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Grupė keleivininkų
pareiškė pageidavimą
kurti alternatyvią
asociaciją

Rugpjūčio 2-ąją asociacijoje „Linava“ rinkosi Keleivinio transporto
tarybos nariai, pakviesti ir kiti vežėjai.

Bene svarbiausia susirinkimo dalis – vežėjų siūlymas kurti alternatyvią
asociaciją, kuri galėtų vadintis Lietuvos keleivių vežimo asociacija ar
Lietuvos viešojo transporto asociacija.

eBus.lt, 2018-08-03

Vilnius

2018 m. rugpjūčio 2 d.

LINAVA



Keleivininkų
ketinimai kurti 
naują asociaciją –
rimti

Rugsėjo 6-ąją susirinkęs būrys keleivių vežėjų 
kalbėjo apie naujosios asociacijos preliminariu 
pavadinimu „Lietuvos keleivių vežimo 
asociacija“ įkūrimo būtinybę, numatė, kokias 
funkcijas ji turėtų atlikti, kas galėtų būti nariais 
ir pan. Susirinkime dalyvavo septyniolikos šalies 
keleivinio transporto įmonių vadovai.

eBus.lt, 2018-09-07

Spalio 19-ąją susirinkę keleivių vežėjai nagrinėjo steigiamos 
Lietuvos keleivių vežimo asociacijos įstatus, kalbėjo apie 
būsimus tikslus ir ketinamus nuveikti darbus. Numatyta ir 
steigiamojo asociacijos susirinkimo data bei vieta.

eBus.lt, 2018-10-22

Vilnius, 2018 m.

Kaunas, 2018 m.

UAB „Kauno autobusai“



Įsteigta Lietuvos 
keleivių vežimo 
asociacija

Lapkričio 27-ąją 
Šiauliuose susirinkę 
Lietuvos keleivių vežėjai 
tapo istorinio įvykio 
dalyviais – įsteigta pirmoji 
Lietuvoje Keleivių vežimo 
asociacija. Iki šiol keleivių 
vežėjams autobusais 
atstovavo Lietuvos 
nacionalinė vežėjų 
automobiliais asociacija 
„Linava“.

eBus.lt, 2018-11-28

Šiauliai

2018 m. lapkričio 27 d.

UAB „Busturas“



Lietuvos keleivių vežimo asociacijos steigėjai

UAB „ELEKTRĖNŲ 
KOMUNALINIS ŪKIS“

UAB „Jonavos 
autobusai“

UAB „Joniškio 
autobusų parkas“

UAB „Kauno 
autobusai“

UAB „Kautra“ UAB „Klaipėdos 
autobusų parkas“

UAB „Kelmės 
autobusų parkas“

UAB „Likesa ir ko“ UAB „Marijampolės 
autobusų parkas“

UAB „Mažeikių 
autobusų parkas“

UAB „Plungės 
autobusų parkas“

UAB „Raseinių 
autobusų parkas“

UAB Skuodo 
autobusų stotis

UAB TOKS

Šių įmonių apyvarta 2018 metais buvo 98 mln. Eur, jų įmonėse dirbo apie 3300 darbuotoju.



Pirmasis visuotinis 
narių susirinkimas 
Jonavoje

Gruodžio 20-ąją neseniai 
įkurtos Lietuvos keleivių 
vežėjų asociacijos atstovai 
susirinko į visuotinį narių 
susirinkimą, kuriame 
svarstė su asociacijos 
steigimu susijusius 
organizacinius klausimus, 
taip pat aptarė pagrindines 
problemas, dėl kurių 
asociacijai reikėtų turėti 
savo poziciją. Į susirinkimą 
atvyko ir asociacijai 
nepriklausantys vežėjai.

eBus.lt, 2018-12-21

Jonava

2018 m. gruodžio 20 d.

UAB „Jonavos autobusai“



Svarbiausi klausimai pirmajame susirinkime Jonavoje

1. Vidaus sandoriai

2. Tiesioginės sutartys

3. Kombinuoti vežimai

4. Kelių naudotojų mokestis

5. Akcizo dyzelinui didinimas

6.Konkursų sąlygos

7. Autobusų stotys

8. Neįgaliųjų poreikiai

9. Transporto lengvatos

10. 95 kodas



Lietuvos keleivių 
vežimo asociacijos 
prezidiumo 
susirinkime –
rinkimai ir 
svarbiausios 
problemos

Lietuvos keleivių vežimo 
asociacijos prezidiumo nariai 
rinkosi į posėdį Kaune. Išrinktas 
prezidiumo pirmininko 
pavaduotojas, apsvarstytos 
vežėjams aktualiausios 
problemos.
Ramybės neduoda vidaus 
sandoriai ir jų traktavimas.

eBus.lt, 2019-01-17

Kaunas

2019 m. sausio 15 d.

UAB „Kautra“



Susitikimai valdžios 
institucijose

Kovo 21-ąją Lietuvos keleivių vežimo 
asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis, 
pavaduotojas Mindaugas Grigelis, nariai –
Marijampolės autobusų parko direktorė 
Dalytė Venčkauskienė, bendrovės „Jonavos 
autobusai“ vadovas Otaras Urbanas ir 
„Kautros“ generalinis direktorius Linas 
Skardžiukas – susitiko su Susisiekimo 
ministerijos atstovais.

eBus.lt, 2019-03-21

Lietuvos keleivių vežimo asociacija rinkosi 
aptarti svarbiausius pastarojo meto 
klausimus. Kartu su rengėjais apsvarstytas 
„Smart Continent“ vykdomas projektas 
„Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros 
transporto srityje atlikimo ir reguliavimo 
naštos ūkio subjektams vertinimas bei 
mažinimas“, asociacijos reikalai, kitos 
aktualios problemos. eBus.lt. 2019-02-14

Susisiekimo ministerija, 2019-03-21 TOKS, 2019-02-13Ekonomikos ir inovacijų ministerija, 2019-04-25



Visuotinis narių 
susirinkimas Vilniuje

2019 m. balandžio 17 d.

Asociacijos prezidentas Gintaras 
Nakutis pristatė veiklos ataskaitą. 
Taip pat patikslintas 2019-ųjų LKVA 
biudžetas, aptarta asociacijos 
vykdoma veikla ir keleivių vežėjams 
aktualūs klausimai.

eBus.lt, 2019-04-18

DARBOTVARKĖ:

1. Finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
2. 2019 m. LKVA biudžeto tikslinimas.
3. Dėl stojimo į Lietuvos pramonininkų 

konfederaciją (LPK).
4. Dėl stojimo į Alternatyvių degalų ir 

infrastruktūros asociacija (ADIA).
5. LKVA vykdoma veikla ir keleivių 

vežėjams aktualūs klausimai.
6. Kiti klausimai.



Lietuvos keleivių vežimo 
asociacija 2019 m. gegužės 
mėnesį tapo Alternatyvių 
degalų ir infrastuktūros 
asociacijos (ADIA) asocijuota 
nare, o 2019 m. birželio 
mėnesį - Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos 
(LPK) nariu.

http://www.adia.lt/
http://www.lpk.lt/


Lietuvos keleivių vežimo asociacijos nariai 
sprendė problemas Palangoje ir 
Klaipėdoje

Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidiumo nariai 
gegužės 22-ąją rinkosi Palangoje ir Klaipėdoje. 
Palangoje kalbėta apie nelegalius vežėjus miesto 
autobusų stotyje, Klaipėdoje svarstyti keleivių 
vežėjams aktualiausi klausimai.

eBus.lt, 2019-05-24

Klaipėda

2019 m. gegužės 22 d.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“



Birželio 5-ąja Kaune

Birželio 5-ąją prie Kauno „Žalgirio“ 
arenos keleivių vežėjai galėjo 
apžiūrėti du olandiškus „VDL Futura“ 
autobusus, taip pat vienu iš jų 
pasivažinėti Kauno gatvėmis.

eBus.lt, 2019-06-06

Kaune susirinkę keleivių vežėjai 
aptarė siuntų vežimo autobusais 
patirtį, problemas, kalbėjo, kaip, 
pasitelkus partnerius, paslaugą 
galima plėtoti ateityje.

eBus.lt, 2019-06-07

Žalgirio arenaUAB „Kautra“



Tolimojo susisiekimo 
reformavimo planai

Birželio 28 d. Lietuvos keleivių 
vežimo asociacija pakvietė 
keleivių vežėjus į Jonavą 
pasitarti dėl Susisiekimo 
ministerijos parengto Leidimų 
vežti keleivius reguliaraus 
susisiekimo kelių transporto 
maršrutais išdavimo taisyklių 
projekto (naujos redakcijos).

eBus.lt, 2019-07-01

Susisiekimo ministerija š.m. 
birželio 21 d. pakvietė Lietuvos 
keleivių vežimo asociacijos, 
LINAVA, Savivaldybių 
asociacijos, Transporto saugos 
administracijos atstovus 
pasitarti dėl Leidimų vežti 
keleivius reguliaraus susisiekimo 
kelių transporto maršrutais 
išdavimo taisyklių projekto.

LKVA informacija

Jonava, 2019-06-28

Susisiekimo ministerija, 2019-06-21



Prezidiumo posėdis 
Kaune
2019 m. rugsėjo 24 d.

Šiuo metu vežėjams, vežantiems 
keleivius tolimojo susisiekimo 
maršrutais, itin aktualios rengiamos 
leidimų išdavimo taisyklės.

„Šiuo metu svarbiausias klausimas mums 
– pereinamasis laikotarpis, per kurį 
įmonės galėtų pasirengti naujai tolimojo 
susisiekimo reguliavimo tvarkai“, – sakė 
G. Nakutis.

eBus.lt, 2019-09-25

Šįkart Lietuvos keleivių 
vežimo asociacijos 
prezidiumo nariai rinkosi 
Kaune. Svarstytos 
aktualiausios problemos, 
taip pat nagrinėti dviejų 
įmonių priėmimo į 
asociaciją klausimai.

UAB „Kauno autobusai“



Narystės LPK 
privalumai

2019-09-03 suorganizuotas 
susitikimas su Konkurencijos 
tarybos pirmininku 
Š.Keserausku.

2019-10-03 susitikimas su 
Susisiekimo ministerijos ir „LG 
keliavimas“ atstovais dėl 
kombinuotų vežimų 
pramonininkų konfederacijoje.

2019-10-15 į LPK pakviestas 
susisiekimo viceministras 
V.Kondratovič pristatė planus 
dėl e.rinkliavos – kelių 
mokesčio.

Su Konkurencijos tarybos 
pirmininku kalbėta dėl 
pereinamojo laikotarpio 
Tolimojo susisiekimo 
reformos įgyvendinimui nuo 
2023-04-01.



„Busworld 
Europ“ 2019 m. 
spalio 18-20 d.

Apsilankėme KEOLIS 
įmonėje.

Apžiūrėjome miestą.

Parodoje vertinome 
naujoves.



Lietuvos susisiekimo
konferencija 2019-11-07



LKVA gretos auga

UAB „Emtra“
2019-07-30 UAB „Šilalės autobusų parkas“

2019-12-06

UAB „Naujosios Akmenės autobusų 
parkas“ 

2019-09-24



Lietuvos keleivių vežimo asociacijos nariai

UAB „ELEKTRĖNŲ 
KOMUNALINIS ŪKIS“

UAB „Jonavos 
autobusai“

UAB „Joniškio 
autobusų parkas“

UAB „Kauno 
autobusai“

UAB „Kautra“ UAB „Klaipėdos 
autobusų parkas“

UAB „Kelmės 
autobusų parkas“

UAB „Likesa ir ko“ UAB „Marijampolės 
autobusų parkas“

UAB „Mažeikių 
autobusų parkas“

UAB „Plungės 
autobusų parkas“

UAB „Raseinių 
autobusų parkas“

UAB Skuodo 
autobusų stotis

UAB TOKS UAB „Emtra“
2019-07-30

UAB „Naujosios 
Akmenės autobusų 
parkas“ 2019-09-24

Šiuo metu Asociacija vienija 17 tiek savivaldybių kontroliuojamų, tiek privačių keleivius vežančių bendrovių. 
Asociacijos narių apyvarta 2018 metais buvo 99 mln. Eur, jų įmonėse dirbo virš 3300 darbuotojų.

UAB „Šilalės 
autobusų parkas“

2019-12-06



Asociacijos nario pažymėjimai ir padėkos

Atėjo laikas įteikti 
Lietuvos keleivių 
vežimo asociacijos 
nario 
pažymėjimus ir 
padėkos raštus☺



Ačiū už dėmesį
Pristatymą parengė

Gintaras Nakutis
2019-11-27


