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Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais
asociacijai „Linava“

Nr.
Į

Nr.

Lietuvos keleivių vežimo asociacija
Lietuvos savivaldybių asociacijai
Lietuvos verslo konfederacijai
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Lietuvos transporto saugos administracijai
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. BALANDŽIO 28 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL
LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“
PAKEITIMO“ PROJEKTO
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) patikslino
ir pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto
lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – nustatyti, kad pagal tikrinančių institucijų (savivaldybių arba jų
įgaliotų įstaigų, Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos transporto saugos administracijos) nustatytą
tvarką periodiškai būtų tikrinamas vežėjų teikiamų ataskaitų duomenų teisingumas, nes, kaip
rašoma Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2018 m. sausio 30 d. rašte Nr. (5.8)-S1321 „Dėl savivaldybėse vežėjų teikiamos keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugos kokybės ir
finansinės kontrolės“, „savivaldybių teigimu, šie patikrinimai nėra efektyvūs ir norimo rezultato
neduoda, nes paprastai ataskaitos yra surašomos teisingai ir atitinka dokumentų <...>, kurių
pagrindu jos sudarytos, duomenis, tačiau nei ataskaitų, nei papildomai pateiktų dokumentų
patikrinimas neleidžia indentifikuoti fiktyvių lengvatinių bilietų keleiviams pardavimo atvejų“.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimą Nr. 402
„Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos saugios laivybos administraciją“, Nutarimo projekte vietoj
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nurodoma Lietuvos
transporto saugos administracija.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. Pastabų ir pasiūlymų iš
visuomenės negauta.
Nutarimo projektas buvo pateiktas išvadoms gauti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai
(toliau – ŪM), Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA), Lietuvos savivaldybių
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asociacijai (toliau – LSA), Lietuvos verslo konfederacijai (toliau – LVK) ir Lietuvos nacionalinei
vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ (toliau – „Linava“). Visi suinteresuoti asmenys, išskyrus
LSA, kuri pastabų ir pasiūlymų neturėjo, ir LVK, kuri nepateikė jokios informacijos, pateikė
pastabų ir pasiūlymų dėl Nutarimo projekto. Buvo atsižvelgta į ŪM, LTSA ir „Linava“ pastabas ir
pasiūlymus.
Nutarimo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos
grupės (l. e. vadovo pareigas Tomas Pilukas, tel. 239 3823, el. p. tomas.pilukas@sumin.lt)
vyriausiasis specialistas Marius Pakėnas (tel. 239 3928, el. p. marius.pakenas@sumin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo
įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektas, 3 lapai.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo
įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 6 lapai.

Susisiekimo viceministras

M. Pakėnas, tel. (8 5) 239 3928, el. p. marius.pakenas@sumin.lt

Vladislav Kondratovič
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