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Lietuvos keleivių vežimo asociacija (toliau – Asociacija) atstovaudama keleivių vežėjus, kurie tiesiogiai 

savo veikloje susiduria su problemomis taikant LR Transporto lengvatų įstatymo (toliau – TLĮ) 5 str. nuostatas 
kreipiasi į LR Susisiekimo ministeriją dėl šiuo metu nagrinėjamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto 
lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo projekto ir teikia papildomus pasiūlymus įtraukti nuostatas, kurios 
mažintų verslo subjektams ir valstybės priežiūros institucijoms tenkančią administracinę naštą dėl 
kompensacijos keleiviams taikymo. 

Probleminė situacija dėl TLĮ 5 str. nuostatų taikymo atsiranda dėl to, kad nuolaidos važiavimui viešuoju 
transportu taikomos įvairiems asmenims, kurie siekdami pasinaudoti teise į nuolaidą pateikia skirtingo pavyzdžio 
asmens dokumentus ar kitus pažymėjimus. Asociacijos skaičiavimu tokių skirtingų pažymėjimų yra daugiau nei 
23, be kitų asmens tapatybę ir amžių patvirtinančių dokumentų. Tai reiškia, kad keleivių vežėjas ir tiesiogiai su 
keleiviais dirbantys vairuotojai/konduktoriai, siekdami tinkamai pritaikyti nuolaidą kiekvieną kartą turi nustatyti 
ne tik ar asmuo turi teisę pasinaudoti lengvata, bet ir ar pateikia reikiamo pavyzdžio galiojantį dokumentą, kaip 
įrodymą tokios lengvatos taikymui, ir dar nesuklysti dėl lengvatos dydžio. 

Praktikoje tokia skirtingų nuolaidų ir dar skirtingesnių pažymėjimų gausa lemia situacijas, kai dėl 
žmogiškosios klaidos lengvatos gali būti pritaikomos ne tiems asmenims, siekiant įsitikinti lengvatos taikymu 
sugaištama labai daug laiko, o tai didina keleivių nepasitenkinimą viešuoju transportu. Taip pat, tokia 
pažymėjimų gausa sukelia problemas priežiūros institucijoms, kurios tikrina, ar su tinkama nuolaida parduotas 
bilietas. 

Taip pat, Asociacijos nuomone, numačius vieningo pažymėjimo įvedimo tvarką, bus papildomai 
apsaugoti itin jautrūs asmens duomenys, pavyzdžiui, tokie kaip informacija apie asmens neįgalumą, nes 
pažymėjimas galėtų būti parengtas minimalizuojant asmens duomenis arba netgi naudojant technologinius 
sprendimus, kurie tik nuskaitymo metu galėtų identifikuoti asmenį (pavyzdžiui, unikalūs bar kodai ar pan.). 

Įvertinus nurodytas aplinkybes bei siekiant didinti viešojo transporto patrauklumą keleiviams ir 
prisidėti prie darnaus judumo vystymo, siūlome svarstyti galimybę įvesti vieno pavyzdžio transporto lengvatą 
suteikiantį pažymėjimą (materialia arba elektronine forma), kuriame būtų nurodyta asmeniui taikomos 
lengvatos priežastis ir lengvatos dydis. 

Jei vieno pavyzdžio pažymėjimo idėjos nagrinėjimas užsitęstų, prašome pažymėjimuose, 
suteikiančiuose teisę į transporto lengvatą, nurodyti kokio – 50 ar 80 proc. – dydžio nuolaida turi būti pritaikyta 
pažymėjimo turėtojui, nes šiuo metu yra tokių pažymėjimų, kurių turėtojams gali būti taikomos skirtingos 
lengvatos dydis.

Pažymime, kad Asociacija ir jos nariai yra pasirengę platesnei diskusijai ir galimų nurodytos situacijos 
sprendimo būdų paieškai, siūlant technologinius ar organizacinius sprendimus, kurių tikslas būtų – 
administracinės neštos mažinimas ir viešojo transporto patrauklumo didinimas.
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