
 
 

LENGVATOS KELEIVIAMS 
 

VILNIAUS RAJONO KELEIVINIO PRIEMIESTINIO TRANSPORTO MARŠRUTINIUOSE AUTOBUSUOSE 
Ištrauka iš Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo: 

 
TEISĖ VAŽIUOTI NEMOKAMAI: 

1. kiekvienam keleiviui suteikiama teisė nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų neužimant atskiros sėdimos vietos; 

2. teisė nemokamai važiuoti suteikiama keleivinį transportą kontroliuojantiems pareigūnams Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 

 
 

TEISĘ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ PRIEMIESTINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS  
SU 80 PROC. NUOLAIDA TURI (pateikus atitinkamos rūšies pažymėjimą): 

1. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam 

asmeniui – vienas lydintysis); 

2. asmenys, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. 

birželio 30 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);  

3. į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos 

lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis); 

4. 80 metų ir vyresni asmenys; 

5. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų 

poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; 

6. žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; 

7. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni; 

8. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų 

kaliniai, sukakę 70 metų ir vyresni 

 

 

TEISĘ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ PRIEMIESTINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS  
SU 60 PROC. NUOLAIDA TURI NUO 2019-02-01 (pateikus atitinkamos rūšies pažymėjimą): 

 
1. Vilniaus rajono tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T3-396 rajone suteikta 60 procentų bilieto kainos lengvata bendrojo ugdymo 

programas vykdančių mokyklų mokiniams, (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programas), važiuojantiems Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtais maršrutais. 
 
 

TEISĘ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ PRIEMIESTINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS  
SU 50 PROC. NUOLAIDA TURI (pateikus atitinkamos rūšies pažymėjimą): 

1. asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. 

birželio 30 d. pripažinti II grupės invalidais); 

2. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni kaip 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai; 

3. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų 

kaliniai, jaunesni kaip 70 metų; 

4. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; 

5. asmenys nuo 70 iki 80 metų; 

6. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo arba vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais 

traukiniais bilietą su 50 procentų nuolaida turi aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos 

Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos 

Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat 

mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

7. Teisė įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo ir vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais 

traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida suteikiama vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų; 

8. Keleiviui, vežančiam keletą vaikų iki 7 metų tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais, suteikiama teisė trečiajam ir kitiems vaikams iki 7 metų 

įgyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo bilietą su 50 procentų nuolaida. 

9. Mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniai, turi teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo 

arba vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 

procentų nuolaida. 

10. Vilniaus rajono tarybos 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T3-392 rajone suteikta 50 procentų bilieto kainos lengvata asmenims, sukakusiems 

senatvės pensijos amžių, valstybės švenčių dienomis ir sekmadieniais. 

 

 
Leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavė Vilniaus rajono savivaldybės 

administracija (Rinktinės g. 50, Vilnius; Tel. (8-5) 2030054) 

 


