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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“.

Šiauliai

2018 m. lapkričio 27 d.

UAB „Busturas“



Lietuvos keleivių vežimo asociacijos steigėjai - 2018

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



Asociacijos veiklos pagrindiniai principai

Nepriklausomumas

Atvirumas

Asociacijos narių 
interesų ir keleivių 
poreikių derinimas

BendradarbiavimasLygiateisiškumas

Valdymo 
skaidrumas ir 
efektyvumas

Narių įnašai pagal 
ekonominį 
pajėgumą

Narystė asociacijoje 
grindžiama bendru 

narių įsipareigojimu -
gerbti Lietuvos 

savivaldos institucijų 
sprendimus dėl 

viešojo keleivinio 
transporto 

organizavimo būdo 
pasirinkimo, 

vadovaujantis 
Europos parlamento 

ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 

1370/2007



Asociacijos 
veiklos 
tikslai:

vienyti savo narius, siekiant plėtoti keleivių vežimo veiklą, teikiant kokybiškas ir keleivių poreikius 
atitinkančias vežimo paslaugas; 

siekti keleivių vežimo veiklos efektyvumo, ekologijos standartų diegimo ir laikymosi, visuomeninio ir 
socialiai atsakingo keleivių pervežimo tinklo plėtros, derinant įvairių transporto priemonių 
naudojimo galimybes;

teikti išvadas ir pasiūlymus, derinat miestų darnaus judumo projektinius pasiūlymus, užtikrinant 
tinkamą keleivių pervežimo atstovų, keleivių organizacijų bei valdžios institucijų bendradarbiavimą;

kaupti visiems Asociacijos nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti Asociacijos narių 
tarpe;

apjungti finansinius išteklius ir investicijas, vykdant Asociacijos tikslines programas ir projektus;

atstovauti Asociacijos narių teises, ginti jų interesus valstybės, savivaldybių, visuomenės ar 
tarptautinėse institucijose, teikti pasiūlymus dėl keleivių pervežimo reguliavimo, strategijų, 
programų, įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų;

organizuoti  Asociacijos veiklos viešinimą, plėtoti ryšius su verslo organizacijomis, mokslo įstaigomis 
ir visuomene.

Asociacijos tikslai



Asociacijos nariai

Asociacijos 
nariai 

Keleivių 
vežimo 
veikla 

užsiimantys 
juridiniai 
asmenys

Kiti juridiniai 
asmenys, 
susiję su  
keleivių 
vežimo 

paslaugų 
teikimu

Garbės 
nariai –
fiziniai 

asmenys

1. Ne mažiau kaip 2/3
Asociacijos narių turi 
sudaryti keleivių vežimo 
paslaugas teikiantys 
juridiniai asmenys.

2. Fiziniai asmenys 
Asociacijos veikloje 
dalyvauja garbės nario 
teisėmis. 



Asociacijos valdymas
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Visuotinis narių susirinkimas

Vienasmenis Asociacijos valdymo organas –
prezidentas

Kolegialus Asociacijos valdymo organas –
prezidiumas



Visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis narių 
susirinkimas:

keičia Asociacijos įstatus;

skiria ir atšaukia prezidiumo narius ir prezidentą;

nustato narių stojamųjų įnašų dydį ir metinio 
nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;

priima kitus įstatuose numatytus sprendimus

Kiekvienas narys 
balsuodamas turi 

vieną balsą
nepriklausomai 
nuo mokamo 

nario mokesčio 
dydžio



Prezidiumas

Prezidiumas Prezidiumą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

Prezidiumą sudaro 9 nariai. 8 nariai renkami, o devintas narys ir prezidiumo pirmininkas yra 
prezidentas.

Ne mažiau kaip 5 (penki) prezidiumo nariai (neskaitant prezidento) renkami iš Asociacijos 
steigėjų pasiūlytų kandidatų.

Kas 2 metai 1/3 prezidiumo narių perrenkami (rotacijos principas).

Prezidiumo 
nariai dirba 

visuomeniniais 
pagrindais

Gintaras Nakutis Prezidiumo pirmininkas ir asociacijos Prezidentas
Mindaugas Grigelis Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, UAB „Kauno autobusai“ gen. direktorius

Arūnas Indrašius UAB TOKS  generalinis direktorius
Arvydas Šemeta UAB „Mažeikių autobusų parkas“ direktorius
Rimantas Pabrėža UAB „Skuodo autobusai“ direktorius 
Vaidas Ramanauskas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ generalinis direktorius

Linas Skardžiukas UAB „Kautra“ generalinis direktorius
Otaras Urbanas UAB „Jonavos autobusai“ direktorius
Dalytė Venčkauskienė UAB „Marijampolės autobusų parkas“ direktorė



Prezidentas

Prezidentas
Renkamas ir atšaukiamas 4 metų kadencijai iš prezidiumo pasiūlytų 
kandidatų sąrašo.

Prezidentas gali būti renkamas tiek atlygintinai veiklai, tiek darbui 
visuomeniniais pagrindais.

Jeigu prezidentas išrenkamas atlygintinai veiklai, visuotinis narių 
susirinkimas nustato jo atlyginimą ir tvirtina pareiginius nuostatu

Asociacijos prezidentu  2018 m. lapkričio 27 d. išrinktas 

Gintaras Nakutis



Visuotinis narių susirinkimas

Prezidentas
(1)

Vykdantysis sekretorius
(1)

Prezidiumas
(9)

Struktūra



Asociacijos lėšos

stojamieji ir nario 
mokesčiai

narių tiksliniai įnašai

parama kitos teisėtai įgytos 
lėšos ir pajamos

Asociacijos 
lėšos



Lietuvos keleivių vežimo asociacijos nariai - 2021

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 
autobusai“

UAB TOKS UAB „Emtra“
2019-07-30

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

Šiuo metu Asociacija vienija 19 tiek savivaldybių ar valstybės kontroliuojamų, tiek privačių keleivius autobusais, troleibusais ir traukiniais 
vežančių bendrovių. Asociacijos narių apyvarta apie 140 mln. Eur, jų įmonėse dirba apie 4000 darbuotojų.

UAB „Šilalės 
autobusų parkas“

2019-12-06

AB „Pakruojo 
autotransportas“ 

2020-06-05

UAB „LTG Link“

2021-06-01



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) nare.

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


Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK)
Lietuvos keleivių vežimo asociacija 2019 m. birželio mėnesį tapo Lietuvos pramonininkų konfederacijos 

(LPK) nare.

Lietuvos pramonininkų konfederacija – didžiausia ir įtakingiausia 
verslo organizacija Lietuvoje, jungianti šakines ir regionines 
asociacijas, vienijančias daugiau nei 3 000 įmonių visose pagrindinėse 
pramonės šakose.

LPK žinoma, matoma ir girdima valdžios institucijose bei visuomenėje. 
LPK narėmis yra ir didžiausios, įtakingiausios Lietuvos įmonės, 
apjungiančias visas pagrindines pramonės šakas. Sujungtos verslo 
pajėgos sukuria galimybes daug greičiau ir efektyviau pasiekti bendrų 
tikslų.

www.lpk.lt

http://www.lpk.lt/


Alternatyvių degalų ir infrastruktūros asociacija(ADIA)
Lietuvos keleivių vežimo asociacija tapo Alternatyvių degalų ir infrastuktūros asociacijos (ADIA) 

asocijuota nare.

Alternatyvių Degalų ir Infrastruktūros Asociacijos misija – skatinti 
alternatyvių degalų ir infrastruktūros plėtrą Lietuvos transporto 
sektoriuje.

Asociacija siekia apjungti pastangas ir patirtį visų asociacijos narių, 
kurių verslas yra susijęs su alternatyvių tradiciniam kurui degalų 
gamyba, tiekimu, naudojimu ar moksliniais tyrimais, bei atstovauti 
jų teisėtus interesus valstybinėse ir savivaldos institucijose, 
tarptautinėse organizacijose ir asociacijose.

www.adia.lt

http://www.adia.lt/


Parengta

2020 m. kovo 10 d.

(patikslinta 2021-07-12)


