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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius
Laba diena,
teikiame (siunčiame elektroniniu paštu) pasiūlymą dėl mokinių nemokamo vežimo vietinio
reguliaraus susisiekimo autobusais bei troleibusais.
Pasiūlymą parengė ir pasirašė trys Šiaulių miesto nevyriausybinės organizacijos - Šiaulių miesto
savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija „Lieporių
bendruomenės centras“ ir viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“.
Pasiūlymas yra iš viešojo valdymo srities „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos
plėtra“ ir teikiamas įgyvendinant projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“
(paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015).
Pasiūlymu (žr. pridėtus dokumentus Microsoft Office Word ir PDF formatais) siekiama
teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių Transporto lengvatų įstatyme, reglamentuojančiame
važiavimo keleiviniu transportu lengvatas asmenims, turintiems teisę važiuoti nemokamai ir su
nuolaida, įskaitant lengvatas asmenims, važiuojantiems vietinio (miesto ir priemiestinio)
reguliaraus susisiekimo autobusais bei troleibusais.
Pasiūlymą teikiame vadovaudamiesi Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų
programos trečiojo tikslo ketvirtojo uždavinio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos,
kuriai pritarta Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, 141.3. punkto nuostatomis.
Informaciją apie pasiūlymo gavimo fakto patvirtinimą, jo nagrinėjimo eigą bei priimamus
sprendimus, susijusius su pateiktu pasiūlymu, pageidaujame gauti elektroniniu
paštu vytautas.kabaila@gmail.com
Būtume dėkingi, jeigu, svarstant Ministerijoje pasiūlymą, pakviestumėte svarstymuose
dalyvauti ir jį parengusių organizacijų atstovus.
Tikėdamasis abipusiai naudingo ir efektyvaus bendradarbiavimo,
pasiūlymus rengusios grupės įgaliotas atstovas, Šiaulių miesto
savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“
pirmininkas Vytautas Kabaila
8 698 88877
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