VINGIO PARKO TAISYKLĖS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Vingio parkas - Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausantis valstybinės

reikšmės miškas, valstybės saugoma kultūros paveldo vietovė. Vingio parko teritoriją patikėjimo
teise valdo Vilniaus miesto savivaldybė. Parko priežiūrą ir tvarkymą vykdo Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento reguliavimo sričiai priskirta
savivaldybės viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“.
Asmenys, lankantys Vingio parką ar vykdantys jame veiklą, privalo laikytis Lietuvos
Respublikos aplinkos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, miškų bei kitų LR galiojančių
teisės aktų, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1326 patvirtintų “Tvarkymo ir švaros taisyklių” ir šių taisyklių reikalavimų.

II.

PARKO LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Parko lankytojai turi teisę:
-

lankytis parke taisyklėse numatyta tvarka;

-

važinėti dviračiais asfaltuotais ir grunto takais, jeigu nėra tą daryti draudžiančių ženklų;

-

vedžioti neagresyvių veislių šunis (privalomai su antsnukiu ir pavadėliu);

-

sportuoti;

-

statyti transporto priemones įrengtose automobilių stovėjimo aikštelėse ir gatvės atkarpoje
nuo Geležinio Vilko g., kur nėra tą daryti draudžiančių ženklų;

-

iškylauti, žaisti judrius žaidimus aikštėse ir kitose atvirose erdvėse, jei tai netrukdo kitiems
lankytojams ir neniokoja augalijos;

-

fotografuoti ir filmuoti, jei nuotraukos ir vaizdo įrašai nebus naudojami komerciniams
tikslams.

Parko lankytojai privalo:
-

saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo vertybes, tausoti gamtos išteklius;

-

atsakingai naudoti poilsio teritoriją ir palikti ją sutvarkytą;

-

rūšiuoti atliekas tam skirtuose konteineriuose;

-

apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus bei kitus pažeidimus,
atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti viešosios tvarkos, policijos pareigūnams arba
parką prižiūrinčios įstaigos darbuotojams;

-

vykdyti teisėtus įgaliotų parko priežiūros darbuotojų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti
parko tvarkymo darbų;

-

laikytis viešosios tvarkos teisės aktų reikalavimų, visuomenėje priimtų moralės ir etikos
normų.

III. SKATINAMA IR DRAUDŽIAMA VEIKLA PARKE
Vingio parke skatinama kultūrines, estetines, ekologines, istorines, mokslines ir kitas vertybes
puoselėjanti, išryškinanti ir propaguojanti veikla, kuri nekenkia parkui:
-

kultūrinė veikla – koncertai, parodos, etninio kultūros paveldo vertybių puoselėjimo ir kiti
renginiai;

-

edukacinė veikla – praktiniai moksleivių ir studentų užsiėmimai;

-

švietėjiška veikla – sveikatingumo, gamtos ir kultūros vertybių propagavimas;

-

kūno kultūra ir sportas;

-

pažintinė rekreacija.

Vingio parke draudžiama:
-

naikinti ar žaloti gamtos bei kultūros paveldo objektus;

-

naikinti ar žaloti medžius ir krūmus, išrauti ar išsikasti augalus, jų dalis, skinti žiedus, lapus,
šakeles, vaisius, rauti grybus;

-

gaudyti, naikinti ar žaloti laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių
kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų ir
mikrofaunos aplinkai;

-

šiukšlinti ir teršti aplinką;

-

kūrenti laužus;

-

gadinti takus, mažuosius kraštovaizdžio architektūros ir inžinerinius statinius bei kitus
infrastruktūros objektus;

-

ardyti, kasinėti žemės paviršių ar kitaip skatinti paviršiaus eroziją;

-

sportuoti centrinėje aikštėje dėvint futbolininkų batelius;

-

žiemos sezono metu, esant sniego dangai, čiuožinėti slidėmis ir vaikščioti centrinėje
aikštėje;

-

vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas;

-

trikdyti viešąją tvarką, triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų parko
lankytojų poilsį, kelti pavojų kitų asmenų saugumui;

-

vaikščioti miško teritorijoje pučiant stipriam vėjui;

-

važinėti motorinėmis transporto priemonėmis ne keliais, jas statyti ar kitaip eksploatuoti
(įskaitant dvirates, trirates, keturrates savaeiges transporto priemones), išskyrus specialiąsias
transporto priemones bei žemės ir miškų techniką, o taip pat VšĮ „Vilniaus miesto parkai“
logotipu pažymėtą transportą, vykdantį parko priežiūros ir tvarkymo darbus;

-

įrengti išorinę reklamą, nesusijusią su parke saugomomis gamtos ir kultūros paveldo
vertybėmis bei parke skatinama veikla, taip pat didinančią teritorijos vizualią (regimąją)
taršą, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka masinių renginių organizavimo tikslu;

-

tvirtinti skelbimus ant medžių, stulpų ir kitose vietose, išskyrus apie renginius parke,
suderinus vietas su VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ administracija.

IV.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI
Šunis vedžioti parke galima tik laikantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų

„Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių“. Vingio parke šunų
vedžiojimas draudžiamas kapinėse, vaikų žaidimų aikštelėse, sportavimui skirtose aikštėse, Vingio
estrados pastato ir centrinės aikštės teritorijoje ir vietose su užrašu ir ženklu „Gyvūnams
draudžiama“.
Organizuoti komercinius filmavimus, prekiauti ar teikti kitokias paslaugas, rengti sporto
varžybas ir treniruotes, kitus organizuotus renginius (vestuves, gimtadienius, išleistuves, piknikus ir
pan.), naudoti laikinuosius statinius bei įrenginius, galima tik turint VšĮ „Vilniaus miesto parkai“
administracijos leidimą.
Vingio parko teritorijos infrastruktūros naudojimo, papildomų paslaugų teikimo bei
apmokėjimo tvarka nustatyta ir patvirtinta VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ direktoriaus įsakymu.
Viešiesiems masiniams renginiams, filmų filmavimui, oro balionų skrydžiams, prekybai,
išorinei reklamai būtini Vilniaus miesto savivaldybės leidimai, suderinti su VšĮ „Vilniaus miesto
parkai“ administracija.
Tam tikrų parko teritorijų lankymas gali būti laikinai apribotas vykdant tvarkymo darbus,
kurie kelia pavojų lankytojams, bei vykstant mokamiems komerciniams renginiams, kuriems
išduotas Vilniaus miesto savivaldybės leidimas.
Vingio parko estrados pastato amfiteatras skirtas kultūrinių, komercinių ir kitų renginių
organizavimui.
Šviesiu paros metu, nevykstant renginiams, amfiteatre lankytis leidžiama nepažeidžiant
teisės aktų, reglamentuojančių tvarką viešose vietose, nustatytos tvarkos. VšĮ „Vilniaus miesto
parkai“ administracijos sprendimu buvimas amfiteatre gali būti apribotas arba draudžiamas.

V.

ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ
Lankymosi parke tvarkos kontrolę vykdo VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ darbuotojai ir

Lietuvos Respublikos įstatymų įgalioti atsakingų institucijų pareigūnai.
Asmenys, pažeidę teisės aktų ar šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Asmenys, padarę žalą parkui ar jame esančioms vertybėms, privalo atkurti pirminę objekto
ar teritorijos būklę ir atlyginti padarytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
Laikinosios lankymo taisyklės patvirtintos
VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ direktoriaus
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PAPILDOMA INFORMACIJA
Jūsų saugumui Vingio parko estrados teritorija ir amfiteatras yra stebimi vaizdo
kameromis.
Viešąją tvarką parke kontroliuoja:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios
tvarkos skyriaus pareigūnai:
Tel. nr.: (8 5) 219 7948
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai:
Tel. nr.: 112
VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ administracija:
Pagrindinė būstinė: Šiltadaržio g. 2, Vilnius
Vingio parko padalinys: Vingio parko estrados pastatas, M. K. Čiurlionio g. 100
Tel. nr.: (8 5) 261 1037
Platesnę informaciją apie Vilniaus miesto parkus rasite internete: www.vilniausparkai.lt

