindais turtą, taip pat reikalauti, kad naujo turto įsigijimas būtų vykdomas
gavus koncesiją suteikiančiosios institucijos suderinimą ir laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų;
3.2.3. nustačius sutartinių įsipareigojimų, normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo
pažeidimus, imtis priemonių trūkumams šalinti, taikyti teisės aktų nustatytas sankcijas arba (laikinai ar
kitaip) perimti ar perduoti tretiesiems asmenims koncesininko vykdomų paslaugų teikimą tuo atveju,
jeigu jis padaro esminį savo prievolių pagal koncesijos sutartį pažeidimą;
3.2.4. sėkmingai įvykdžius koncesijos sutarties sąlygas ar kitaip pasibaigus jos galiojimo
terminui, susigrąžinti koncesininkui pagal koncesijos sutarties turto perdavimo–priėmimo aktą perduotą
naudoti ir valdyti uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ nuomojamą turtą, kuris
buvo reikalingas sutartyje numatytai veiklai vykdyti, dabartine verte.
3.2.5. jeigu per 1 (vienerius) metus uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio autobusų parkas“
neparinks investuotojo ir nepasirašys sutarties dėl Radviliškio autobusų stoties investicinio projekto
vykdymo, perduoti koncesininkui visas uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“
funkcijas, teises ir įsipareigojimus, taip pat valdyti ir naudoti kitą turtą.
3.2.6. uždarajai akcinei bendrovei „Radviliškio autobusų parkas“ įvykdžius Radviliškio
autobusų stoties investicinį projektą, papildyti koncesijos sutartį dėl rekonstruotos Radviliškio autobusų
stoties eksploatacijos perdavimo koncesininkui.
3.3. Koncesininkas įsipareigoja:
3.3.1. savo rizika ir atsakomybe vykdyti perimtą pagal koncesijos sutartį uždarosios akcinės
bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ vykdytą keleivių vežimo vietiniais kelių transporto
maršrutais ūkinę finansinę veiklą (5 priedas), laikytis ją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų,
organizuoti atskirą keleivių pavėžėjimo rajono vietiniais maršrutais veiklos buhalterinę apskaitą;
3.3.2. organizuoti ir užtikrinti uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“
veiklą laikotarpiu, kol bus vykdomi Radviliškio autobusų stoties rekonstrukcijos investuotojo paieška ir
investicinio projekto įgyvendinimo darbai;
3.3.3. vadovaujantis Autobusų stočių veiklos taisyklėmis, užtikrinti Radviliškio autobusų stoties
priežiūrą ir eksploataciją savo lėšomis;
3.3.4. investuoti į turimą autobusų riedmenų parką per pirmus penkerius metus nuo koncesijos
pasirašymo dienos ne mažiau kaip 1 mln. Lt ir užtikrinti, kad po penkerių metų nuo sutarties
pasirašymo iki koncesijos sutarties galiojimo pabaigos autobusai būtų geros estetinės išvaizdos ir ne
senesni kaip 15 m;
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3.3.5. tausoti ir prižiūrėti perduotą valdyti ir naudoti nuomos pagrindais uždarosios akcinės
bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ turtą (2 priedas) ir užtikrinti, kad koncesijos sutarties
galiojimo pabaigai grąžinamas ilgalaikis nekilnojamas turtas būtų ne blogesnės būklės, kurios jį gavo
koncesininkas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, o kilnojamojo turto vertė atitiktų perduoto turto
dabartinę vertę;
3.3.6. užtikrinti, kad veikla būtų vykdoma, vadovaujantis Statybos, Kelių eismo, Aplinkos,
Darbo įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimais;
3.3.7. perskaičiuoti ir pateikti koncesiją suteikiančiajai institucijai tvirtinti keleivių pervežimo
tarifus pagal konkurso pasiūlyme pateiktą ir suderintą tarifo skaičiavimo formulę ir jo perskaičiavimo
tvarką, patvirtintą šios sutarties 3.1.3 punkte;
3.3.8. vykdyti kitus šioje sutartyje ir jos prieduose numatytus reikalavimus ir įsipareigojimus;
3.3.9. iki 2008 m. liepos 15 d.:
3.3.9.1. perimti naudoti ir valdyti nuomos pagrindais koncesijos sutarčiai vykdyti reikalingą
turtą (2 priedas);
3.3.9.2. perimti UAB „Radviliškio autobusų parkas“ funkcijas, teises ir įsipareigojimus
(įskaitant finansinius) (3 priedas);
3.3.9.3. perimti UAB „Radviliškio autobusų parkas“ darbuotojus, garantuoti jų darbo santykių
tęstinumą, reikalingas darbo sąlygas bei socialines garantijas (4 priedas).
3.3.9.4. pateikti 200 tūkst. Lt banko ar draudimo bendrovės koncesijos sutarties prievolių
įvykdymo užtikrinimą 15 metų arba kasmet ją atnaujinti (6 priedas).
3.4. Koncesininkas turi teisę:
3.4.1. reikalauti, kad už koncesijos sutartyje numatytas ir suteiktas paslaugas būtų mokama
laiku;
3.4.2. reikalauti, kad būtų vykdomi šios sutarties dalyvių ir trečiųjų asmenų įsipareigojimai.
4. Šalių patvirtinimai
4.1. Koncesininkas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus jo
įsipareigojimus.
4.2. Koncesininkas pareiškia, kad jo kvalifikacija atitinka visus reikalavimus gauti visus būtinus
leidimus, licencijas ar kitokius dokumentus, įgalinančius jį užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla,
kuri įeina į koncesijos sutarties įsipareigojimus.
4.3. Koncesiją suteikiančioji institucija patvirtina, kad tiek ji, tiek jos paskirtas Sutartį pasirašyti
ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus
įsipareigojimus.
4.4. Koncesiją suteikiančioji institucija pareiškia, kad ji turi visus šią veiklą organizuojančios
institucijos įgaliojimus užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į jos sutartinius
įsipareigojimus.
4.5. Koncesininkas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų,
kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.
5. Nenugalima jėga
5.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra
nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure)
aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
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straipsnyje „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms“, taip pat
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
5.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų
įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti kitai
Šaliai. Force majeure aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų ar kitos pagal
tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos pažyma.
5.3. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte
nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.
5.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys(-is) nedelsdamos(-a) pradeda ar tęsia savo
įsipareigojimų vykdymą.
6. Informacijos konfidencialumas
6.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai
tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas. Informacija,
susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, gali būti viešinama.
7. Ginčų sprendimas
7.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos
pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.
7.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Koncesijos sutarties nutraukimo sąlygos
8.1. Apie koncesijos sutarties nutraukimą anksčiau numatyto laiko šalys privalo informuoti
viena kitą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius.
8.2. Sutartis nutraukiama anksčiau laiko:
8.2.1. dėl svarbių priežasčių šalių susitarimu, kai abi šalys neturi dėl to jokių pretenzijų;
8.2.2. jei viena iš šalių netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir kai daugkartiniai raštiški
nurodymai taisyti esamą padėtį bei šalinti nurodytus trūkumus neduoda reikiamų rezultatų;
8.2.3. jei viena iš šalių paskelbiama bankrutuojančia arba pasikeitę šalies įstatymai ar teisės
aktai nebeleidžia vienai iš šalių vykdyti sutartyje numatytą veiklą;
8.3. Jei anksčiau nustatyto sutarties galiojimo laiko ją savo iniciatyva nutraukia koncesiją
suteikiančioji institucija, ji privalo atlyginti koncesininkui jo investuotų koncesijos sutarčiai vykdyti
lėšų, panaudotų materialiajam turtui įsigyti ar jam renovuoti dabartine verte nusidėvėjimo per
neįvykdytą sutartinį laikotarpį dydžiu ir sumokėti 200 tūkst. Lt netesybas už sutarties prievolių
nevykdymą;
8.4. Jei anksčiau nustatyto sutarties galiojimo laiko sutartį savo iniciatyva nutraukia
koncesininkas, jis privalo sumokėti šios sutarties 3.3.8. punkte numatytą 200 tūkst. Lt netesybų už
koncesijos sutarties prievolių neįvykdymą.
9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos abipusiu sutarimu.
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9.2. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo, ir pateikiami kiti šios sutarties
prieduose išvardyti dokumentai, ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius po 15 metų, jei ji nebus nutraukta
anksčiau termino arba pratęsta ilgesniam laikui.
9.3. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
9.5. Sutartis galioja su šiais priedais, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis (pateikiami iki 2008
m. liepos 15 d..):
9.5.1. 1 priedas – trišalė perduodamo koncesininkui valdyti ir naudoti uždarosios akcinės
bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ turto nuomos sutartis;
9.5.2. 2 priedas – perduodamo koncesininkui uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio
autobusų parkas“ ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo–priėmimo aktas;
9.5.3. 3 priedas – perduodamos koncesininkui UAB „Radviliškio autobusų parkas“ teisės,
pareigos ir įsipareigojimai;
9.5.4. 4 priedas – perduodamų koncesininkui UAB „Radviliškio autobusų parkas“ darbuotojų
sąrašas;
9.5.5. 5 priedas – perduodamų koncesininkui UAB „Radviliškio autobusų parkas“ vietinių kelių
transporto maršrutų sąrašas;
9.5.6. koncesininko pateiktas banko ar draudimo bendrovės koncesijos sutarties prievolių
įvykdymo užtikrinimas.
Šalių rekvizitai ir parašai:

Koncesiją suteikiančioji institucija –

Koncesininkas

Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Uždarosios akcinės bendrovės „Emtra“
direktorius

Vitolis Januševičius

Vladas Milkonas
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Koncesijos
teikti viešąsias keleivių vežimo
Radviliškio rajono vietiniais kelių
transporto maršrutais paslaugas
sutarties 1 priedas
PERDUODAMO KONCESININKUI VALDYTI IR NAUDOTI UŽDAROSIOS AKCINĖS
BENDROVĖS „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO
TURTO NUOMOS
SUTARTIS
2008 m. liepos 1 d. Nr.
Radviliškis
Radviliškio rajono savivaldybės administracija, (toliau – koncesiją suteikiančioji institucija),
vadovaujama administracijos direktoriaus Vitolio Januševičiaus, veikiančio pagal savivaldybės
administracijos nuostatus,
uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio autobusų parkas“ (toliau – nuomotojas), vadovaujama
direktoriaus Aloyzo Augustinavičiaus), veikiančio pagal bendrovės įstatus,
ir uždaroji akcinė bendrovė „EMTRA“ (toliau – nuomininkas), vadovaujama direktoriaus
Vlado Milkono, veikiančio pagal bendrovės įstatus, pasirašėme šią perduodamo valdyti ir naudoti UAB
„Radviliškio autobusų parkas“ turto nuomos sutartį (toliau – sutartis):
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Nuomotojas pagal koncesijos teikti viešąsias keleivių vežimo Radviliškio rajono vietiniais
kelių transporto maršrutais paslaugas 2008 m. liepos 1 d. sutartį Nr.
išnuomoja nuomininkui
perduotą pagal turto priėmimo–perdavimo aktą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą (2 priedas).
Turto nuomos mokesčio skaičiavimo formulė:
M=X:(15X12), kur
M – turto nuomos mokestis mėnesiui Lt;
X – nuomotojo 2008 m. liepos 1 d. kreditorinių įsiskolinimų suma, atėmus debitorinius
įsiskolinimus, Lt;
15 – koncesijos sutarties ir turto nuomos laikotarpis, metai;
12 – mėnesių metuose skaičius.
1.2. Nuomininkas įsipareigoja per 3 metus sumokėti visus nuomotojo kreditorinius
įsipareigojimus kreditoriams ir sutinka, kad išmokėta suma būtų užskaityta turto nuomos mokesčiu 15
metų laikotarpiui.
2. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS
2.1. Trišalė turto nuomos sutartis pasirašoma nuo 2008 m. liepos mėn. 1 d. iki 2023 m. birželio
30 d. su galimybe esant sutarimui ją pratęsti iki 25 metų laikotarpiui.
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3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Nuomotojas įsipareigoja per 15 dienų po sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui pagal
turto priėmimo–perdavimo aktą visą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą (2 priedas)
3.2 Nuomininkas įsipareigoja perimti uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų
parkas“ trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, jį saugoti, prižiūrėti ir pasibaigus sutarties galiojimo terminui
grąžinti jį nuomotojui ne blogesnės būklės ir ne mažesnės vertės, nei turto perėmimo laikotarpiu,
atsižvelgus į jo natūralų nusidėvėjimą.
3.3. Koncesiją suteikiančioji institucija įsipareigoja kontroliuoti šios sutarties reikalavimų
vykdymą.

Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

UAB „Radviliškio autobusų
parkas“ direktorius

UAB „Emtra“
direktorius

Vitolis Januševičius

Aloyzas Augustinavičius

Vladas Milkonas
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Koncesijos
teikti viešąsias keleivių vežimo
Radviliškio rajono vietiniais kelių
transporto maršrutais paslaugas
sutarties 2 priedas
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“
PERDUODAMO KONCESININKUI VALDYTI IR NAUDOTI ILGALAIKIO IR
TRUMPALAIKIO TURTO
PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS
Vadovaudamiesi Koncesijos teikti viešąsias keleivių vežimo rajono vietiniais kelių transporto
maršrutais paslaugas 2008 m. liepos 1 d. sutartimi Nr.
, uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio
autobusų parkas“ perduoda, o uždaroji akcinė bendrovė „Emtra“ perima valdyti ir naudoti nuomos
pagrindais šį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą:
STATINIAI
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pagrindinių priemonių
pavadinimas
Remonto dirbtuvės
Degalinės pastatas
Kontrolinis punktas Nr.2
Mašinų plovimo estakada
Tvora
Degalinės kolonėlės platforma
Iš viso

Inventorinis
numeris
002
003
017
012
013
004

Balansinė
vertė Lt
2008 03 31
148 275,42
2 169,80
3 959,70
9 561,24
29 629,60
8 503,70
202 099,46

Nusidėvėjimas
Lt
2008 03 31
107 580,07
2 168,80
2 227,20
8 192,52
25 624,15
8 502,70
154 295,44

Likutinė
Vertė Lt
2008 03 31
40 695,35
1,00
1 732,50
1 368,72
4 005,45
1,00
47 804,02

TRANSPORTO PRIEMONĖS

1.
2.

NEOPLAN N 8008; valst. Nr. BEV158
MAZ 5549; valst. Nr. ZSM098

Balansinė
vertė Lt
2008 03 31
66 136,01
12 154,26

3.
4.
5.
6.

Traktorius MTZ-82
Traktorinė priekaba
NEOPLAN N 8008; valst. Nr. BHH350
NEOPLAN N 208; valst. Nr. BOK547
Iš viso

1,00
1,00
47 849,88
74 300,01
200 442,16

Eil.
Nr.

Pagrindinių priemonių pavadinimas

Nusidėvė- Likutinė
Vertė Lt
jimas Lt
2008 03 31 2008 03 31
13 821,86 52 314,15
12 153,26
1,00
8 613,89
12 812,10
47 401,11

1,00
1,00
39 235,99
61 487,91
153 041,05
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MAŠINOS IR ĮRENGIMAI
Eilės
Nr.

Pagrindinių priemonių
pavadinimas

Inventorinis
numeris

Balansinė Nusidėvė- Likutinė
vertė Lt
jimas Lt
vertė Lt
2008 03 31 2008 03 31 2008 03 31
2 795,76
1 300,14
1 495,62
1 822,04
1 311,84
510,20
7 050,85
5 076,48
1 974,37

1.
2.
3.

Kompresorius
AS plov. įrengimas HD 858 EH
Keltuvas SP ACE 32

104
097
098

4.
5.
6.
7.

Autopakrautuvas
Presas
Gręžimo staklės
Kombinuotos tekinimo staklės

033
035
038
048

139,40
571,91
1 362,63
7 736,49

138,40
570,91
1 361,63
7 735,49

1,00
1,00
1,00
1,00

8.
9.
10.
11.

Giluminis siurblys
Kompresorius
El. telferis 2t
Galandinimo staklės

050
058
059
060

1 085,79
1 957,74
2 038,97
1 929,56

1 084,79
1 956,74
2 037,97
1 928,56

1,00
1,00
1,00
1,00

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Suvirinimo aparatas
Keltuvas
Vandens šildymo katilas
Suvirinimo pusautomatis
Medžio apdirbimo staklės
Šildymo katilas
Kompresorius
Suvirinimo pusaumatis
Elektrinis vandens šildytuvas
Vejapjovė P 3550
Vandens šildytuvas
Priekaba mašinų vilkimui
Suvirinimo aparatas
Iš viso

062
063
064
065
067
068
073
075
076
088
091
099
100

840,45
2 209,71
1 130,25
569,34
1 265,88
5 907,44
932,40
1 100,00
800,00
719,49
526,27
380,27
2 850,00
47 722,64

839,45
2 208,71
1 129,52
568,34
1 264,88
5 554,45
931,40
1 099,00
799,00
718,49
525,27
598,50
40 739,96

1,00
1,00
0,73
1,00
1,00
352,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
380,27
2 251,50
6 982,68

UAB „Emtra“ direktorius
Vladas Milkonas

UAB „Radviliškio autobusų
parkas“ direktorius
Aloyzas Augustinavičius

12
Koncesijos
teikti viešąsias keleivių vežimo
Radviliškio rajono vietiniais kelių
transporto maršrutais paslaugas
sutarties 3 priedas
PERDUODAMOS KONCESININKUI UAB „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“
TEISĖS, PAREIGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Uždaroji akcinė bendrovė „EMTRA“, vykdydama 2008 m. liepos 1 d. koncesijos teikti
viešąsias keleivių vežimo paslaugas vietiniais kelių transporto maršrutais sutartį Nr.
, įsipareigoja
perimti šias uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ teises, pareigas ir
įsipareigojimus:
1. nuomoti turtą (2 priedas) 2008 m. liepos 1 d. trišalėje turto nuomos sutartyje numatytomis
sąlygomis(1 priedas);
2. perimti darbuotojus (4 priedas), užtikrinti jų darbo tęstinumą bei socialines garantijas;
3. vykdyti viešąsias keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas (5 priedas);
4. perimti
tūkst. Lt 2008 m. liepos 1 d. turimus finansinius įsipareigojimus (iš kreditorinių
atėmus debitorinius), atsiskaityti su kreditoriais per trejus metus.
UAB „Emtra“ direktorius
Vladas Milkonas

UAB „Radviliškio autobusų parkas“
direktorius Aloyzas Augustinavičius
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Koncesijos
teikti viešąsias keleivių vežimo
Radviliškio rajono vietiniais kelių
transporto maršrutais paslaugas
sutarties 4 priedas
PERDUODAMŲ KONCESININKUI UAB „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“
DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
Uždaroji akcinė bendrovė „Emtra“ perima šiuos uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio
autobusų parkas“ darbuotojus, užtikrindama jiems Lietuvos Respublikos darbo kodekse įtvirtintus
darbo santykių tęstinumo, reikalingų darbo sąlygų sudarymo, socialinių garantijų užtikrinimo bei kitus
reikalavimus:
Administracijos darbuotojai
1. Ignas Jasiūnas, vyr. inžinierius
2. Lina Svirskienė, vyr. buhalterė
3. Ona Ilskienė, ekonomistė – buhalterė
4. Irena Božnienė, keleivinio transporto kontrolierė
5. Danutė Šimkienė, kasininkė-dispečerė-inkasatorė
6. Engelina Baltramiejūnienė, dispečerė-inkasatorė
7. Laima Lukošienė, dispečerė-inkasatorė-sandėlininkė
8. Rimantas Girštautas, bud. mechanikas
Vairuotojai-konduktoriai
1. Kazimieras Božnis
2. Gediminas Jomantas
3. Vasilijus Lapajevas
4. Arvydas Lapinskas
5. Petras Mališauskas
6. Adolfas Sapažinskas
7. Arūnas Šimkus
8. Gendrikas Matulaitis
9. Vilius Norkevičius
10. Kęstutis Liugas
11. Viktoras Travkinas
12. Kazimieras Jasiūnas
13. Vaclovas Matutis
14. Romaldas Kuraitis
15. Algirdas Valuckas
16. Albertas Žičkus
17. Algis Šapas
18. Antanas Narakas
19. Egidijus Ivinskas
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Remonto dirbtuvių darbuotojai
1.
2.
3.
4.
5.

Vytautas Petrašiūnas, tekintojas
Arūnas Urbonas, šaltkalvis
Ajarūnas Matulaitis, šaltkalvis
Povilas Remeika, suvirintojas
Vidas Buivys, elektrikas.
Autobusų stoties valytojos

1. Danguolė Bačiauskienė
2. Elena Jarulienė
Uab „Emtra“ direktorius
Vladas Milkonas

UAB „Radviliškio autobusų
parkas“ direktorius
Aloyzas Augustinavičius
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Koncesijos
teikti viešąsias keleivių vežimo
Radviliškio rajono vietiniais kelių
transporto maršrutais paslaugas
sutarties 5 priedas
PERDUODAMŲ KONCESININKUI APTARNAUTI UAB „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ
PARKAS“ RAJONO VIETINIŲ KELIŲ TRANSPORTO
MARŠRUTŲ SĄRAŠAS
Uždaroji akcinė bendrovė „Emtra“ perima iki 2008 m. liepos 1 d. uždarosios akcinės bendrovės
„Radviliškio autobusų parkas“ vykdytų šių keleivių pavėžėjimo vietiniais kelių transporto maršrutais
aptarnavimą ir įsipareigoja laikytis reglamentuojančių šią veiklą teisės aktų reikalavimų:
Kaunas per Šaukotą, Krakes
Pakruojis per Rozalimą
Kutiškiai I–Linkaičiai per Vaižganto, Vytauto, Povyliaus, Gedimino, Maironio g.
Autobusų stotis–A. Povyliaus–Vaižganto g.–Centras–Kapinės (nuo gegužės mėn. iki lapkričio
mėn.)
Batkūnai per Tyrulius
Grinkiškis per Daujočius
Šiluva per Ropkepius (kiekvieno mėn. 13 diena)
Ropkepius per Šiaulėnus
Šašiai per Šiaulėnus, Šaukotą, Grinkiškį (penktadienis)
Šaukotas per Šeduvą (ketvirtadienis)
Mažaičiai per Aukštelkus
Aukštelkai–Gražioniai–Karčemos–Radviliškis
Šeduvos gimnazijos moksleivius veža maršrutu:
Kurkliai–Šeduva–Raudondvaris–Niauduva–Šeduva
Šiaulėnų M. Šikšnio vidurinės mokyklos moksleivius veža maršrutais:
Acokavai–Šiaulėnai–Acokavai
Žeimiai–Šiaulėnai–Žeimiai
Sidabravo vidurinės mokyklos moksleivius veža maršrutais:
Vadaktai–Sidabravas–Vadaktai
Sidabravas–Kundrėnai–Sidabravas–Butėnai–Sidabravas

UAB „Emtra“ direktorius

UAB „Radviliškio autobusųp arkas“ direktorius

Vladas Milkonas

Aloyzas Augustinavičius

