VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TARYBOS 2017-05-31 SPRENDIMO NR. 1-970 „DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO
(MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ)
NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 1-1105
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos
Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Papildyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimą
Nr. 1-970 „Dėl važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų kainų (tarifų)
nustatymo“:
1.1. 4.4 punktu ir jį išdėstyti taip:
„4.4. renginio, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pripažinto atitinkančiu
Renginių vertinimo metodikoje nustatytus kriterijus, dalyvio 1 dienos bilieto – 1 Eur.“
1.2. 5.7 punktu ir jį išdėstyti taip:
„5.7. Savivaldybės tarybos sprendimu renginį pripažinus atitinkančiu Renginių vertinimo
metodikoje nurodytus Savivaldybės remiamo renginio kriterijus, jo dalyviai, pateikę renginio
dalyvio statusą patvirtinantį dokumentą su Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ suteikta
(išduota) specialia žyma, renginio dieną (-omis) visais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo
maršrutais važiuoja nemokamai.“;
1.3. 6.4 ir 6.5 punktais ir juos išdėstyti taip:
„6.4. už renginių dalyviams taikomų specialių žymų, bilietų pagaminimą, išdavimą, jų
apskaitą ir renginio dalyvių informavimą apie bilietų naudojimo sąlygas atsakinga Savivaldybės
įmonė „Susisiekimo paslaugos“;
6.5. patvirtinus renginio atitiktį Renginių vertinimo metodikoje nurodytiems kriterijams,
įgaliota įstaiga Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ Savivaldybės remiamo renginio
organizatoriams iki renginio pradžios išduoda specialias žymas (klijuojamas ant renginio dalyvio
identifikavimo pažymėjimo ar pan.), o kitų renginių organizatoriams parduoda renginio dalyvio
bilietus. Renginio organizatoriai už renginio dalyvių važiavimą viešuoju transportu atsiskaito su
Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“, kuri atsižvelgdama į sprendimo 4.4 punkte nurodytą
bilieto kainą apskaičiuoja už renginio dalyvių vežimą mokėtiną sumą. Renginio organizatoriui,
visiškai atsiskaičiusiam už renginio dalyvių vežimą, Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
iki renginio pradžios išduoda bilieto galiojimą patvirtinančias specialias žymas.“
2. Patvirtinti Renginių vertinimo metodiką (toliau – Metodika) (pridedama).
3. Įpareigoti Renginių derinimo komisiją pagal pareiškėjų prašymus vertinti renginių atitiktį
Metodikoje nurodytiems kriterijams.

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, pritarus Kultūros,
švietimo ir sporto komitetui, tvirtinti renginio atitiktį Metodikoje nurodytiems kriterijams (išskyrus
Savivaldybės remiamus renginius).
5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 1 d.
Remigijus Šimašius
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______________

