ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
EKONOMIKOS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
SPRENDIMO
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D.
SPRENDIMO NR. T-265 „DĖL ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO
ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS VAŽIUOTI ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS
SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022-04-14
Šiauliai
Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.
Parengto sprendimo tikslas - pakeisti Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto
gyventojams važiuoti vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos
aprašą ir jo pavadinimą.
Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.
Sprendimo projekte aptariami klausimai reguliuojami: Lietuvos Respublikos transporto
lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi, kuri numato, kad Savivaldybės savo nustatyta tvarka gali
papildomai leisti įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo
autobusais ir troleibusais bilietą su nuolaida ir kitų kategorijų asmenims; Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-190 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio
susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“ ir jo pakeitimais; Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-265 „Dėl elektroninio bilieto su
nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo
autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimais (toliau - Aprašas) ir
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimas Nr. T-92 „Dėl Šiaulių rajono
gyventojų, kuriems sukakę 75 ir daugiau metų, nemokamo važiavimo Šiaulių miesto maršrutais“
(toliau – Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas).
Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.
Atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimą (pridedamas) yra parengtas
šis sprendimo projektas, kuriuo siūloma pakeisti Aprašą, papildant jo nuostatas, dėl kartinio
elektroninio bilieto su 100 procentų nuolaida įsigijimo Šiaulių rajono gyventojams, kuriems yra
sukakę 75 ir daugiau metų. Dėl šios priežasties, Aprašas:
- papildytas 5, 14, 16 ir 21 punktais bei V skyriumi „Vežėjų išlaidų (negautų pajamų)
kompensavimo tvarka savivaldybei“, kuriame numatoma vežėjo išlaidų (negautų pajamų), susijusių
su lengvatomis, pritaikytomis Šiaulių rajono gyventojams, sukakusiems 75 ir daugiau metų ir
įgijusiems kartinius elektroninius bilietus bei važiavusiems Šiaulių miesto autobusais, kompensavimo
tvarka Savivaldybei iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų pagal sutartį, sudarytą tarp
Savivaldybės administracijos ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos;
- pakeisti Aprašo 6, 7, 17, 18, 22, 24 punktai ir 23.2 ir 25.2 papunkčiai.
Kiti Aprašo punktai ar papunkčiai patikslinti siekiant aiškesnio ir konkretesnio Aprašo
nuostatų reglamentavimo.
Pridedamas Aprašo lyginamasis variantas.
Priėmus sprendimą, galimos pasekmės

Numatomos teigiamos pasekmės: Aprašas bus papildytas nuostatomis, kurios sudarys
galimybę įsigyti kartinį elektroninį bilietą su 100 procentų nuolaida Šiaulių rajono gyventojams,
kuriems yra sukakę 75 ir daugiau metų.
Neigiamų pasekmių nenumatyta.
Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.
Priėmus sprendimą reikės pakeisti Vežėjo ataskaitų apie parduotus su nuolaida važiavimo
vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus patikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A-820.
Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.
Papildomų teisės aktų sprendimo įgyvendinimui priimti nereikia.
Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos
Sprendimui įgyvendinti lėšos nereikalingos.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nebuvo atliekamas, nes šis projektas nėra
susijęs nė su vienu atveju, išvardintu Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8
straipsnio 1 dalyje.
Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir
investicijų skyrius. Skyriaus vedėja – Aistė Petkuvienė. Tiesioginis rengėjas: Vida Lašinienė,
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 41) 383 433. Projekto iniciatorius:
Šiaulių rajono savivaldybės administracija ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija..
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo vertinimas neatliktas, nes sprendimo
projektu nėra numatoma reglamentuoti iki šiol nereglamentuotus santykius, ar iš esmės keisti teisinį
reglamentavimą.
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