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VAŽIAVIMO MARŠRUTINIAIS AUTOBUSAIS TAISYKLĖS
I. Bendrosios nuostatos
1. Važiavimo maršrutiniais autobusais (toliau – taisyklės) nustato važiavimo UAB „Šalčininkų
autobusų parkas“ maršrutiniais autobusais. Šios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos
teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių ir bagažo vežimą.
II. Vežėjo pareigos ir atsakomybė
2. Vežėjas privalo užtikrinti autobusų keleivių saugumą ir transporto priemonių švarą.
3. Vairuotojai turi būti rūpestingi, atidūs ir paslaugūs, informuoti apie mokėjimo už važiavimą tvarką,
laikytis grafiko, pranešti apie maršruto pakeitimą, taip pat vežėjo pavedimu tikrinti keleivių bilietus
arba dokumentus, patvirtinančius asmens teisę į transporto lengvatą. Vairuotojų apranga turi būti
tvarkinga ir švari. Vairuotojams draudžiama rūkyti autobuse ar troleibuse, garsiai leisti muziką.
Keleiviui paprašius, vairuotojas privalo sumažinti garsą arba išjungti automagnetolą.
4. Vairuotojas keleiviams parduoda bilietus tik autobusui sustojus stotelėse.
5. Vairuotojas pastebėjus neblaivo (girto) ar apsvaigusio nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų,
vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), skleidžiančio aitrų kvapą, apsirengusio nešvariais drabužiais
keleivį, turi teisę tokį keleivį išlaipinti iš autobuso.
6. Vežėjas privalo autobusuose ir troleibusuose iškabinti šias taisykles, išrašus iš Lietuvos Respublikos
teisės aktų, reglamentuojančių transporto lengvatas. Taip pat turi būti nurodyti vežėjo telefono
numeriai.
7. Vežėjas už šie taisyklių pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
III. Keleivių teisės, pareigos ir atsakomybė
8. Keleiviai laukia autobuso stotelėse ir gali įlipti arba išlipti tik jam sustojus stotelėje.
9. Keleiviai į autobusą įlipa ir išlipa pagal vežėjo nurodytus simbolius prie durų.
10. Pirmumo teisę įlipti į autobusą turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys ir
senyvo amžiaus žmonės. Sėdimas vietas, virš kurių yra užrašai „Keleiviams su vaikais“,
„Neįgaliesiems“ arba atitinkami simboliai, kiti keleiviai privalo užleisti nurodytiesiems asmenims.
11. Keleiviams draudžiama:
1. autobusui važiuojant, kalbinti vairuotoją ar kitaip jam trukdyti;
2. važiuoti neblaiviems (girtiems) ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų
(narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), skleidžiantiems aitrų kvapą, apsirengusiems
nešvariais drabužiais, tepti ir gadinti autobuso, troleibuso išorę ir vidų, dėti bagažą ir leisti ant
sėdynių stovėti vaikams;
3. rūkyti, valgyti, gerti, šiukšlinti, triukšmauti ar kitokiais veiksmais pažeisti viešąją tvarką ir
trukdyti kitiems keleiviams.
12. Vežėjui padarytą žalą (apgadinta autobuso, troleibuso išorė ar vidus, išdaužtas ar subraižytas langas
ir kt.) kaltininkas turi atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.
13. Galinėje maršruto stotelėje keleiviai privalo išlipti.
14. Sugedus autobusui, pažymėtas vienkartinis bilietas suteikia teisę keleiviui važiuoti kitu UAB
„Šalčininkų autobusų parkas“ autobusu iki galinės maršruto stotelės.
IV. Atsiskaitymas už važiavimą
15. Bilietai yra vienkartiniai ir mėnesiniai. Vienkartiniai bilietai įsigyjami iš vairuotojo toje pačioje
stotelėje, kurioje jis įlipo. Mėnesiniai bilietai įsigyjami autobusų stotyje, adresu Vilniaus g. 56,
Šalčininkai.

16. Pažymėtas vienkartinis bilietas suteikia teisę važiuoti viena transporto priemone viena maršruto
kryptimi iki galinės maršruto stotelės. Mėnesinis bilietas suteikia teisę važiuoti autobusais biliete
nurodytomis sąlygomis.
17. Keleivis, įlipęs į autobusą privalo:
1. iš vairuotoją įsigyti vienkartinį bilietą pilną arba su nuolaida ir turėti galiojantį dokumentą,
patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą;
2. turėti galiojantį mėnesinį bilietą su nuolaida ir galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens
teisę į transporto lengvatą.
18. Lengvatos keleiviams suteikiamos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nustatyta
tvarka.
19. Keleivis, neturintis galiojančio dokumento, suteikiančio jam teisę naudotis transporto lengvata,
privalo pirkti bilietą už visą kainą.
20. Bilietas, sugadintas taip, kad negalima perskaityti jame esančios informacijos negalioja.
V. Bagažo vežimas
21. Keleivis turi teisę nemokamai vežti rankinį bagažą, neužimantį papildomos keleivio vietos.
22. Keleivis, pažymėjęs papildomą vienkartinį bilietą, gali vežti bagažą, užimantį ne daugiau kaip vieną
papildomą keleivio vietą.
23. Už vežamo bagažo saugumą atsako pats keleivis.
24. Autobusais draudžiama vežti degiąsias, sprogstamąsias, dvokiančias, radioaktyvias medžiagas,
suspaustas ir suskystintas dujas (išskyrus dujas nešiojamuose balionuose), smailius, aštrius,
griozdiškus, trukdančius keleiviams daiktus, nesuvyniotus arba be dėklų šaunamuosius ginklus,
daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės sėdynes arba keleivių drabužius.
25. Keleivis privalo garantuoti, kad jo vežami gyvūnai nekels grėsmės kitų keleivių sveikatai, gyvybei,
nuosavybei ir ramybei, ir atlyginti gyvūnų padarytą žalą.
26. Keleivis su šunimi (kuris turi būti su antsnukiu, laikomas už ne ilgesnio kaip 0,5 m pavadėlio) įlipa
pro paskutines duris ir važiuoja autobuso gale.
27. Gyvūnui priteršus, jį vežantis keleivis privalo nedelsdamas surinkti eksperimentus ir išvalyti suteptą
salono vietą.
VI. Keleivių kontrolė
28. Teisę kontroliuoti keleivius turi vežėjo ir Savivaldybės įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys,
kuriems teisės aktai suteikia teisę kontroliuoti keleivius (toliau – kontrolierius).
29. Kontrolierius privalo būti prisisegęs skiriamąjį ženklą (kortelę, ženkliuką), keleivio reikalavimu
parodyti pažymėjimą.
30. Kontrolieriaus prašymu keleivis privalo pateikti vieną iš šių bilietų arba dokumentų:
1. vienkartinį bilietą;
2. mėnesinį bilietą;
3. vienkartinį bilietą su nuolaida ir galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto
lengvatą;
4. galiojantį mėnesinį bilietą su nuolaida ir galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į
transporto lengvatą.
31. Keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto arba vežančiu vaiką nuo septynerių iki šešiolikos metų be
bilieto, jei kontrolės metu jis:
1. nepateikia kontrolieriui tinkamai vienkartinio bilieto arba galiojančio mėnesinio bilieto, arba
vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į
transporto lengvatą;
32. Keleivis, važiuojantis autobusu be bilieto, vežantis vaiką nuo septynerių iki šešiolikos metų be
bilieto, nesumokėjęs už papildomą bagažą arba vežęs draudžiamą bagažą, traukiamas
administracinės atsakomybės įstatymo nustatyta tvarka. Kontrolierius turi teisę tokį keleivį išlaipinti
iš autobuso.
33. Kontrolierius už šių taisyklių pažeidimus turi teisę skirti keleiviui baudą.

