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Vilnius 

1.  P a k e i  č  i  u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. sausio 20 d.
įsakymą Nr. 3-13(1.5E) „Dėl Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų patvirtinimo“ ir jį
išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO KONTROLĖS IR PRIEŽIŪROS

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 14 straipsnio 1, 3 ir 5
dalimis:

t v i r t i n u Keleivinio kelių transporto kontrolės ir priežiūros nuostatus (pridedama).“
2. N u s t a t a u, kad:
2.1.  Lietuvos  transporto  saugos  administracijos  keleivinio  kelių  transporto

kontrolieriaus  pažymėjimai,  vietinio keleivinio kelių  transporto kontrolieriaus  pažymėjimai  ir
keleivinio  kelių  transporto  vežėjo  kontrolieriaus  pažymėjimai,  išduoti  iki  šio  įsakymo
įsigaliojimo, galioja iki jų galiojimo termino pabaigos arba iki jų galiojimo termino panaikinimo
dienos;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Susisiekimo ministras 

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2019 m.__________ 20 d. įsakymu Nr. 
___________

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO KONTROLĖS IR PRIEŽIŪROS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivinio  kelių  transporto  kontrolės ir  priežiūros  nuostatai  (toliau  –  Nuostatai)
nustato kontrolierių teises ir pareigas ir yra privalomi Lietuvos transporto saugos administracijos
(toliau  –  Administracija),  savivaldybių  institucijoms  ir  jų  įgaliotų  įstaigų  valstybinės  kelių
transporto priežiūros tarnyboms,  vežėjams, vežantiems keleivius, ir  jų įgaliotiems juridiniams
asmenims,  vykdantiems kelių  transporto kontrolę, keleivinių transporto  priemonių  ekipažams
(vairuotojams), kontrolieriams ir keleiviams.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
2.1. Kontrolierius –  asmuo,  atliekantis  keleivinių  transporto  priemonių  ekipažų

(vairuotojų), šiomis transporto priemonėmis važiuojančių keleivių ir vežamo bagažo priežiūrą ar
kontrolę.

2.2. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos
Respublikos kelių transporto kodekse.

3.  Nuostatų  priede  nustatytos  formos  kontrolieriaus  pažymėjimus  Savivaldybių
institucijos išduoda savo arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto kontrolės tarnybų darbuotojams,
vežėjai – savo darbuotojams arba savo įgaliotų asmenų darbuotojams. Savivaldybių institucijos
ir  vežėjai  nustato kontrolieriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ar
panaikinimo tvarką ir sąlygas.

II SKYRIUS
KONTROLIERIAUS INDENTIFIKACINIAI DOKUMENTAI, JŲ IŠDAVIMAS IR

PANAIKINIMAS

4. Administracijos ar kitos valstybės institucijos, kuriai  įstatymų suteikta valstybinės
kelių  transporto  priežiūros  teisė,  kontrolieriaus  tapatybę  ir  jam  suteiktas  teises  ir  pareigas
patvirtina valstybės tarnautojo pažymėjimas ir Administracijos direktoriaus parašu patvirtintas
įsakymas,  kuriuo  Administracijos  darbuotojui  pavedama  vykdyti  valstybinę  kelių  transporto
priežiūrą.

5.  Savivaldybės institucijos  arba  jos  įgaliotos  įstaigos  (toliau  –  kompetentinga
institucija) valstybinės kelių transporto priežiūros tarnybos kontrolieriaus ir vežėjo ar jo įgalioto
juridinio  asmens  kontrolieriaus  tapatybę  ir  jam  suteiktas  teises  ir  pareigas  patvirtina
kontrolieriaus pažymėjimas.

6.  Kontrolieriaus  pažymėjimų blankų  (toliau  –  blankai)  spausdinimą  ir  jų  išdavimo
apskaitą organizuoja Administracija.

7. Kontrolieriaus pažymėjimus išduoda kompetentinga institucija arba vežėjas ne ilgiau
kaip trejiems metams savo nustatyta tvarka.

8.  Kompetentinga  institucija  arba  vežėjas,  siekdami  gauti  blankus,  pateikia
Administracijai jos nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma, kiek blankų norima gauti ir
kokiems asmenims jie bus išduodami, nurodant šių asmenų vardą, pavardę, asmens kodą ir datą,
nuo kada asmeniui suteikti įgaliojimai vykdyti priežiūros ir kontrolės funkcijas. Prašymas gali
būti teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis,  tiesiogiai  kreipiantis į  Administraciją arba per
Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.



2

9. Administracija, gavusi prašymą, per 5 darbo dienas išduoda blankus.
10.  Kontrolieriaus  pažymėjimo  galiojimą  gali  panaikinti  jį  išdavusi  kompetentinga

institucija, jį išdavęs vežėjas arba Administracija, savo nustatyta tvarka nustačiusi, kad vežėjo
kontrolieriaus  pažymėjimas  išduotas  asmeniui,  neturinčiam  įgaliojimų  vykdyti  priežiūros  ir
kontrolės funkcijas.

11.  Kontrolierius,  praradęs  kontrolieriaus  pažymėjimą,  jį  išdavusiai  kompetentingai
institucijai arba jį išdavusiam vežėjui turi pateikti paaiškinimą ir nurodyti praradimo aplinkybes.
Informaciją apie prarastą kontrolieriaus pažymėjimą jį išdavusi kompetentinga institucija arba jį
išdavęs  vežėjas  perduoda  Administracijai.  Naujas  kontrolieriaus  pažymėjimas  išduodamas
Nuostatuose nustatyta tvarka.

12.  Panaikinus  kontrolieriaus  pažymėjimo galiojimą arba netekus įgaliojimų vykdyti
priežiūros  ir  kontrolės  funkcijas,  kontrolieriaus  pažymėjimas  turi  būti  nedelsiant  grąžintas  jį
išdavusiai kompetentingai institucijai arba jį išdavusiam vežėjui. 

13.  Išduoti,  grąžinti  ir  negaliojantys  kontrolieriaus  pažymėjimai  registruojami
kontrolierių  pažymėjimų  apskaitos  žurnale  kompetentingos  institucijos  arba  vežėjo  nustatyta
tvarka.  Informaciją  apie  grąžintą  ir  negaliojantį  kontrolieriaus  pažymėjimą  jį  išdavusi
kompetentinga institucija arba jį išdavęs vežėjas perduoda Administracijai.

KONTROLIERIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

14. Kontrolierius, vykdydamas priežiūros ir kontrolės funkcijas, privalo: 
14.1.  vadovautis  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,  Nuostatais  ir  kitais  teisės  aktais,

reglamentuojančiais keleivinio kelių transporto veiklą, tinkamai atlikti nustatytas funkcijas, būti
mandagus,  malonus,  tvarkingas,  elgtis  objektyviai  ir  nešališkai,  įlipęs  į  transporto  priemonę
prisistatyti, suteikti keleiviams ir ekipažui informaciją apie jų teises ir pareigas;

14.2.  prisisegti  prie  aprangos  matomoje  vietoje  (krūtinės  aukštyje)  kontrolieriaus
pažymėjimą arba pateikti valstybės tarnautojo pažymėjimą ir Administracijos direktoriaus parašu
patvirtintą  įsakymą,  kuriuo  Administracijos  darbuotojui  pavedama  vykdyti  valstybinę  kelių
transporto priežiūrą. 

15. Kontrolės metu kontrolieriai tikrina:
15.1. ar ekipažai (vairuotojai) veža keleivius nustatyta maršruto trasa, ar laikosi eismo

tvarkaraščių;
15.2. ar ekipažai (vairuotojai) ir keleiviai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių keleivių

vežimą, reikalavimų;
15.3.  ar  ekipažai (vairuotojas) ir  stotys teisingai išduoda ir  įformina bilietus (bagažo

kvitus), kelionės dokumentus.
16. Pagal savo kompetenciją vykdydami priežiūros ar kontrolės funkcijas kontrolieriai

turi teisę:
16.1. vietose,  kuriose nedraudžia sustoti  Kelių eismo taisyklės,  patvirtintos  Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių
patvirtinimo“, skrituliu su raudonu atšvaitu stabdyti keleivines transporto priemones;

16.2. įlipti į transporto priemonę ir tikrinti ekipažo dokumentus,  keleiviams ir bagažui
vežti privalomus dokumentus, tarp jų keleivių bilietus ir bagažo kvitus;

16.3. asmenims,  padariusiems  administracinį  nusižengimą,  įstatymų  nustatyta  tvarka
skirti administracinę nuobaudą;

16.4. išlaipinti keleivius iš transporto priemonės, jeigu keleivis atsisako įsigyti bilietą;
16.5. gauti iš keleivių paaiškinimus raštu ir (ar) žodžiu.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Kontrolieriai už savo veiksmus (neveikimą) ar neteisėtą dokumentų ir kontrolieriaus
pažymėjimų naudojimą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
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_______________________
______

Keleivinio kelių transporto kontrolės ir
       priežiūros nuostatų priedas

(Kontrolieriaus pažymėjimo pavyzdys)

______________________________________________________________
(pažymėjimą išdavusio subjekto pavadinimas)

KONTROLIERIAUS
PAŽYMĖJIMAS 

__________________Nr. _________
(pažymėjimo išdavimo data ir numeris)

____________________________________
(kontrolieriaus vardas ir pavardė)

(kontrolieriaus
nuotrauka)

turi  teisę  teisės  aktų
nustatyta  tvarka  ir
apimtimi  atlikti  keleivinio
kelių transporto priežiūros
ir kontrolės veiksmus.
_____________________
(kontrolieriaus  pažymėjimo  išdavimo  pagrindas,  data  ir
numeris)

Galioja iki 20__ m. _______________ ___ d.
________________  ________

________________
(kontrolieriaus pažymėjimą                                 (parašas)                          (vardas ir pavardė)
išdavusio asmens pareigos, A.V.)
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