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Asociacijos Krikščionių socialinių iniciatyvų  2022-12-     Nr. A51-    /22(3.3.2.26E-SOP) 

forumo pirmininkei Ritai Škriadaitei-Vrubliauskei          Į 2022-12-01 raštą 

ksiforumo@gmail.com                                                 

 

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų 

tinklo direktorei Aistei Adomavičienei                            Į 2022-11-29 raštą NSMOT 

info@smtinklas.lt  

 

Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų 

tarybai prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos   

pirmininkui Modestui Basčiui                                         Į 2022-12-05 raštą Nr. 2 

modestas.bastys@zmogui.lt  

 

   

DĖL FINANSAVIMO VILNIEČIO KORTELĖMS IR VIEŠOJO TRANSPORTO BILIETAMS 

ĮSIGYTI SKYRIMUI SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ 

ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS 

 

 

Informuojame, kad klausimas dėl finansavimo vilniečio kortelėms ir viešojo transporto bilietams 

įsigyti skyrimui socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų darbuotojams buvo svarstomas 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ir Vilniaus miesto savivaldybės mero 

pavaduotojo pasitarimų socialinių reikalų klausimais posėdžių metu. 

Atsižvelgiant į posėdžių metu priimtus sprendimus informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija kaip darbdavys, taikydamas motyvavimo priemonę priėmė sprendimą skirti nemokamus 

bilietus viešąsias paslaugas teikiantiems savo darbuotojams. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus miesto socialinių paslaugų skyrius organizuodamas socialines 

paslaugas Vilniaus miesto gyventojams ir jas įsigydamas iš nevyriausybinių organizacijų,  organizuojant 

nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo  konkursus, įgyvendindamas 

viešuosius pirkimus ir Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą, sudaro galimybes nevyriausybinėms 

organizacijoms numatyti transporto ar transporto paslaugų įsigijimo išlaidas. Dėl to manytina, jog papildomas 

transporto išlaidų ar transporto paslaugų įsigijimo finansavimas, t.y. viešojo transporto bilietams (su vilniečio 

kortelėmis) įsigyti finansavimas, nevyriausybinėms organizacijoms, su kuriomis sudarytos biudžeto lėšų 

naudojimo sutartys, būtų netikslingas, nes tai dubliuotų jau nevyriausybinių organizacijų numatytas ir šioms 

išlaidoms padengti skirtas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas.  

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją manytina, kad Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos socialinių paslaugų skyriaus siūlymas Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pritarti dėl 

finansavimo viešojo transporto bilietams (su vilniečio kortelėmis) įsigyti skyrimui numatant, kad šios lėšos 

skiriamos Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių socialines paslaugas teikiančių įstaigų, viešųjų socialines 

paslaugas teikiančių įstaigų, kurių savininkė ir (ar) dalininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė, ir Savivaldybės 
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įmonės „Vilniaus miesto būstas“ (toliau visos kartu – Įstaiga) darbuotojams nėra diskriminuojantis 

nevyriausybinių organizacijų atžvilgiu.   

 

 

 

Vedėja                Nadežda Buinickienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondra Jendovickaitė, tel. 211 2723, el. p. sondra.jendovickaite@vilnius.lt   


