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Uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų autobusai“ (toliau  –  bendrovė) 2020 m. užsiėmė šia ūkine 

komercine veikla: keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu (49.31), kitas 
keleivinis sausumos transportas (49.39), variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir 
remontas (45.20), variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų 
mažmeninė prekyba (45.32), sausumos transportui būdingų paslaugų veikla (52.21), automobilių 
stovėjimo aikštelių eksploatavimas (52.21.20),  sandėliavimas  ir  saugojimas (52.10), nuosavo arba 
nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20). Pagrindinės bendrovės veiklos 
sritys – tai keleivių vežimas autobusais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto 
maršrutais bei užsakomaisiais, vienkartiniais tarptautiniais, specialiaisiais ir specialiaisiais 
mokykliniais reisais (1 pav.). 

 

 
 

1 pav. Bendrovės veikla 2020 m. 
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Aukščiausias bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės 
kolegialus valdymo organas 2020 m. buvo valdyba, kurią sudarė trys nariai. Bendrovės valdyba 
išrinkta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T-227 „Dėl 
uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ valdybos išrinkimo“ 4 metų laikotarpiui. Į ją 
išrinkti buvo Zarasų rajono savivaldybės administracijoje dirbantys karjeros valstybės tarnautojai: 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia 
Nastajienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Laura 
Kviklienė ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus 
vedėja Valentina Raubiškienė. 2016 m. lapkričio 16 d. įvykusiame bendrovės valdybos posėdyje 
(protokolas Nr. V-48) bendrovės valdybos pirmininke išrinkta valdybos narė Dalia Nastajienė. 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-140 „Dėl Zarasų rajono 
savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-227 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 
„Zarasų autobusai“ valdybos išrinkimo“ pakeitimo“ valdybos narė Valentina Raubiškienė jos 
prašymu atšaukta iš valdybos narių ir į bendrovės valdybą išrinktas iki veikiančios valdybos 
kadencijos pabaigos karjeros valstybės tarnautojas Zarasų rajono savivaldybės administracijos 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Jonas Žusinas. 

 

2 pav. Bendrovės valdymo struktūra iki 2020-12-27  

Zarasų rajono savivaldybės taryba 2020-11-26 sprendimu T-189 „Dėl Zarasų rajono 
savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis 
patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ perdavė Zarasų rajono 
savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų 
rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias UAB „Zarasų autobusai“ akcijas. Zarasų rajono 
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savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-18 įsakymu Nr. I(6.6 E)-803 „Dėl uždarosios 
akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ įstatų patvirtinimo“ buvo patvirtinti nauji uždarosios akcinės 
bendrovės „Zarasų autobusai“ įstatai (toliau – bendrovės įstatai), kurie 2020-12-28 buvo įregistruoti 
Juridinių asmenų registre. Vadovaujantis naujais bendrovės įstatais Zarasų rajono savivaldybei 
akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises ir pareigas bendrovėje įgyvendina Zarasų rajono 
savivaldybės administracijos direktorius, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendimams. Taip pat vadovaujantis bendrovės įstatais bendrovės stebėtojų taryba ir 
valdyba nesudaromos (bendrovės valdyba buvo atšaukta), o valdybos funkcijas, teises ir pareigas 
perėmė bendrovės direktorius, išskyrus įstatymų ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais 
numatytas išimtis.  

 

3 pav. Bendrovės valdymo struktūra nuo 2020-12-28 

2020 m. vienasmenis bendrovės valdymo organas buvo direktorius. Iki 2020-12-27 teisė rinkti 
ir atšaukti bei atleisti iš pareigų, nustatyti jo atlyginimą, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir 
skirti nuobaudas priklausė bendrovės valdybai. 2020-12-28 įsigaliojus naujiems bendrovės įstatams 
bendrovės direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų visuotinis akcininkų susirinkimas.  

2020 m. bendrovės valdymo struktūra buvo suformuota taip, kad atitiktų bendrovės veiklos 
pobūdį ir atskiriems skyriams bei jų padaliniams deleguotas funkcijas. Bendrovės pareigybių ir etatų 
sąrašą nustatė bendrovės valdyba.  

2020-12-31 bendrovėje dirbo 65 darbuotojai. Iš jų  36 autobusų vairuotojai, 14 remonto ir 
pagalbinių darbuotojų ir 15 tarnautojų. 2020 m. į darbą buvo priimtas 1 darbuotojas, iš darbo 
atleistas buvo taip pat 1 darbuotojas. Santykinai maža vadovų, specialistų ir tarnautojų kaita 
atsižvelgiant į specifinį bendrovės veiklos pobūdį 2020 m. bendrovei leido sutaupyti nemažai 
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personalo apmokymams reikalingų lėšų bei pasiekti gerą žmogiškųjų išteklių panaudojimo 
efektyvumą. 

2020 m. šalyje prasidėjus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijai siekiant 
tinkamai ir racionaliai organizuoti bendrovės veiklą ir jos padalinių bei atskirų darbuotojų darbą, 
atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus ir situaciją COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
pandemijos metu buvo parengtas ir patvirtintas Nuotolinio darbo karantino laikotarpiu tvarkos 
aprašas ir visiems darbuotojams, kurie dėl darbo organizavimo ypatumų galėjo sulygtą darbą dirbti 
nuotoliniu būdu, karantino metu darbas buvo organizuotas šiuo arba mišriu būdu. Šiam tikslui taip 
pat buvo parengta ir įgyvendinta kelionės dokumentų, degalų apskaitos, ridos, pajamų  apskaitos ir 
kitų dokumentų pildymo elektroniniu būdu ir keitimosi dokumentais nuotoliniu būdu sistema, 
pritaikyta bendrovės veiklos ypatumams, darbuotojai buvo apmokyti naudotis šia sistema, 
darbuotojų darbo vietose biure ir namuose esančiuose kompiuteriuose buvo įdiegta darbui 
nuotoliniu būdu reikalinga programinė įranga.     

2020 m. bendrovėje buvo įgyvendintos teisės aktų nustatytos COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) valdymo priemonės ir užtikrintos darbo vietoms būtinos sąlygos pandemijos metu. Buvo 
parengtas ir patvirtintas Darbo vietoms būtinų sąlygų aprašas. Šis aprašas nuolat atnaujinamas 
atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų pakeitimus.  

Taip pat bendrovės užsakymu darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiančios įmonės 
UAB „SDG“ specialistai bendrovėje atliko profesinės rizikos – biologinių veiksnių COVID-19 
ligos (koronaviruso infekcijos) įvertinimą. Šiuo įvertinimu taip pat vadovaujamasi bendrovėje 
užtikrinant prevencines priemones nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).  

Bendrovėje taikomos organizacinės darbuotojų srautų valdymo priemonės: iki minimalaus 
skaičiaus sumažintas darbuotojų skaičius pamainose, ribojamas darbuotojų skaičius bendrose 
patalpose, įrengti srautus reguliuojantys nurodomieji ir informaciniai ženklai, įrengtos specialios 
vietos keistis dokumentais išvengiant kontaktų tarp darbuotojų ir pan.  

Bendrovėje parengtas Asmeninių apsaugos priemonių naudojimo apsisaugant nuo COVID-
19 ligos (koronaviruso infekcijos) tvarkos aprašas, paskirtas už darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakingas darbuotojas. Taip 
pat paskirtas darbuotojas, atsakingas už aprūpinimą apsaugai nuo infekcijos reikalingomis 
dezinfekcijos priemonėmis, medžiagomis ir įranga, bei darbuotojas, atsakingas už dezinfekcijos 
organizavimą ir apsaugos nuo infekcijos priemonių įrengimą bendrovės patalpose ir autobusuose. 
Bendrovės gamybinėse ir biuro patalpose, autobusų stotyje prie centrinių įėjimų ir kitose vietose 
įrengti rankų dezinfekcinių skysčių dozatoriai, užtikrinamas nuolatinis dezinfekcinio skysčio 
papildymas, parengtos ir viešai iškabintos atmintinės, kaip taisyklingai plauti ir dezinfekuoti rankas 
bei laikytis saugos reikalavimų. Darbo patalpos prižiūrimos pagal galiojančių teisės aktų 
reikalavimus. Bendros darbo priemonės valomos ir dezinfekuojamos priklausomai nuo jas 
naudojančių asmenų skaičiaus.  

Bendrovėje numatyta darbuotojų sveikatos stebėsenos tvarka ir paskirti už jos vykdymą 
atsakingi darbuotojai, įsigytas kūno temperatūros matavimui skirtas bekontaktis termometras,  
darbuotojai informuoti apie privalomus veiksmus pajutus panašius į COVID-19 ligos simptomus, 
grįžus iš užsienio, bendravus su galimai infekuotu asmeniu, bendrovėje numatyta veiksmų seka 
darbuotojui nustačius COVID-19 ligą ir darbuotojai su ja supažindinti. Bendrovėje ribojamas 
trečiųjų asmenų patekimas į darbo patalpas. Jei pagal darbo pobūdį to padaryti neįmanoma, kontakto 
laikas sumažintas iki minimalaus ir naudojamos asmeninės bei kolektyvinės apsaugos priemonės. 
Autobusų stoties patalpose įrengtas apsauginis skaidrus ekranas, skiriantis dispečerės-kasininkės 
darbo vietą ir keleivių salėje esančius klientus. Taip pat vairuotojų kambaryje autobusų stotyje 
įrengta lengvų konstrukcijų siena bei apsauginis ekranas, užtikrinantys darbuotojų apsaugą 
dispečerėms-kasininkėms išduodant dokumentus ir kasos aparatus autobusų vairuotojams bei 
priimant dokumentus, pinigines įplaukas ir kasos aparatus. 

2020 m. bendrovėje buvo įgyvendintos teisės aktų nustatytos priemonės organizuojant ir 
vykdant keleivių vežimą autobusais ir buvo užtikrintos viešojo transporto paslaugų teikimo būtinos 
sąlygos koronaviruso infekcijos (COVID-19) pandemijos metu. Patvirtintame Darbo vietoms būtinų 
sąlygų apraše yra parengtas atskiras skyrius, kuriame nustatyta keleivių vežimo ir saugumo 
užtikrinimo koronaviruso infekcijos plitimo metu tvarka. Siekiant apsaugoti autobusų vairuotojus ir 
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keleivius bei atsižvelgiant į autobusų salonų konstrukciją, kur įmanoma, autobusuose įrengti  
apsauginiai ekranai iš visiškai skaidrios tentinės medžiagos, skiriantys autobuso vairuotoją ir 
keleivius. Autobusuose įrengti rankų dezinfekcinių skysčių dozatoriai, užtikrinamas nuolatinis 
dezinfekcinio skysčio papildymas juose. Taip pat siekiant apsisaugoti nuo COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) autobusuose įrengti informaciniai lipdukai, informuojantys keleivius apie 
taisykles, kurių jie privalo laikytis vykdami autobusu. Vairuotojas nustatyta tvarka reiso pirmyn 
galinėje stotelėje (stotyje) išvėdina autobusą ir dezinfekuoja dažnai liečiamus paviršius (rankenas, 
turėklus ir pan.). Autobusų vairuotojams išduotos šiam tikslui reikalingos apsaugos, dezinfekavimo 
ir kitos darbo priemonės. Bendrovėje organizuotas autobusų salonų dezinfekavimas autobusams 
grįžus iš reisų, nustatyta autobusų dezinfekavimo apskaitos ir kontrolės tvarka. 

2020 m. nebuvo fiksuota bendrovės darbuotojų susirgimo COVID-19 liga atvejų.      
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbtų 

karantinų laikotarpiais labai sumažėjus bendrovės veiklos apimtims ir neturint galimybių didžiajai 
darbuotojų daliai suteikti sutartyje sulygto ar kito darbo, o dėl darbo organizavimo ypatumų nesant 
galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu, remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 
straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 3 dalies nuostatomis 2020 m. pirmoje pusėje per pirmąjį Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės paskelbtą karantiną atskirais laikotarpiais nuo 2020-03-16 iki 2020-06-16 
prastova arba dalinė prastova buvo paskelbta 91 % bendrovės darbuotojų, o antrojo karantino metu 
nuo 2020-11-23 etapais prastova paskelbta 72 % darbuotojų. Vadovaujantis galiojančiais teisės 
aktais dalinės prastovos laikotarpiu už darbo laiką darbuotojams buvo mokamas darbo sutartyje 
nustatytas darbo užmokestis, o už prastovos laiką buvo mokamas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio darbo užmokestis proporcingai. 
Todėl vidutinis visų darbuotojų mėnesio darbo užmokestis 2020 m. lyginant su 2019 m. sumažėjo 
5,9 % ir buvo lygus 877,67 Eur bruto. Autobusų vairuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis 
2020 m. buvo lygus 776,88 Eur bruto. Autobusų vairuotojų darbo užmokestis priklausė nuo to, 
kokias darbo užduotis jie vykdė. Didesnį darbo užmokestį gavo autobusų vairuotojai, dirbę tolimojo 
susisiekimo maršrutuose, kur reikalinga aukštesnė darbuotojų kvalifikacija. Pastarųjų autobusų 
vairuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2020 m. buvo lygus 890,50 Eur bruto. 

2020 m. bendrovėje veikė trys pagrindiniai skyriai: keleivių vežimo organizavimo, 
buhalterinės apskaitos ir technikos bei ūkio skyrius (2 ir 3 pav.). 

Komercinę ūkinę veiklą bendrovė 2020 m. vykdė turėdama šias licencijas:  
- Zarasų rajono savivaldybės administracijos išduotą Kelių transporto licenciją vežti keleivius 

vietinio susisiekimo maršrutais; 
- Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą Europos Bendrijos tarptautinio keleivių 

vežimo samdos pagrindais ir už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licenciją.   
Pagrindinę savo veiklą bendrovė vykdė vadovaudamasi su užsakovais pasirašytomis 

ilgalaikėmis sutartimis. Vadovaudamasi su Zarasų rajono savivaldybės administracija 2016-01-25 
pasirašyta Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų aptarnavimo 
sutartimi Nr. SR-48/S-439 ir papildomais susitarimais prie šios sutarties 2020 metais bendrovė 
aptarnavo 16 vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, kuriais vežti 
keleivius turėjo Zarasų rajono savivaldybės administracijos išduotus leidimus. Šios sutarties 
galiojimo laikotarpis iki 2021-01-31. 2020-12-04 Zarasų rajono savivaldybės administracija 
informavo bendrovę, kad vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-776 ,,Dėl vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus 
susisiekimo kelių transporto maršrutų nustatymo, maršrutų tvarkaraščių patvirtinimo ir vežėjo 
(operatoriaus) parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti konkurso būdu“ bus 
atliekamas vežėjo (operatoriaus) parinkimas viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti konkurso 
būdu. Atsižvelgdama į tai, kad nuo šio įsakymo priėmimo iki Konkurso laimėtojo nustatymo gali 
praeiti apie pusantrų metų ir siekdami užtikrinti nenutrūkstamą keleivių vežimo vietinio reguliaraus 
susisiekimo kelių transporto maršrutais paslaugų teikimą, Zarasų rajono savivaldybės administracija 
bendrovei pasiūlė vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio 
Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 5 straipsnio 5 dalimi, pratęsti 2016 
m. sausio 25 d. pasirašytą vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų 



6 
 
aptarnavimo sutartį Nr. SR-48/S-439 iki 2022 m. birželio 30 d. bei tomis pačiomis sąlygomis, kaip 
sudaryta 2016 m. sausio 26 viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. SR-65/S-440, sudaryti naują 
viešųjų paslaugų teikimo sutartį paslaugų teikimo laikotarpiui nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. 
birželio 30 d. 2020-12-15 bendrovė pasiūlytomis sąlygomis su Zarasų rajono savivaldybės 
administracija pasirašė papildomą susitarimą Nr. SR(6.68)-643/S-42 prie 2016 m. sausio 25 d. 
Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų aptarnavimo sutarties Nr. 
SR-48/S-439 ir 2020-12-18 su Zarasų rajono savivaldybės administracija pasirašė Viešųjų paslaugų 
teikimo sutartį Nr. SR(6.68)-65/S-46.   

Vadovaudamasi su Lietuvos transporto saugos administracija 2018-03-16 pasirašyta Keleivių 
vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais sutartimi Nr. SUT-73(18)/S-11 
2020 metais bendrovė aptarnavo 6 tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus, kuriais 
vežti keleivius bendrovė turėjo Lietuvos transporto saugos administracijos išduotus leidimus. Be to, 
2020 m. bendrovė mokykliniais autobusais į bendrojo lavinimo mokyklas ir iš jų į namus, į 
neformaliojo ugdymo renginius bei ekskursijas vežė mokinius. Šią Zarasų rajono savivaldybės 
tarybos jai pavestą funkciją bendrovė vykdė vadovaudamasi su Zarasų rajono savivaldybės 
administracija 2011-08-24 pasirašyta Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių 
pavėžėjimo paslaugų teikimo sutartimi Nr. 26-11-470/S-113. Bendrovė keleivius užsakomaisiais, 
vienkartiniais tarptautiniais ir specialiaisiais reisais vežė ir kitą nepagrindinę veiklą vykdė 
vadovaudamasi su konkrečiais užsakovais pasirašytomis vienkartinėmis arba ilgalaikėmis 
sutartimis. 

Iš viso 2020 metais bendrovės autobusai veždami keleivius nuvažiavo 1292977 km (įskaitant 
nulinę ridą). Lyginant su 2019 m. rida sumažėjo 29,6 % (iš viso 2019 metais bendrovės autobusai 
veždami keleivius nuvažiavo 1835760 km). To priežastis buvo visame pasaulyje ir Lietuvos 
Respublikoje prasidėjusi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemija. Vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų priimtais teisės aktais, kuriais buvo siekiama 
suvaldyti pandemiją, ir sumažėjus šalies gyventojų mobilumui atskirais 2020 m. laikotarpiais 
bendrovė buvo priversta stabdyti didžiąją dalį savo veiklų. Didžiausia ridos dalis teko tolimojo 
reguliaraus susisiekimo maršrutams (4 pav.). 

 

 

4 pav. Autobusų rida 2020 m. pagal pervežimų rūšis 

Dėl tų pačių priežasčių 2020 m. reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais bendrovė 
pervežė 152,1 tūkst. keleivių, 139,1 tūkst. (47,8 %) keleivių mažiau nei 2019 m. Toks didelis 
keleivių skaičiaus sumažėjimas 2020 m. buvo būdingas visoms keleivių pervežimų sritims ir visoms 
keleivių grupėms: tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais 2020 m. vežta 85,5 
tūkst. keleivių (48,4 %) mažiau nei 2019 m. (5 pav.), o vietinio reguliaraus susisiekimo kelių 
transporto maršrutais 2020 m. vežta 53,7 tūkst. keleivių (46,8 %) mažiau nei 2019 m. (6 pav.). 
Didžiąja dalimi pastaraisiais maršrutais pervežtų keleivių išlieka mokiniai (8 pav.). Pastebimą visų 
reguliaraus susisiekimo maršrutais vykusių keleivių dalį sudaro keleiviai, kurie įsigijo bilietus su 
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įstatymų nustatytomis lengvatomis - su 50 % ir 80 % nuolaida. Iš tolimojo reguliaraus susisiekimo 
kelių transporto maršrutais vykusių keleivių tokių keleivių buvo 37,7 %, iš vietinio reguliaraus 
susisiekimo kelių transporto maršrutais vykusių keleivių – 18,0 %. 

 

5 pav. Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais pervežtų keleivių skaičius 2019 m. ir 2020 m. 

 

 

6 pav. Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais pervežtų keleivių skaičius 2019 m. ir 2020 m. 
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7 pav. Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais 2020 m. pervežtų keleivių pasiskirstymas  

 

 
 

8 pav. Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais 2020 m. pervežtų keleivių pasiskirstymas  
 

Vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimu Nr. T-50 „Dėl 
pavedimo teikti mokinių pavėžėjimo paslaugas“ bendrovė 2020 m. teikė Zarasų rajono bendrojo 
lavinimo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, pavėžėjimo mokykliniais 
autobusais į mokyklas ir atgal, neformaliojo ugdymo renginius, ekskursijas, egzaminų centrus ir kt. 
paslaugas. Šiam tikslui vadovaudamasi tuo pačiu sprendimu Zarasų rajono savivaldybės 
administracija pagal 2011-08-24 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. 23-120/26-11-469/S-114 
ir 2011-08-29 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. 23-141/26-11-486/S-117 bendrovei perdavė 
13 mokyklinių autobusų 20 metų laikotarpiui valdyti ir naudoti (3 mokykliniai autobusai dėl jų 
visiško susidėvėjimo pagal Papildomą susitarimą prie 2011 m. rugpjūčio 29 d. valstybės turto 
panaudos sutarties Nr. 23-141/26-11-486/S-117 grąžinti Zarasų rajono savivaldybės 
administracijai). Likusių 10 mokyklinių autobusų 2019 m. šias turto panaudos sutartis nutraukus  
buvo perduoti bendrovei pagal su Zarasų rajono savivaldybės administracija 2019-07-18 pasirašytą 
patikėjimo sutartį Nr. 23T(22.23)-194/S-29 šį turtą naudoti ir juo disponuoti iki 2039-07-18. 

2020 m. bendrovė vežė keleivius užsakomaisiais, vienkartiniais tarptautiniais ir specialiaisiais 
reisais. Kaip ir ankstesniais metais, buvo taikoma į konkurentus bei vartotojus orientuota 
užsakomųjų, vienkartinių tarptautinių ir specialiųjų reisų kainodara.   

Paklausi išlieka ir siuntų vežimo autobusais paslauga. Bendrovė yra pasirašiusi 
bendradarbiavimo siuntų vežimo srityje sutartis su visais siuntų skyrių (terminalų), esančių 
bendrovės aptarnaujamuose tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutuose, 
valdytojais. Siuntų vežimo paslauga buvo teikiama tais pačiais autobusais ir tais pačiais tolimojo 
reguliaraus susisiekimo maršrutais, kuriais vežami ir keleiviai. 

2020 m. bendrovės gamybinėje bazėje buvo teikiamos krovininių automobilių ir autobusų 
laikymo vietų, sandėliavimo aikštelės, patalpų, automobilių remonto ir aptarnavimo vietų dirbtuvėse 
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nuomos paslaugos, automobilių remonto, aptarnavimo ir plovimo, autobusų ir jų ekipažų 
aptarnavimo autobusų stotyje, bagažo saugojimo bei viešojo tualeto paslaugos. Ši netipinė veikla 
yra susijusi su bendrovės tipine veikla ir todėl be didelių papildomų investicijų yra finansiškai 
juntamas pajamų šaltinis. Šios veiklos apimtys, lyginant su 2019 m., sumažėjo ir šio sumažėjimo 
pagrindinė priežastis buvo kitiems vežėjams sustabdžius keleivių vežimą tolimojo reguliaraus 
susisiekimo maršrutais, kuriais vykstantys autobusais atvyksta į Zarasų autobusų stotį ir čia išlaipina 
ir įlaipina keleivius, sumažėjusios keleivių, autobusų, jų vairuotojų ir ekipažų aptarnavimo Zarasų 
autobusų stotyje paslaugų apimtys. 

Dėl pandemijos siekiant taupyti lėšas bendrovė 2020 metais įsigijo ilgalaikio turto tik už 
633,59 Eur: 2020 m. atnaujinta viena darbo vieta 1 morališkai pasenusį kompiuterį pakeičiant 
šiuolaikinės programinės įrangos keliamus reikalavimus atitinkančiais našiu kompiuteriu bei 
modernizuota dar viena darbo vieta atnaujinant mobilaus ryšio priemones. Taip pat buvo 
modernizuota automobilių plovėjo darbo vieta įrengiant vandens šildymo sistemą. Šiam tikslui buvo 
įsigytas vandens šildymo boileris DRAŽICE OKCE 200. Įrengus vandens šildymo sistemą žymiai 
pagerėjo automobilių plovėjo darbo sąlygos ir darbų kokybė transporto priemones plaunat šaltuoju 
metu laikotarpiu, atsirado galimybė transporto priemones plauti esant santykinai žemai neigiamai 
aplinkos temperatūrai. 

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė turėjo 40 transporto ir mechanizacijos priemonių, iš 
kurių 35 autobusai: 24 bendrovei nuosavybės teise priklausantys autobusai ir 11 pagal Savivaldybės 
turto patikėjimo sutartį bendrovei perduotų autobusų. 13 autobusų eksploatuota vietinio susisiekimo 
maršrutuose (tarp jų 4 pagal Savivaldybės turto patikėjimo sutartį bendrovei perduoti autobusai), 
12- tolimojo susisiekimo maršrutuose, 3 - vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutuose, 7 - vežant 
mokinius specialiaisiais mokykliniais reisais. 

 

9 pav. 2020 m. bendrovėje naudotų autobusų pasiskirstymas pagal amžių 

Turimų autobusų, pritaikytų vežti keleivius vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais, 
skaičiaus pakanka pervežimams užtikrinti. Tačiau dalis vietinio susisiekimo maršrutuose 
eksploatuojamų autobusų jau yra susidėvėję, jų kėbulai stipriai pažeisti korozijos. Keletą pastarųjų 
metų užtikrinti patenkinamą paprasto tipo autobusų parko techninę būklę bendrovei pavyko vykdant 
dalies paprasto tipo autobusų  MB0309 ir PAZ320507 kėbulų kapitalinius remontus bendrovės 
sąlygomis. Tačiau šiuo metu dalis vietinio (priemiestinio) kelių transporto maršrutais keleiviams 
vežti naudojamų autobusų pasiekė savo ribinį fizinį ir moralinį susidėvėjimą. Todėl bendrovei 
artimiausiu metu gali nebepavykti užtikrinti, kad jie atitiktų teisės aktuose autobusams keliamus 
techninius reikalavimus. Atsižvelgiant į šiuo metu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 
maršrutuose vyraujančius keleivių srautus bendrovei 2021 m. būtina įsigyti du vidutinės talpos (24- 
35 sėdimų vietų keleiviams) paprasto tipo autobusus, pritaikytus keleiviams vežti vietinio 
(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais.     

2020 m. keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugai teikti 
bendrovė naudojo 12 minkšto tipo autobusų ir 3 paprasto tipo autobusus. Turimų autobusų, skirtų 



10 
 
keleiviams vežti tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaičiaus pakanka pervežimams 
užtikrinti. Tačiau du iš šių autobusų fiziškai labai susidėvėję, stipriai pažeisti korozijos. Todėl 2021 
m. būtina įsigyti du šio tipo autobusus. 

 Didelė dalis iš Zarasų rajono savivaldybės pagal patikėjimo sutartį gautų mokyklinių 
autobusų yra fiziškai susidėvėję, stipriai pažeisti korozijos. Nuo 2011 m., kai bendrovei perduoti 
mokykliniai autobusai, pagal Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomą Geltonųjų autobusų 
programą bendrovei neskirtas nė vienas mokyklinis autobusas. Todėl siekiant užtikrinti 
patenkinamą mokyklinių autobusų parko techninę būklę keletą pastarųjų metų buvo atliekami dalies 
mokyklinių autobusų kėbulų planiniai kapitaliniai remontai arba daliniai kėbulų remontai bendrovės 
sąlygomis. Didelės susidėvėjusių mokyklinių autobusų remonto sąnaudos didina mokinių vežimo 
mokykliniais autobusais paslaugos kaštus. 

2020-12-31 bendrovės ilgalaikio turto likutinė vertė buvo 247396 Eur  (10 pav.). 
 

 

10 pav. Ilgalaikis turtas 2020-12-31 

2011 m. rugpjūčio 18 d. įgyvendinant UAB „Zarasų autobusai“ autobusų parko atnaujinimo 
investicijų projektą iš DnB NORD banko (nuo 2011 m. lapkričio 11 d. pervadintas AB DNB banku, 
nuo 2017 m. spalio 1 d. - Luminor Bank AB) paimta ilgalaikė paskola 1000000 Lt autobusams 
pirkti. Nuo 2015 m. sausio 1 d., įvedus eurą, ši suma perskaičiuota į eurus, t. y. 289620,02 Eur. 
Kreditas suteiktas 10-čiai metų. Grąžinimo terminas 2021-08-30. Kreditas pradėtas grąžinti 2011-
10-28, grąžinant 8404 Lt per mėnesį, o nuo 2015 m. sausio mėn. – po 2433,97 Eur per mėnesį. 

2013 m. birželio mėn. 19 d. įgyvendinant kitą UAB „Zarasų autobusai“ autobusų parko 
atnaujinimo investicijų projektą iš AB DNB banko (nuo 2017 m. spalio 1 d. Luminor Bank AB)  
paimta ilgalaikė  paskola 300000 Lt autobusams pirkti. Nuo 2015 m. sausio 1 d., įvedus eurą, ši 
suma perskaičiuota į eurus, t. y. 86886,01 Eur. Kreditas suteiktas aštuoneriems metams. Grąžinimo 
terminas 2020-06-17. Kreditas pradėtas grąžinti 2013-09-30, grąžinama 3658,54 Lt per mėnesį, o 
nuo 2015 m. sausio mėn. – po 1059,59 Eur per mėnesį.  

Pagal 2015 m. vasario 9 d. su AB DNB banku (nuo 2017 m. spalio 1 d. Luminor Bank AB)   
pasirašytą Kreditavimo sutartį Nr. 187823316-K1 2015 m. birželio mėn. iš AB DNB  paimta 
ilgalaikė  paskola 202734,00 Eur autobusams pirkti. Kredito grąžinimo terminas 2022 m. sausio 31 
d. Kreditas pradėtas grąžinti 2015 m. spalio 31 d., grąžinama po 2667,55 Eur per mėnesį. 

Atsižvelgus į tai, kad Lietuvos bankų asociacijos (LBA) nariai, prisidėdami prie pagalbos nuo 
COVID-19 nukentėjusiam šalies verslui, 2020 m. balandžio 23 d. pasirašė laikiną kredito 
įsipareigojimų moratoriumą juridiniams asmenims, buvo parengti dokumentai ir kreiptasi į kredito 
įstaigą Luminor Bank AS dėl paskolų, skirtų bendrovės autobusų parko atnaujinimo investiciniams 
projektams finansuoti, kurios buvo pasirašytos atitinkamai 2011 m. rugpjūčio 18 d. bei 2015 m. 
vasario 9 d., mokėjimų atidėjimo 6 mėnesiams pratęsiant galutinius sutarčių terminus taip pat 6 
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mėnesiams. Kredito įstaiga bendrovės prašymą patenkino ir 2020-05-26 su Luminor Bank AS buvo 
pasirašyti susitarimai dėl kreditavimo sutarčių sąlygų pakeitimų, kuriais paskolų mokėjimas buvo 
atidėtas nuo 2020-05-31 iki 2020-10-31 2011 m. rugpjūčio 18 d. paimtos paskolos grąžinimą 
pratęsiant iki 2022-02-28, o 2015 m. vasario 9 d. paimtos paskolos grąžinimą pratęsiant iki 2022-
07-31. Pasinaudojus šia priemone buvo sumažinta apyvartinių lėšų trūkumo dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino sustabdytos 
bendrovės veiklos rizika. 

Bendrovė taip pat siekė pasinaudoti INVEGA pagalbos verlui COVID-19 krizės metu 
priemonėmis, pirmiausia 100 proc. palūkanų už pasiskolintas lėšas kompensacijos mokėjimų 
atidėjimo laikotarpiu priemone. Tačiau ši ir kitos bendrovei tinkamos pagalbos priemonės pagal 
galiojančius teisės aktus 2020 m. galėjo būti taikomos tik vidutinėms, mažoms ar labai mažoms 
įmonėms. Kadangi vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 
punktu bendrovė dėl to, kad 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų turi savivaldybė, nepriskiriama 
prie tokių įmonių, šiomis priemonėmis bendrovei pasinaudoti nebuvo galimybės. 

 Per 2020 m. už  visas paskolas, skirtas bendrovės autobusų parko atnaujinimo investiciniams 
projektams finansuoti, bankui Luminor Bank AB  bendrovė sumokėjo 2304,29 Eur palūkanų.  

Paskolos, paimtos 2011 m. rugpjūčio 18 d. iš DNB (dabartinis Luminor Bank AB) banko, per 
2020 m. grąžinta 14603,82 Eur,  paskolos, paimtos iš DNB banko 2013 m. birželio mėn. 19 d., per 
2020 m. grąžinta 6357,23 Eur (2020 metais paskolos grąžinimas baigtas) ir paskolos, paimtos 2015 
m. vasario 9 d. iš DNB banko, per 2020 m. grąžinta 16005,30 Eur, iš viso per 2020 m. grąžinta 
36966,35 Eur paskolų.  

Paskolos, 2011 m. rugpjūčio mėn. 18 d. paimtos iš DNB banko, kredito suma, mokėtina per 
vienerius metus, lygi 29207,64 Eur ir perkeliama į trumpalaikius įsipareigojimus. Todėl po vienų 
metų 2021 m. gruodžio 31 d. mokėtina suma ir ilgalaikiai įsipareigojimai lygūs 4845,66 Eur. Visa 
šio kredito mokėtina suma lygi 34053,28 Eur.  

Paskolos, 2015 m. birželio mėn. paimtos iš DNB banko, kredito suma, mokėtina per vienerius 
metus, lygi 32010,60 Eur ir perkeliama į trumpalaikius įsipareigojimus. Todėl po vienerių metų 
2021 m. gruodžio 31 d. mokėtina suma ir ilgalaikiai įsipareigojimai yra 18673,05 Eur. Visa 
mokėtina šio kredito suma lygi 50683,65 Eur. 

Visų paskolų mokėjimų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. lygus 84736,93 Eur. 
2018-03-07 kelyje Vilnius-Utena ties Vainiškių kaimu autobuso vairuotojo S. K. tolimojo 

reguliaraus susisiekimo maršrutu Vilnius-Zarasai vairuojamas autobusas MAN S18 HOCL, 
vairuotojui siekiant išvengti susidūrimo su į kelią staiga išbėgusiu briedžiu, esant sunkioms eismo 
sąlygoms (intensyvi šlapdriba, tamsus paros metas) susidūrė su lengvuoju automobiliu Honda Jazz. 
Autobuso galinę dalį taip pat kliudė priešpriešine kryptimi važiavęs autovežis DAF. Per susidūrimą 
žuvo dvi moterys – lengvojo automobilio Honda Jazz vairuotoja ir gale sėdėjusi keleivė. Dar viena 
keleivė, sėdėjusi priekyje, ir automobiliu vaikiškoje kėdutėje važiavusi mergaitė (gimusi 2016 m.) 
buvo nuvežtos į ligoninę. Šios keleivės patyrė nesunkius kūno sužalojimus. 2018 m. ir 2019 m. dėl 
šio kelių eismo įvykio vyko ikiteisminis tyrimas. 2019-04-01 Vilniaus apygardos prokuratūra 
Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams pateikė kaltinamąjį aktą, kuriame 
įtariamuoju dėl eismo įvykio pripažintas bendrovės autobuso vairuotojas S. K. Vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punktu, dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo, draudimo suma 
pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį įvykio metu buvo lygi 
5000 Eur. Civilinis atsakovas draudimo bendrovė „IF P&C Insurance AS“, kurioje UAB „Zarasų 
autobusai“ buvo apdraudusi transporto priemonių valdytojo civilinę atsakomybę, atlygino 
nukentėjusiesiems visą turtinę žalą ir išmokėjo 5000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Todėl draudiko 
draudimo išmokos neturtinei žalai atlyginti pasiekė Lietuvos Respublikos transporto priemonių 
valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme nustatytą draudimo sumą. 
Nukentėjusieji asmenys pasinaudojo savo teise likusios neturtinės žalos atlyginimo reikalauti iš kitų 
už žalą atsakingų asmenų. Vadovaujantis teismų praktika pripažįstama, kad darbuotojas, kuris valdė 
padidinto pavojaus šaltinį (autobusą) dėl darbo santykių su padidinto pavojaus šaltinio valdytoju, 
nelaikomas padidinto pavojaus šaltinio valdytoju ir tiesiogiai neatsako už padarytą žalą. Būdamas 
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įtariamojo S. K. darbdaviu ir vairuotos transporto priemonės - padidinto pavojaus šaltinio – 
valdytoju už padarytą žalą atsako civilinis atsakovas UAB „Zarasų autobusai“. Todėl 2019 m. 
balandžio-gegužės mėnesiais bendrovei buvo pateikti nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai:  

- žuvusios automobilio Honda Jazz vairuotojos trijų artimųjų ieškinys iš viso 97500 Eur 
neturtinei žalai atlyginti bei patirtoms atstovavimo išlaidoms atlyginti; 

- žuvusios automobilio Honda Jazz keleivės trijų artimųjų ieškinys iš viso 78000 Eur 
neturtinei žalai atlyginti bei bylinėjimosi išlaidoms atlyginti; 

- automobilio Honda Jazz keleivės, patyrusios nesunkius kūno sužalojimus, ieškinys iš viso 
5000 Eur neturtinei žalai atlyginti bei garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atstovavimo 
bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. 

Iki teismo posėdžio su žuvusios automobilio Honda Jazz keleivės artimaisiais atstovaujant jų 
advokatei 2019-08-23 buvo pasirašyta taikos sutartis, kurioje buvo nustatyta iš viso 35000 Eur suma 
neturtinei žalai atlyginti ją išmokant per keturis mėnesius ir nenumatyta suma bylinėjimosi 
išlaidoms atlyginti. Panašus pasiūlymas dėl neturtinės žalos atlyginimo buvo pateiktas žuvusios 
automobilio Honda Jazz vairuotojos artimiesiems. Tačiau jie šį pasiūlymą atmetė.    

2019-10-08 Vilniaus regiono apylinkės teismas nutarė patvirtinti bendrovės su žuvusios 
automobilio Honda Jazz keleivės artimaisiais pasirašytą taikos sutartį (iš viso 35000 Eur suma 
neturtinei žalai atlyginti),  žuvusios automobilio Honda Jazz vairuotojos trijų artimųjų ieškinį 
tenkinti iš dalies ir priteisti iš civilinio atsakovo UAB „Zarasų autobusai“ iš viso 55000 Eur 
neturtinei žalai atlyginti, mokant periodinėmis įmokomis per 24 mėnesius, ir automobilio Honda 
Jazz keleivės, patyrusios nesunkius kūno sužalojimus, naudai iš UAB „Zarasų autobusai“ priteisti 
1000 Eur neturtinei žalai atlyginti bei garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atstovavimo 507 
Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. 

2019-10-23 automobilio Honda Jazz keleivė, patyrusi nesunkius kūno sužalojimus, Vilniaus 
apygardos teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriame reikalavo tenkinti jos ieškinį visa apimtimi 
(5000 Eur neturtinės žalos atlyginimas). 2019-10-28 žuvusios automobilio Honda Jazz vairuotojos 
artimieji Vilniaus apygardos teismui taip pat pateikė apeliacinį skundą, kuriame reikalavo tenkinti 
jų ieškinį visa apimtimi (97500 Eur neturtinės žalos atlyginimas). Vilniaus apygardos teismas 2020-
03-03 nutarė automobilio Honda Jazz keleivės, patyrusios nesunkius kūno sužalojimus, ir žuvusios 
automobilio Honda Jazz vairuotojos artimųjų apeliacinius skundus dalyje dėl neturtinės žalos 
atmesti.  

Žuvusios automobilio Honda Jazz vairuotojos artimieji 2020-05-25 pateikė kasacinį skundą 
Lietuvos Aukščiausiajam Teismui dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos 
teismo nutarčių. Išnagrinėjusi šį kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų 
skyriaus teisėjų kolegija 2020-12-03 nutarė dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo teismų sprendimų 
nekeisti.  

Iki 2020-12-31 bendrovė iš turėtų įpareigojimų nukentėjusiesiems atlyginti iš viso 91000 Eur 
neturtinės žalos bei garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atstovavimo 507 Eur bylinėjimosi 
išlaidų, atlygino žuvusios automobilio Honda Jazz keleivės trijų artimųjų visą ieškinį 35000 Eur, 
automobilio Honda Jazz keleivės, patyrusios nesunkius kūno sužalojimus, visą ieškinį 1000 Eur, 
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atstovavimo 507 Eur bylinėjimosi išlaidų ir dalį žuvusios 
automobilio Honda Jazz vairuotojos trijų artimųjų ieškinio 22916,60 Eur iš 55000 Eur. Iš viso iki 
2020-12-31 atlyginta 59423,60 Eur iš 91507 Eur (64,9 %). 

2020 m. prasidėjus pasaulinei COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijai ir šiai 
ligai išplitus mūsų šalyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. 
nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atskirais 
laikotarpiais paskelbimo, Lietuvos Respublikos transporto saugos administracijos raštais bei 
Lietuvos Respublikos transporto saugos administracijos direktoriaus sprendimais, Zarasų rajono 
savivaldybės administracijos teisės aktais bei raštais, 2020 metų atskirais laikotarpiais (nuo 2020 m. 
kovo 16 d. iki 2020 m. rugsėjo 1 d. pirmojo karantino laikotarpiu ir po jo bei nuo 2020 m. lapkričio 
23 d. antrojo karantino laikotarpiu) bendrovei teko laikinai dalinai ar visiškai sustabdyti veiklą 
trijose iš keturių pagrindinių veiklos sričių: teko sustabdyti keleivių vežimą tolimojo reguliaraus 
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susisiekimo kelių transporto maršrutais, keleivių vežimą užsakomaisiais ir vienkartiniais 
tarptautiniais reisais bei mokinių vežimą specialiaisiais mokykliniais reisais. Iš pagrindinių 
bendrovės veiklų liko keleivių vežimas autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto 
maršrutais ir UAB „Visagino linija“ darbuotojų vežimas į darbą ir atgal specialiaisiais reisais pagal 
su šia bendrove pasirašytą sutartį. Tačiau vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos 
sprendimais keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais apimtys 
abiejų karantinų laikotarpiais buvo sumažintos: autobusai vyko pagal mokinių atostogų 
laikotarpiams nustatytus tvarkaraščius. Karantino laikotarpiais mūsų bendrovei bei kitiems 
vežėjams sustabdžius keleivių vežimą tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, kuriais 
vykstantys autobusais atvyksta į Zarasų autobusų stotį ir čia išlaipina ir įlaipina keleivius, buvo 
laikinai nutrauktas siuntų vežimo autobusais paslaugų teikimas, kitos keleivių, autobusų, jų 
vairuotojų ir ekipažų aptarnavimo Zarasų autobusų stotyje paslaugos. 

Dėl apribotos bendrovės veiklos labai sumažėjus pajamoms Valstybinė mokesčių inspekcija 
bendrovę įtraukė į įmonių, nukentėjusių nuo pandemijos, sąrašą. 

Labai sumažėjus bendrovės veiklos apimtims bendrovei neturint galimybių daugumai 
darbuotojų suteikti sutartyje sulygto ar kito darbo, o dėl darbo organizavimo ypatumų nesant 
galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu, remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 
straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 3 dalies nuostatomis atsižvelgiant į darbo organizavimo ypatumus 
karantino laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d. iš viso 59 bendrovės 
darbuotojams buvo paskelbta prastova arba dalinė prastova, nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki šio 
momento paskelbta prastova arba dalinė prastova iš viso 48 darbuotojams. Buvo parengti reikalingi 
dokumentai ir vadovaujantis Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalimi kas mėnesį kreiptasi į 
Užimtumo tarnybą prašant išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems paskelbta 
prastova. Per 2020 metus bendrovė iš Užimtumo tarnybos gavo iš viso 70261,81 Eur subsidijų 
prastovoje esančių darbuotojų daliai darbo užmokesčio kompensuoti. Taip pat periodiškai apie 
darbuotojams paskelbtą prastovą arba dalinę prastovą nustatyta tvarka buvo teikiami pranešimai 
Valstybinei darbo inspekcijai. 

Pasibaigus pirmajam Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtam karantinui 
vadovaudamasi Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalimi bendrovė kreipėsi į Užimtumo tarnybą, 
kad darbuotojams po prastovos nuo 2020 m. birželio 17 d. atnaujinant darbą nustatyta tvarka būtų 
skirta numatyta valstybės parama darbdaviams ir darbuotojams dar 6 mėnesius. Pateikusi 
reikalingus dokumentus bendrovė iš Užimtumo tarnybos per 2020 metus dar gavo 153489,13 Eur 
subsidijų darbo užmokesčiui. 

Bendrovei susidūrus su finansiniais sunkumais buvo imtasi kitų galimų priemonių siekiant 
užtikrinti patenkinamą bendrovės finansinę būklę. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) direktoriaus patvirtinta tvarka, pagal kurią 
karantino laikotarpiu Lietuvoje kelių naudotojams, kurie nesinaudos mokamais Lietuvos keliais, 
metinių elektroninių vinječių galiojimas galėjo būti sustabdytas, bendrovė kreipėsi į LAKD su 
prašymais sustabdyti vinječių galiojimą. LAKD bendrovės prašymus patenkino. Tai leido bendrovei 
per 2020 m. sutaupyti 1872 Eur lėšų.  Taip pat 2020 m. buvo laikinai sustabdytos, peržiūrėtos ir 
pakoreguotos sutartys su nuolatinių paslaugų tiekėjais atsižvelgiant į bendrovės veiklos apimtis ir 
siekiant taupyti lėšas koronaviruso infekcijos (COVID-19) pandemijos metu (UAB „Dorsimus“, 
UAB „Otarus“, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, UAB „Klaipėdos“ viešbutis ir kt.). Tai leido 
bendrovei per 2020 m. sutaupyti 4554,49 Eur be PVM. Taip pat bendrovėje buvo apribotos išlaidos 
siekiant, kad lėšos būtų skiriamos tik būtiniausiems bendrovės poreikiams ir reikmėms, sugriežtinta 
išlaidų kontrolė. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 191 
straipsniu bei atsižvelgdama į Vyriausybės Ekonomikos skatinimo koronaviruso (COVID – 19) 
sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane nustatytą tikslą padėti verslui išsaugoti likvidumą, 
bendrovė kreipėsi su prašymu į SODRĄ dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus 
įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba nusprendė 
tenkinti bendrovės prašymą ir atidėti 57886,01 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų už 
darbuotojus įsiskolinimo mokėjimą iki 2021 m. rugpjūčio 14 d. Įmokos už darbuotojus turi būti 
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sumokėtos iki 2025 m. liepos 14 d., mokant pagal nustatytą tvarkaraštį. Taip pat buvo pasinaudota 
mokesčių, mokamų Valstybinei mokesčių inspekcijai (gyventojų pajamų mokestis, pelno mokesčio 
įsipareigojimai, nekilnojamojo turto mokestis ir aplinkos taršos mokestis), atidėjimo galimybe. 
Pasibaigus karantinui taip pat planuojama pasinaudoti galimybe sudaryti mokestinės paskolos 
sutartį.   

Bendrovė siekė pasinaudoti INVEGA pagalbos verlui COVID-19 krizės metu priemonėmis. 
Tačiau bendrovei tinkamos pagalbos priemonės pagal galiojančius teisės aktus 2020 m. galėjo būti 
taikomos tik vidutinėms, mažoms ar labai mažoms įmonėms. Kadangi vadovaujantis Smulkiojo ir 
vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 punktu bendrovė dėl to, kad 25 procentus ir daugiau 
įmonės akcijų turi savivaldybė, nepriskiriama prie tokių įmonių, šiomis priemonėmis bendrovei 
pasinaudoti nebuvo galimybės. 

Teismui priteisus bendrovei dėl 2018-03-07 kelyje Vilnius-Utena įvykusio eismo įvykio 
nukentėjusiųjų asmenų naudai atlyginti jų patirtą 91507 Eur neturtinę žalą, bendrovės nuosavas 
kapitalas galėjo sumažėti taip, kad bendrovės veiklos tęstinumui iškiltų grėsmė. Keleivių vežimo 
veiklai vykdyti bendrovė turi Zarasų rajono savivaldybės administracijos išduotą Kelių transporto 
licenciją vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais ir Lietuvos transporto saugos 
administracijos išduotą Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ir už 
atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licenciją. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintomis Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis vežėjo, turinčio 
keleivių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licencijas, kiekvienai keleiviams 
vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. 
Tačiau šios taisyklės ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 nustato vežėjui tinkamos finansinės būklės 
reikalavimus: kiekvienais metais vežėjai fiziniai asmenys ir ribotos ir neribotos civilinės 
atsakomybės juridiniai asmenys turi disponuoti nuosavu kapitalu, o viešojo sektoriaus subjektai – 
grynuoju turtu, kurių vertė ne mažesnė kaip 9000 eurų, kai naudoja tik vieną kelių transporto 
priemonę, ir po 5000 eurų už kiekvieną papildomai naudojamą kelių transporto priemonę. Šis 
reikalavimas apriboja vežėjo kelių transporto priemonėms išduodamų licencijų kopijų skaičių. 
Kadangi 2019-12-31 bendrovės nuosavas kapitalas buvo lygus 179095 Eur, bendrovė 2020 m. 
galėjo turėti 35 licencijos kopijas. Bendrovė tęsti savo veiklą ir užtikrinti su užsakovais pasirašytų 
keleivių vežimo sutarčių vykdymą gali turėdama ne mažiau kaip 30 licencijų kopijų. Teismui 
priteisus dėl eismo įvykio nukentėjusiųjų asmenų naudai atlyginti jų patirtą neturtinę žalą ir dėl to 
sumažėjus bendrovės nuosavam kapitalui teismo priteistos neturtinės žalos dydžiu, bendrovė 
atitinkamai galėjo netekti 18 licencijų kopijų. Tokiu atveju bendrovė veiklai nebegalėtų naudoti 
daugiau nei 50 % turimų transporto priemonių. Tai galėjo labai apsunkinti ar net padaryti negalimais 
bendrovės veiklą ir sutartinių įsipareigojimų su Zarasų rajono savivaldybės administracija ir 
Lietuvos transporto saugos administracija vykdymą. Be to, buvo pažeistas Lietuvos Respublikos 
akcinių bendrovių įstatymo (toliau - AB įstatymas) reikalavimas, kad bendrovės nuosavas kapitalas 
sudarytų ne mažiau kaip 1/2 (50 %) įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Siekdama išspręsti 
bendrovei iškilusias finansines bei veiklos tęstinumo problemas vadovaudamasi Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu 
bendrovė 2020 m. kreipėsi į steigėją – Zarasų rajono savivaldybės tarybą – su prašymais investuoti 
savivaldybės turtą didinant bendrovės įstatinį kapitalą vienintelio akcininko įnašu. Zarasų rajono 
savivaldybės taryba (akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija) 2020 m. birželio 29 d. 
sprendimu Nr. T-140 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo į uždarąją 
akcinę bendrovę ,,Zarasų autobusai“, įstatinio kapitalo didinimo ir uždarosios akcinės bendrovės 
,,Zarasų autobusai“ įstatų keitimo“ nustatė padidinti uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų 
autobusai“ įstatinį kapitalą 66984,48 Eur ir 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-177 „Dėl 
Zarasų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę ,,Zarasų 
autobusai“, įstatinio kapitalo didinimo ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų autobusai“ įstatų 
keitimo“ nustatė papildomai padidinti uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų autobusai“ įstatinį 
kapitalą dar 24992,48 Eur, iš viso 91976,96 Eur.   

Bendrovė savo veikloje potencialiai ateityje gali susidurti su šiomis rizikomis ir 
neapibrėžtumais: 
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- besitęsianti 2020 m. prasidėjusi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemija 
pasaulyje ir Lietuvos Respublikoje, dėl kurios Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus 
valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje bendrovei 
išlieka rizika būti priverstinai atskirais laikotarpiais dalinai ar visiškai stabdyti savo įprastą veiklą 
atskirose srityse; 

- dalyvavimas naujai skelbiamuose vežėjų parinkimo aptarnauti šiuo metu bendrovės 
aptarnaujamus tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutus ir vietinio reguliaraus 
susisiekimo kelių transporto maršrutus konkursuose. Bendrovei nelaimėjus šių konkursų, su 
bendrove nebebūtų pratęstos šių maršrutų aptarnavimo sutartys ir bendrovė prarastų dalį savo 
veiklos ir pajamų šaltinių;   

- Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių keleivių vežimo 
vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, pakeitimai, apsunkinantys veiklos 
organizavimą ir mažinantys jos pelningumą; 

- demografiniai pokyčiai, dėl kurių mažėja keleivių, vykstančių reguliaraus susisiekimo kelių 
transporto maršrutais, skaičius;  

- privačių lengvųjų automobilių parko didėjimas Zarasų rajone ir šalyje, dažnėjantis 
potencialių klientų pasirinkimas vykti asmeniniu transportu vietoj visuomeninio; 

- autobusų parko senėjimas ir ribotos šio parko atnaujinimo galimybės dėl finansavimo 
šaltinių stokos;  

- didėjanti konkurencija keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais 
rinkoje; 

- konkurencijos tarp vežėjų, teikiančių keleivių vežimo užsakomaisiais ir vienkartiniais 
tarptautiniais reisais paslaugas, didėjimas; 

- konkurencijos su vežėjais, teikiančiais keleivių vežimo kitų rūšių transporto priemonėmis 
(traukiniais, lėktuvais ir pan.) paslaugas, didėjimas; 

- ryškus keleivių vežimo autobusais paslaugų poreikio rinkoje sezoniškumas; 
- autobusų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų rinkos kainų didėjimas. 

FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 

2020 m. bendrovė už keleivių vežimą iš viso gavo 610,0 tūkst. Eur pardavimo pajamų. 
Lyginant su 2019 m. gautomis pardavimo pajamomis 2020 m. už  keleivių vežimą jos sumažėjo  net 
487,9 tūkst. Eur (44,4 %). To priežastimi buvo dėl prasidėjusios COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) pandemijos pasaulyje ir Lietuvos Respublikoje ir dėl to Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės priimtų teisės aktų labai sumažėjęs gyventojų mobilumas, dėl mokinių ugdymo 
proceso organizavimo nuotoliniu būdu praktiškai nutrauktas mokinių pavėžėjimas tiek reguliaraus 
susisiekimo maršrutais, tiek specialiaisiais reisais mokykliniais autobusais, sustabdytos turistinės 
kelionės ir dėl to sutabdytas keleivių vežimas užsakomaisiais ir vienkartiniais tarptautiniais reisais, 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos sprendimais sumažintos keleivių vežimo vietinio 
reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais apimtys: autobusai vyko pagal mokinių atostogų 
laikotarpiams nustatytus tvarkaraščius. Visa tai privertė bendrovę stabdyti savo veiklą arba labai 
mažinti jos apimtis visose veiklos srityse.  

Vežant keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais bendrovės 
pajamos labai priklausė nuo į ugdymo įstaigas ir iš jų vežamų mokinių srauto. Dėl COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) grėsmės vadovaujantis LRV nutarimais dėl karantino paskelbimo 
švietimo įstaigos ugdymą mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo 
programas bei neformalųjį vaikų švietimą atskirais laikotarpiais vykdė nuotoliniu būdu. Todėl 
mokiniai šiais laikotarpiais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais nevyko. Be 
to, vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės sprendimu siekiant keleivių ir autobusų vairuotojų 
saugumo nuo 2020-03-26 iki pirmojo karantino laikotarpio pabaigos 2020-06-16 vietinio 
(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais keleiviai buvo vežami neimant 
pinigų iš keleivių ir neišduodant keleiviams bilietų už važiavimą autobusu, t. y. keleiviai buvo 
vežami netaikant Zarasų rajono savivaldybės tarybos nustatytų tarifų. Todėl pajamos šioje veiklos 
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srityje labai sumažėjo, o balandžio ir gegužės mėnesiais buvo lygios 0 (11 ir 12 pav.). Tuo pat metu 
pastebimą įtaką bendrovės išlaidų vežant keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 
maršrutais santykiniam sumažėjimui turėjo iš Užimtumo tarnybos gautos subsidijos prastovoje 
esančių darbuotojų daliai darbo užmokesčio kompensuoti ir subsidijos darbuotojų darbo 
užmokesčiui dar 6 mėnesius pasibaigus pirmajam karantino laikotarpiui ir darbuotojams grįžus į 
darbo vietas. 

 

11 pav. Pajamos už keleivių vežimą vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais  

 

 12 pav. Pajamų, išlaidų, pelno/nuostolio (Eur) kitimas per 2020 m. vežant keleivius 
                   vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais 

Kaip buvo sulygta su Zarasų rajono savivaldybės administracija pasirašytose Vietinio 
(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų aptarnavimo sutartyse, bendrovė 
2020 m. teikė visuomenei būtinas keleivinio kelių transporto  paslaugas  komerciškai 
nenaudingomis sąlygomis, t. y. vežė keleivius nuostolingais vietinio reguliaraus susisiekimo kelių 
transporto maršrutais, ir vykdydama šią veiklą patyrė 247,4 tūkst. Eur nuostolį.  Zarasų rajono 
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savivaldybės administracija bendrovės nuostolius, patirtus vežant keleivius  vietinio (priemiestinio) 
reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kompensavo vadovaudamasi Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl nuostolių, patirtų 
vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų  įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir laikydamasi su bendrove 2016-01-26 pasirašytos Viešųjų paslaugų 
teikimo sutarties Nr. SR-65/S-440. 2020 m. bendrovė Zarasų rajono savivaldybės administracijai 
pateikė sąskaitų nuostoliams, patirtiems vežant keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus 
susisiekimo maršrutais, kompensuoti už 247,4 tūkst. Eur sumą. 2020 m. Viešųjų paslaugų teikimo 
sutartyje nustatyta didžiausia leistina faktinė 1 km ridos vietinio reguliaraus susisiekimo 
maršrutuose savikaina nė vieną mėnesį nebuvo viršyta. 

Kadangi su Zarasų rajono savivaldybės administracija pasirašytoje Viešųjų paslaugų teikimo 
sutartyje ir papildomuose susitarimuose prie jos nustatyta, kad kompensuojant nuostolius, patirtus 
vežant keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, 
taikomas rentabilumo rodiklis lygus 3 %, bendrovė veždama keleivius šiais maršrutais 2020 m. dėl 
rentabilumo rodiklio gavo 8,6 tūkst. Eur pajamų.  

2020 m. keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų tarifas nebuvo 
keičiamas. 

Bendrovės veikla vežant keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais 2019 m. buvo 
sėkmingiausia iš visų jos veiklos sričių: 2019 m. bendrovė veždama keleivius tolimojo reguliaraus 
susisiekimo maršrutais gavo 13,2 tūkst. Eur pelno. Tačiau 2020 m. prasidėjusios COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) pandemijai labai sumažėjęs gyventojų mobilumas ir bendrovės pajamos 
šioje srityje atskirais laikotarpiais sumažėjo net iki 90 %. Todėl bendrovė dėl to, kad išlaidos 
neadekvačiai viršijo pajamas, buvo priversta kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją 
(toliau - LTSA) dėl eismo bendrovės aptarnaujamais tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais 
laikino sustabdymo. Vadovaujantis LTSA raštais ir sprendimais nuo 2020-03-19 buvo pradėtas 
stabdyti eismas bendrovės aptarnaujamais tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, o 2020-03-
23 eismas šiais maršrutais buvo sustabdytas visai. Eismo atnaujinimas buvo pradėtas palaipsniui 
2020-05-05 ir visiškai atnaujintas jis buvo tik 2020-09-01. Prasidėjus antrojo karantino laikotarpiui 
eismas tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais buvo pradėtas stabdyti 2020-11-22 ir visiškai 
sustabdytas 2020-12-24. Todėl pajamos už keleivių ir siuntų vežimą tolimojo reguliaraus 
susisiekimo maršrutais 2020 m. buvo 349,2 tūkst. Eur (44,9 %) mažesnės nei 2019 m. ir lygios 
427,7 tūkst. Eur.  

 

13 pav. Pajamos už keleivių vežimą tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais 
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 Tačiau didžiausią įtaką nuostolingai bendrovės veiklai vežant keleivius tolimojo reguliaraus 
susisiekimo maršrutais turėjo tai, kad Vilniaus apygardos teismui 2020-03-03 nutarus eismo įvykio, 
įvykusio 2018-03-07, metu nukentėjusiųjų skundus neturtinės žalos srityje atmesti, bendrovei 
atsirado prievolė vykdyti 2019-10-08 Vilniaus regiono apylinkės teismo nutartį ir atlyginti 
nukentėjusiesiems teismo nustatytą atlygintiną žalą iš viso 56 tūkst. Eur. Vadovaujantis 
galiojančiais teisės aktais ir verslo apskaitos standartais šios sąnaudos iš karto buvo įtrauktos į 
išlaidas ir priskirtos keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais veiklai bei didžioji 
jų dalis buvo įtraukta į išlaidas 2020 m. birželio mėnesį (14 pav.). Galutinai 2020 m. bendrovė per 
metus šioje veiklos srityje patyrė net  95,9 tūkst. Eur nuostolių (17 pav.). 

 
14 pav. Pajamų, išlaidų, pelno/nuostolio (Eur) kitimas per 2020 m. vežant keleivius 
             tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais 

Keleivių važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais bilietų 
įkainiai 2020 m. nebuvo keičiami. Paskutinį kartą keleivių važiavimo tolimojo reguliaraus 
susisiekimo kelių transporto maršrutais bilietų įkainiai buvo peržiūrėti ir patvirtinti nauji 2019 m. 
rugpjūčio 1 d. Šiam tikslui buvo atlikta detali rinkos kainų analizė, parengti kainodaros principai ne 
tik atskiriems tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutams, bet ir atskiriems jų ruožams. 

2020 m. gautas pardavimo pajamas už keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo kelių 
transporto maršrutais, be pajamų už parduotus bilietus, sudarė kompensacijos už mokinių 
pavėžėjimą reguliaraus susisiekimo maršrutais iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto ir kitų rajonų 
savivaldybių biudžetų – 25,0 tūkst. Eur (be  PVM)  (37,5 %  mažiau, nei 2019 m.), kompensacijos 
iš Zarasų rajono biudžeto už negautas pajamas dėl keleiviams teikiamų važiavimo keleiviniu 
transportu lengvatų vežant keleivius autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo  maršrutais – 6,7 
tūkst. Eur (be  PVM) (36,2 %  mažiau, nei 2019 m.) ir kompensacijos iš Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto už negautas pajamas dėl keleiviams teikiamų važiavimo keleiviniu transportu 
lengvatų vežant  keleivius autobusais tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais – 94,1 tūkst. Eur 
(be  PVM) (net 48,3 % mažiau, nei 2019 m.). Šių kompensacijų iš viso 2020 m., lyginant su 2019 
m., sumažėjo 106,7 tūkst. Eur (45,9 %).  

2020 m., kaip ir ankstesniais metais, buvo taikoma į konkurentus bei vartotojus orientuota  
užsakomųjų reisų kainodara. 2020 m. prasidėjus pasaulinei COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) pandemijai ir šiai ligai išplitus mūsų šalyje Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus 
valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje klientai atšaukė 
užsakymus bei nebeteikė naujų užsakymų vežti keleivius užsakomaisiais ir vienkartiniais 
tarptautiniais reisais. Nors atšaukus pirmąjį karantiną turizmo sezono laikotarpiu liepos-rugsėjo 
mėnesiais ir buvo pastebimas užsakomųjų reisų paklausos padidėjimas, jis buvo nežymus (15 pav.). 
Todėl ataskaitiniais metais pardavimo pajamos vežant keleivius užsakomaisiais ir vienkartiniais 
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tarptautiniais reisais buvo lygios tik 58,5 tūkst. Eur. Šios pajamos lyginant su 2019 m. sumažėjo net 
40,4 tūkst. Eur (40,8 %). 

 

15 pav. Pajamų, išlaidų, pelno/nuostolio (Eur) kitimas per 2020 m. vežant keleivius 
                      užsakomaisiais ir vienkartiniais tarptautiniais reisais 

 
2011 m. rugpjūčio 24 d. bendrovė su Zarasų rajono savivaldybės administracija pasirašė 

Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių pavėžėjimo paslaugų teikimo sutartį, kuria 

vadovaudamasi šias paslaugas teikė ir 2020 m. Bendrovės veiklos rezultatai vežant mokinius 

mokykliniais autobusais 2020 m. pirmiausia priklausė nuo Zarasų rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintų mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais įkainių. Atsižvelgdama į bendrovės 2017 

m. ir  2018 m. pateiktus prašymus dėl mokinių pavėžėjimo paslaugos įkainių peržiūrėjimo bei į 

Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas Zarasų rajono savivaldybės 

taryba 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-39 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. 

gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl pavedimo teikti mokinių pavėžėjimo paslaugas“ pakeitimo“ 

patvirtino naujus mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais įkainius: 0,52 Eur (be PVM) už 

vieną ridos kilometrą ir 2,50 Eur (be PVM) už vieną prastovos valandą. 2020 m. šie įkainiai nebuvo 

keičiami. Bendrovė šioje veiklos srityje gavo 65,9 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2019 m., šios 

pajamos sumažėjo net 60,9 tūkst. Eur (48,0 %). Pajamos sumažėjo, nes dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) grėsmės vadovaujantis LRV nutarimais dėl karantino paskelbimo 

švietimo įstaigos ugdymą mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo 

programas bei neformalųjį vaikų švietimą atskirais laikotarpiais vykdė nuotoliniu būdu ir mokinių 

vežimas specialiaisiais mokykliniais reisais šiais laikotarpiais buvo nutrauktas. Bendrovės veiklos 

vežant mokykliniais autobusais specialiaisiais reisais pajamos ir išlaidos tiesiogiai priklausė nuo 

mokinių ugdymo proceso organizavimo Zarasų rajone formos: tais laikotarpiais, kai dėl COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) pavojaus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų 

sprendimais atskirais karantino laikotarpiais mokinių ugdymas buvo organizuotas nuotoliniu būdu, 

tiek pajamos, tiek išlaidos labai sumažėdavo (16 pav.). Išlaidų sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo 

iš Užimtumo tarnybos gautos subsidijos prastovoje esančių darbuotojų daliai darbo užmokesčio 

kompensuoti.    
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16 pav. Pajamų, išlaidų, pelno/nuostolio (Eur) kitimas per 2020 m. vežant mokinius 

                      mokykliniais autobusais specialiaisiais reisais 

Pastaraisiais metais prie mokinių pavėžėjimo paslaugos nuostolio didinimo prisidėjo ir tai, kad 
pagal Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomą Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 
programą 2016 metais po naują mokyklinį autobusą buvo perduota Zarasų rajono Dusetų Kazimiero 
Būgos gimnazijai ir Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijai, o 2017 metais – Zarasų 
„Santarvės“ pradinei mokyklai, 2018 m. - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai, Zarasų Pauliaus Širvio 
progimnazijai ir dar vienas autobusas buvo skirtas Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai. Tad nuo 2016 
metų mokinių pavėžėjimą vykdo ir pačios mokyklos. Tačiau mokyklos naujais geltonaisiais autobusais 
2020 m. vežiojo tik dalį savo mokinių, o kitos dalies mokinių pavėžėjimą senais mokykliniais 
autobusais vykdė bendrovė. Dėl šios priežasties bendrovė 2020 m. negalėjo sumažinti mokyklinių 
autobusų vairuotojų skaičiaus, nors pavėžėjimo apimtys per keletą paskutinių metų ir sumažėjo.  

 

              17 pav. Pagrindinės veiklos rezultatai 2020 m. 

Nors paklausi išlieka siuntų vežimo autobusais paslauga, 2020 m. bendrovė šioje veiklos srityje 
gavo 22,6 tūkst. Eur pajamų - 5,5 tūkst. Eur mažiau nei 2019 m. Siuntų vežimo paslaugų apimtys 
sumažėjo, nes atskirais karantinų laikotarpiais buvo laikinai sustabdytas keleivių vežimas tolimojo 
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reguliaraus susisiekimo maršrutais, o siuntų vežimo paslauga teikiama tais pačiais autobusais ir tais 
pačiais tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, kuriais vežami ir keleiviai.  

2020 m. bendrovės gamybinėje bazėje buvo teikiamos krovininių automobilių ir autobusų 
laikymo aikštelės ir dirbtuvių nuomos, patalpų nuomos, sandėliavimo aikštelės nuomos, automobilių 
remonto, techninio aptarnavimo bei plovimo, autobusų ir jų ekipažų aptarnavimo autobusų stotyje, 
bagažo saugojimo bei viešojo tualeto paslaugos. Visos minėtos netipinės veiklos pajamos 2020 m. buvo 
lygios 7,9 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 m., šios pajamos sumažėjo 7,4 tūkst. Eur. Tai susiję su tuo, kad 
karantinų laikotarpiais potencialūs bendrovės klientai taip pat buvo sustabdę arba labai sumažinę savo 
veiklą. Todėl šių paslaugų paklausa sumažėjo. 

Pardavimo savikaina 2020 m. buvo 517,2 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 m., pardavimo savikaina 
sumažėjo 329,9  tūkst. Eur (38,9 %). Šį sumažėjimą pirmiausia lėmė sumažėjusios veiklos apimtys, 
išlaidų mažinimo priemonių taikymas ir iš Užimtumo tarnybos gautos subsidijos prastovoje esančių 
darbuotojų daliai darbo užmokesčio kompensuoti ir subsidijos darbo užmokesčiui pasibaigus pirmajam 
karantinui.  

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2020 m. buvo lygios 194,7 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 m., 
jos sumažėjo 53,1 tūkst. Eur (21,4 %), t. y. mažiau nei pardavimo savikaina. Šį sumažėjimą lėmė tos 
pačios priežastys kaip ir pardavimo savikainos sumažėjimą. Tačiau Vilniaus apygardos teismui 2020-
03-03 nutarus automobilio Honda Jazz keleivės, patyrusios nesunkius kūno sužalojimus, ir žuvusios 
automobilio Honda Jazz vairuotojos artimųjų apeliacinius skundus dalyje dėl neturtinės žalos atmesti, 
bendrovei atsirado prievolė vykdyti 2019-10-08 Vilniaus regiono apylinkės teismo nutartį žuvusios 
automobilio Honda Jazz vairuotojos trijų artimųjų naudai atlyginti iš viso 55000 Eur neturtinės žalos, 
mokant periodinėmis įmokomis per 24 mėnesius, ir automobilio Honda Jazz keleivės, patyrusios 
nesunkius kūno sužalojimus, naudai atlyginti 1000 Eur neturtinės žalos. Tai labai padidino bendrovės 
2020 m. bendrąsias ir administracines sąnaudas. 

2020 m. bendrovės pajamos buvo lygios 619,5 tūkst. Eur. Lyginant su  2019 m., jos sumažėjo 
499,9 tūkst. Eur (44,7 %) (2019 m. bendrovės pajamos buvo lygios 1119,4 tūkst. Eur). Tai pirmiausia 
lėmė COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos neigiama įtaka keleivių vežimo verslui. 
2020 m. 384,4 tūkst. Eur (35,0 %) sumažėjo ir bendrovės sąnaudos – jos buvo lygios 714,2 tūkst. Eur 
(2019 m. jos buvo lygios 1098,6 tūkst. Eur). Tačiau šio sumažėjimo nepakako pelningai bendrovės 
veiklai užtikrinti: 2020 m. bendrovė patyrė nuostolius lygius 94,8 tūkst. Eur. Nuostolingą bendrovės 
veiklą pirmiausia lėmė dėl eismo įvykio, įvykusio 2018-03-07 kelyje Vilnius-Utena ties Vainiškių 
kaimu, bendrovei teismo priteistas įpareigojimas atlyginti nukentėjusiesiems neturtinę žalą.    

Bendrovės veiklą apsunkino debitorinis įsiskolinimas, kuris 2020-12-31 buvo lygus 55054,55 Eur. 
Didžiausios buvo Zarasų rajono savivaldybės administracijos skola (kompensacijos už per 2020 m. 
gruodžio mėn. negautas pajamas dėl keleiviams teikiamų važiavimo keleiviniu transportu lengvatų bei 
kompensacijos už patirtus nuostolius), Lietuvos transporto saugos administracijos skola (kompensacijos 
už per 2020 m. gruodžio mėnesį negautas pajamas dėl  keleiviams teikiamų važiavimo keleiviniu 
transportu lengvatų), UAB „European Coach Service“ skola, UAB „Visagino linija“ skola ir UAB 
„Kautra“ skola (18 pav.). 

 

18 pav. Debitorinis įsiskolinimas 2020-12-31 
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2020 m. bendrovę slėgė kreditorinis įsiskolinimas, kuris 2020-12-31 buvo lygus 24090,99 Eur 
(19 pav.). 

 

 
 

19 pav. Kreditorinis įsiskolinimas 2020-12-31 

 
Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 13 straipsniu, 

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 171 straipsniu, 2007 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto 
viešųjų paslaugų ir panaikinančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų 
suteikimo“ 1.2 punktu ir Lietuvos  Respublikos susisiekimo  ministro  2010 m.  liepos  20 d.  
įsakymu  Nr. 3-457 „Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų  
įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ savivaldybių 
institucijos privalo užtikrinti būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą visuomenei nors ir 
vežėjams komerciškai nenaudingomis sąlygomis. 2020 m. Zarasų rajono savivaldybės 
administracija finansavo vietinio susisiekimo maršrutus vadovaudamasi minėtais teisės aktais. 
Tačiau iki 2010 metų Zarasų rajono savivaldybės administracija dengė tik dalį nuostolių, 
susidariusių bendrovei vežant keleivius vietinio (priemiestinio)  reguliaraus susisiekimo maršrutais, 
ir tuo pažeidė išvardytus teisės aktus bei tuo metu galiojusį Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro 2003-03-13 įsakymą Nr. 3-154 „Dėl keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, 
susidariusių dėl būtinų keleivinio transportavimo paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo 
tvarkos patvirtinimo“: vidutiniškai buvo  kompensuojama tik nuo 30 % iki 50 % susidariusių 
nuostolių. Dėl to bendrovės veikla minėtu laikotarpiu buvo nuostolinga ir dėl šios priežasties 
susidarė nepaskirstytieji nuostoliai. Nors vėliau Zarasų rajono savivaldybės taryba ėmėsi priemonių 
susidariusiems nepaskirstytiesiems nuostoliams sumažinti (2011 m. ir 2012 m. ji, kaip vienintelė 
akcininkė, padarė 49,0 tūkst. Eur įnašų nuostoliams  padengti), taip pat šie nuostoliai buvo dengiami 
ankstesnių metų bendrovės grynuoju pelnu, kurio pagrindinis šaltinis buvo keleivių vežimo tolimojo 
reguliaraus susisiekimo maršrutais paslauga, ataskaitinio laikotarpio pradžioje nepaskirstytieji 
nuostoliai buvo lygūs 57,7 tūkst. Eur. Kadangi 2020 m. bendrovės veikla buvo nuostolinga - 2020 
m. bendrovė patyrė 94,8 tūkst. Eur nuostolių, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepaskirstytieji 
nuostoliai padidėjo iki 152,5 tūkst. Eur. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos 
įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 11 
straipsniu, viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus patvirtintu 34-
uoju verslo apskaitos standartu „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“ 2020-02-06 
bendrovės direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas Autobusų stoties veiklos apskaitos tvarkos 
aprašas, kuris nustato turto ir veiklos priskyrimo bendrovės valdomai autobusų stočiai (toliau - 
autobusų stotis) kriterijus, autobusų stoties pajamų ir sąnaudų apskaitos ir finansinės informacijos, 
susijusios su autobusų stoties veikla,  pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką. Šio aprašo tikslas - 
užtikrinti, kad autobusų stoties veiklos apskaita būtų atskirta nuo bendrovės padalinių, kurie vykdo 
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Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą keleivių vežimo kelių 
transporto priemonėmis už atlygį veiklą, apskaitos ir kad komercinės veiklos finansinė informacija 
finansinėse ataskaitose būtų teikiama taip, kad būtų galimybė palyginti bendrovės finansinių 
ataskaitų duomenis. Ši informacija finansinių ataskaitų vartotojams suteikia galimybę įvertinti 
autobusų stoties veiklos rezultatus, jų įtaką visai bendrovės veiklai bei šios verslo dalies rizikas. 
Įsigaliojus šiam aprašui autobusų stoties finansinė informacija finansinėse ataskaitose pateikiama 
kaip segmentas. Autobusų stoties segmento veiklos rezultatas 2020 m. - 37,2 tūkst. Eur nuostolių. 
Tokiam rezultatui didelę įtaką turi autobusų stoties geografinė padėtis šalies atžvilgiu: kadangi 
Zarasų miestas yra pasienyje, yra santykinai mažas skaičius reguliaraus susisiekimo maršrutų, 
kuriais vykstantys kitų vežėjų autobusai įvažiuoja į Zarasų autobusų stotį (lyginant su autobusų 
stotimis, esančiomis šalies centrinėse dalyse). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro patvirtintais Autobusų stočių veiklos nuostatais privaloma užtikrinti, kad autobusų stotyje 
veiktų nustatytos tarnybos ir būtų teikiamos nustatytos paslaugos, būtų užtikrinti stotims keliami 
reikalavimai ir pan., o tai reikalauja santykinai didelių išlaidų. Tačiau santykinai nedidelis į autobusų 
stotį įvažiuojančių autobusų skaičius lemia mažas siuntų vežimo autobusais paslaugų bei keleivių, 
autobusų, jų vairuotojų ir ekipažų aptarnavimo Zarasų autobusų stotyje paslaugų apimtis, 
atitinkamai ir mažas pajamas.  

BENDROVĖS AKCIJOS IR ĮSTATINIS KAPITALAS 

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. 
2020 metais bendrovė dukterinių bendrovių ir savo filialų neturėjo.  
2020-01-01 bendrovės įstatinio kapitalo vertė buvo 236835 Eur. Jį sudarė 8178 akcijos, kurių 

kiekvienos nominali vertė 28,96 Eur. Visos akcijos priklausė Zarasų rajono savivaldybei. 
Teismui įpareigojus bendrovę atlyginti 2018-03-07 kelyje Vilnius-Utena įvykusiame eismo 

įvykyje nukentėjusiųjų asmenų patirtą 91507 Eur neturtinę žalą siekdama išspręsti iškilusias 
finansines bei veiklos tęstinumo problemas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu bendrovė 2020-06-16 raštu 
kreipėsi į steigėją – Zarasų rajono savivaldybės tarybą – su prašymu investuoti savivaldybės turtą 
didinant bendrovės įstatinį kapitalą vienintelio akcininko įnašu. Zarasų rajono savivaldybės taryba 
(akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija) 2020 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-140 
„Dėl Zarasų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę ,,Zarasų 
autobusai“, įstatinio kapitalo didinimo ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų autobusai“ įstatų 
keitimo“ nutarė padidinti uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų autobusai“ įstatinį kapitalą 
66984,48 Eur išleidžiant 2313 vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena – 28,96 Eur 
nominalios vertės, nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. 2020-09-16 
bendrovė raštu pakartotinai kreipėsi į steigėją su prašymais investuoti savivaldybės turtą didinant 
bendrovės įstatinį kapitalą vienintelio akcininko įnašu. 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-
177 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę 
,,Zarasų autobusai“, įstatinio kapitalo didinimo ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų autobusai“ 
įstatų keitimo“ nutarė papildomai padidinti uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų autobusai“ 
įstatinį kapitalą dar 24992,48 Eur išleidžiant 863 vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių 
kiekviena – 28,96 Eur nominalios vertės, nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai 
vertei. 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-18 įsakymu Nr. I(6.6 E)-803 
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ įstatų patvirtinimo“ buvo patvirtinti nauji 
uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ įstatai (toliau – bendrovės įstatai), kurie 2020-12-
28 buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre. Įregistravus naujus įstatus Juridinių asmenų registre 
bendrovės įstatinio kapitalo vertė tapo lygi 328811,84  Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas 
į 11354 paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 eurai. Visos 
akcijos priklauso Zarasų rajono savivaldybei. 

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė savų akcijų neperleido. 
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SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS 

Dėl pasaulyje ir šalyje kilusios koronaviruso (COVID-19) pandemijos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje bendrovė 
ir toliau 2021 m. yra priversta stabdyti didžiąją dalį savo veiklos. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020-11-20 sprendimu Nr. 11B-5176 
„Dėl tolimojo susisiekimo maršrutų sustabdymo“, Lietuvos Respublikos transporto saugos 
administracijos direktoriaus 2020-12-23 sprendimu Nr. 11B-5971 „Dėl tolimojo susisiekimo 
maršrutų reisų sustabdymo“ ir Lietuvos Respublikos transporto saugos administracijos direktoriaus 
2020-12-23 sprendimu Nr. 11B-5980 „Dėl tolimojo susisiekimo maršrutų reisų sustabdymo“ nuo 
2020 m. gruodžio 24 d. vis dar sustabdytas keleivių vežimas visais UAB „Zarasų autobusai“ 
aptarnaujamų tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų reisais iki praėjus vienam mėnesiui po 
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje panaikinimo. Klientams neteikiant naujų 
užsakymų vežti keleivius užsakomaisiais ir vienkartiniais tarptautiniais reisais šioje veiklos srityje 
nuo 2021 m. pradžios bendrovės veikla taip pat ne dėl nuo bendrovės priklausančių priežasčių vis 
dar sustabdyta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu 
Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bei galiojančiais jo 
pakeitimais švietimo įstaigoms ugdymą mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio 
ugdymo programas bei neformalųjį vaikų švietimą vykdant nuotoliniu būdu nuo 2021 m. pradžios 
taip pat sustabdytas mokinių vežimas specialiaisiais mokykliniais reisais, kurį dalinai atnaujinti 
planuojama nuo 2021-03-22. Vienintelė išlikusi veikla toliau lieka keleivių vežimas vietinio 
(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, kuris vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymais vykdomas sumažinus reisų skaičių: keleiviai vežami pagal 
mokinių atostogų laikotarpiams nustatytus tvarkaraščius. 72 % darbuotojų šiuo metu yra paskelbta 
prastova arba dalinė prastova ir teisės aktais nustatyta tvarka iš Užimtumo tarnybos gaunamos 
subsidijos šių darbuotojų darbo užmokesčiui. Bendrovės pajamos už keleivių vežimą autobusais 
2021 m. sausio mėnesį, lyginant jas su 2020 m. sausio mėnesio (laikotarpio, kol dar šalyje nebuvo 
prasidėjusi koronaviruso (COVID-19) pandemija) pajamomis, sumažėjo net 93 %. Šiuo metu 
pagrindinė bendrovės veikla yra keleivių vežimas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 
maršrutais. Nors keleivių srautai ir pajamos vežant keleivius šiais maršrutais labai sumažėjusios, 
lėšos, skiriamos iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto, nuostoliams,  patirtiems vežant keleivius 
vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, kompensuoti leidžia bendrovei 
užtikrinti įsipareigojimų vykdymą. Taip pat bendrovė šiuo metu dar teikia keleivių vežimo 
specialiaisiais reisais (pagal su juridiniu asmeniu pasirašytą sutartį užsakovo darbuotojų vežimo į 
darbą  ir iš darbo nustatytais maršrutais) paslaugas ir mažomis apimtimis automobilių ir autobusų 
laikymo aikštelės ir dirbtuvių nuomos, patalpų nuomos, sandėliavimo aikštelės nuomos, 
automobilių remonto, techninio aptarnavimo bei plovimo, autobusų ir jų ekipažų aptarnavimo 
autobusų stotyje, bagažo saugojimo bei viešojo tualeto paslaugas.  

Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – 
LAKD) direktoriaus patvirtinta tvarka, pagal kurią karantino laikotarpiu Lietuvoje kelių 
naudotojams, kurie nesinaudos mokamais Lietuvos keliais, metinių elektroninių vinječių galiojimas 
gali būti sustabdytas, bendrovė kreipėsi į LAKD su prašymais sustabdyti vinječių galiojimą. Šiuo 
metu šių vinječių galiojimas yra sustabdytas ir taupomos bendrovės lėšos, skirtos mokesčiams už 
naudojimąsi keliais. 

Siekiant mažinti išlaidas 2021 m. laikinai sustabdytos sutartys su nuolatinių paslaugų teikėjais 
(UAB „Dorsimus“, UAB „Otarus“, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, UAB „Klaipėdos“ viešbutis 
ir kt.).  

Išnagrinėjusi nukentėjusiųjų kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų 
bylų skyriaus teisėjų kolegija 2020-12-03 nutarė dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo teismų 
sprendimų nekeisti, nutarė pripažinti ieškovams teisę dėl turtinės žalos patenkinimo, o klausimą dėl 
ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka. Patikslintą ieškinį dėl turtinės žalos 
nagrinės Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai, tačiau atsakovas yra draudimo 
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bendrovė „IF P&C Insurance AS“. Bendrovė toliau šioje byloje yra kaip trečiasis asmuo ir 
atlygintinos žalos padidėjimo grėsmės jai nebėra. 

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 

Dėl Lietuvoje kilusios koronaviruso (COVID-19) pandemijos susidarius sunkiai bendrovės 
finansinei būklei ir atsiradus sunkumams veiklos organizavimo srityje, 2021 m. bus ieškoma 
priemonių ir būdų užtikrinti bendrovės veiklos tęstinumui ir išsaugoti darbo vietas.  

Šiam tikslui pirmiausia nuolat bus ieškoma būdų išlaidoms mažinti, bus tęsiamas darbo vietų 
restruktūrizavimas, pagrindinį dėmesį skiriant optimaliam funkcijų tarp darbuotojų paskirstymui. 

2021 m. nuolat bus atliekama keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais 
rinkos ir keleivių srautų analizė siekiant lanksčiai šios analizės pagrindu taikyti eismo atskirais 
maršrutais nutraukimą ir atnaujinimą siekiant geriausio finansinio rezultato esamomis sąlygomis. 

Bus nuolat siekiama padidinti vežimo užsakomaisiais, vienkartiniais tarptautiniais ir 
specialiaisiais reisais pajamas aktyviai ieškant naujų klientų bei taikant lanksčią į konkurentus bei 
klientus orientuotą kainodarą.  

2021 m. bus tęsiama bendrovės aptarnaujamų Zarasų rajono vietinio reguliaraus susisiekimo 
kelių transporto maršrutų ir autobusų eismo šiais maršrutais tvarkaraščių analizė ir bus teikiami 
Zarasų rajono vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų tinklo operatoriui - Zarasų 
rajono savivaldybės administracijai - pasiūlymai, kaip optimizuoti šiuos maršrutus ir tvarkaraščius. 
Tam 2021 m. bus skiriamas ypatingas dėmesys, nes nuolat keičiantis situacijai dėl koronaviruso 
(COVID-19) pandemijos eigos svarbu kuo lanksčiau spręsti tiek gyventojų mobilumo poreikių, tiek 
bendrovės finansinio stabilumo užtikrinimo klausimus. 

2021 m. bus siekiama plėsti netipinės veiklos (autobusų stoties paslaugų, transporto priemonių 
saugojimo vietų nuomos, transporto priemonių remonto ir techninio aptarnavimo, transporto 
priemonių plovimo bei kt. paslaugų) apimtis. 

2021 m. planuojama atnaujinti bendrovės autobusų parką. Atsižvelgiant į šiuo metu vietinio 
(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose vyraujančius keleivių srautus bendrovei 2021 
m. būtina įsigyti du vidutinės talpos (24 - 35 sėdimų vietų keleiviams) paprasto tipo autobusus, 
pritaikytus vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, ir 2 du minkšto tipo autobusus, 
pritaikytus vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais. Šiam tikslui bus parengtas investicijų 
projektas, užtikrinant tokiems projektams keliamus reikalavimus. Investicijų projektą planuojama 
pateikti svarstyti Zarasų rajono savivaldybės akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises ir 
pareigas bendrovėje įgyvendinančiam Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir 
tiesiogiai bendrovės akcininkų susirinkimui. Akcininkų susirinkimui investicijų projektui pritarus, 
investicijų projektą planuojama įgyvendinti 2021 m. 

UAB „Zarasų autobusai“ Zarasų rajone yra vienintelė įmonė, teikianti keleivių vežimo 
autobusais paslaugas. Todėl 2021 m. ir ateityje jaučiant dėl to didelę atsakomybę bendrovės 
darbuotojai bus skatinami stengtis kiek galima kokybiškiau ir patikimiau vykdyti bendrovės veiklos 
strategijoje numatytą misiją. 

 
 
 

Direktorius      Virgilijus Bakutis  
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