MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR
PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ)
PATVIRTINIMO
2022 m. sausio 31 d. Nr. 1-21
Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi
ir 16 straipsnio 2 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais bilietų rūšis
ir kainas (tarifus) (pridedama).
2. Keleiviams, turintiems teisę į lengvatas, taikyti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų
įstatyme numatytas nuolaidas.
3. Įpareigoti vežėjus kainų ir tarifų lenteles iškabinti autobusuose matomose vietose.
4. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 25 d.
sprendimą Nr. 1-265,,Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio)
susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifo dydžio nustatymo“.
5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.

Savivaldybės meras

Povilas Isoda

Aurika Pielikienė
Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje

; TAR

2

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2022 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-21
KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR
PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠYS IR KAINOS
(TARIFAI)

Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bilietų kainos*
perkant internetu ir
perkant autobuse iš
autobusų stoties bilietų
vairuotojo
kasoje

Bilietų rūšys,
aptarnavimo
procedūros, tarifai
E. bilieto kortelė ir
įvedimas į sistemą
Prarastos kortelės
blokavimas ir naujos,
susietos su prarastosios
sąskaita, išdavimas
E. bilieto kortelės papildymas
Vienkartinis bilietas
Mėnesinis kalendorinių dienų
bilietas
Mėnesinis darbo dienų
bilietas
Metinis bilietas
7 dienų bilietas
Priemiestinio maršruto
autobuso 1 km tarifas
Mažiausia vienkartinio
bilieto kaina

3,00

3,00

3,00
ne mažiau 5
0,90

neribotai
0,70
20,00
18,00
192,00
7,00

0,13

0,11

0,90

0,70

* nurodyta Eur su PVM 9 proc.
1. 10 000 vnt. E. bilieto kortelių gyventojams bus suteikiamos nemokamai. Įsigyjant kortelę
pinigai (3,00 Eur) bus įdedami į e-piniginę, kuriuos bus galima panaudoti kelionėms. E kortelė
galioja 5 metus.
2. Nemokamas persėdimas 1 kartą (galioja tik e bilieto naudotojams, įsigijusiems vienkartinį e
bilietą) – keleivis, apmokėjęs už važiavimą e kortele iš elektroninės piniginės, turi teisę per 30 min
nuo pirmo mokėjimo vieną kartą nemokamai persėsti į kitą autobusą. Antrame autobuse priglaudžiant
e bilieto kortelę prie skaitytuvo pinigai iš elektroninės piniginės nebus nuskaityti.
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