Keleivinio kelių transporto vežėjams ir jų ekipažams, keleiviams nustatytų draudimų ir
taisyklių laikymosi kontrolė










Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2011-04-13 įsakymu Nr. 3-223.
Primename, kad:
҉ keleiviams vežti reguliariais reisais nustatytu maršrutu išduodamas leidimas.
҉ apie reguliaraus eismo nutraukimą ir pakeitimus keleiviams turi būti pranešama visose
maršruto autobusų stotyse ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas, o stotelėse informacija
atnaujinama iš vakaro.
҉ reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatytus tarifus, o ekipažas – parduoti nustatytos
formos bilietus.
҉ keleivis, atsisakęs įsigyti bilietą (bagažo kvitą), išlaipinamas iš transporto priemonės.
# draudžiama vežti keleivius be bilieto ar įsigijusius bilietus su Lietuvos Respublikos transporto
lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida, tačiau nepateikusius reikiamų dokumentų, patvirtinančių jų
teisę į transporto lengvatas.
Kontrolę vykdantys pareigūnai tikrina:
kaip vežėjai, ekipažai ir keleiviai laikosi šių taisyklių;
kaip vežėjai ir ekipažai laikosi nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;
ar ekipažai ir stotys teisingai išduoda ir įformina bilietus (bagažo kvitus), kelionės dokumentus.
Ekipažas privalo:
- užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą
(neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garsiai klausyti radijo
imtuvo, magnetofono ar vaizdo leistuvo, jeigu tai nepriimtina bent vienam keleiviui, ir pan.);
- kelionės metu turėti ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontrolę vykdančiam pareigūnui
reikalaujant;
-laikytis nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;
-nepažeisdamas talpumo normų, paimti kito vežėjo vežtus keleivius, jeigu jo transporto
priemonė sugedo kelyje ar dėl kitų priežasčių nebegali pristatyti keleivių į paskirties autobusų stotį
ar stotelę.
Ekipažo nariams, vežantiems keleivius, transporto priemonėje draudžiama rūkyti, garsiai
klausyti radijo imtuvo, magnetofono ar kitaip trikdyti keleivių rimtį.
Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymu Nr. 3-80
Primename kad:
Taksi privalo:
҉ atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus
҉ turėti taksi salono priekyje keleiviams gerai matomoje vietoje įrengtą, techniškai tvarkingą,
metrologiškai patikrintą, turintį nustatytą patikros žymenį taksometrą. Šis įtaisas turi valdyti išorinę
šviesinę signalizaciją ženkle-plafone, kuri rodytų automobilio užimtumą: taksi užimtas – ženklasplafonas neapšviestas, taksi laisvas – ženklas-plafonas apšviestas.

҉ turėti pramoniniu būdu pagamintą ženklą-plafoną su užrašu TAKSI
҉ būti apipavidalintas pagal Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų,
reikalavimus.

LR administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių
reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 446 straipsnio „Važiavimas be bilieto,
važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas
patvirtinančių dokumentų, be bilieto ar su neteisėtai įsigytu bilietu su nuolaida važiuojančių
keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, atsisakymas
sumokėti už važiavimą taksi“ 5 dalyje. Bauda – nuo 16 iki 30 Eur.
Surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas keleivio neatleidžia nuo pareigos įsigyti
bilietą (bagažo kvitą), t. y. sumokėti už vežimą.
LR administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių
reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 448 straipsnio „Keleivių vežimo
keleiviniu kelių transportu taisyklių ir keleivinio kelių transporto keleivių teisių pažeidimas“ 1, 2, 3
dalyse.

