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DĖL LR ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ, SKATINANČIŲ GYVENTOJUS DAUGIAU 
NAUDOTIS NE LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS, O APLINKĄ MAŽIAU 
TERŠIANČIAIS MARŠRUTINIAIS AUTOBUSAIS, T. Y. VIEŠUOJU TRANSPORTU 
 
 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo Jūsų 
2017 m. gruodžio15 d. raštą Nr. 143 V „Dėl LR įstatymų, kitų teisės aktų, skatinančių gyventojus 
daugiau naudotis ne lengvaisiais automobiliais, o aplinką mažiau teršiančiais maršrutiniais 
autobusais, t. y. viešuoju transportu“. 

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo antrajame skirsnyje nurodyti asmenys 
naudojantis viešuoju transportu turi teisę važiuoti nemokamai, turi teisė įsigyti važiavimo bilietą su 
nuolaida, turi teisę į transporto išlaidų kompensavimą. Tokios priemonės skatina rinktis pigesnį 
būda keliauti viešuoju transportu.  

Pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą akcizai yra taikomi energiniams produktams,  
t. y. jeigu šie produktai parduodami arba naudojami kaip variklių degalai. Didinant akcizą 
degalams, asmeninės transporto priemonės naudojimas tampa vis brangesnis ir nepatrauklesnis 
lyginant su viešuoju transportu. 

Atkreipiame dėmesį, kad pačios savivaldybės gali inicijuoti ir įgyvendinti reikšmingus 
pokyčius, skatinančius gyventojus naudotis viešuoju transportu, pvz., Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos sprendimas dėl 1-4 klasių moksleivių 10 Eur vertės metinio viešojo transporto bilieto. 

Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, skatindama 
ekologiško ir darnaus susisiekimo būdus, sudarė sąlygas didžiosioms Lietuvos savivaldybėms 
(turinčioms daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų arba kurorto statusą) parengti ir įgyvendinti Darnaus 
judumo mieste planus, kuriuose numatytos priemonės leis efektyviau panaudoti esamą susisiekimo 
infrastruktūrą ir paskatins labiau naudotis alternatyviais susisiekimo būdais: viešuoju transportu, 
dviračiais ir pėsčiomis.  

Pažymėtina, kad pasinaudojus Europos Sąjungos struktūriniais fondais, visos Lietuvos 
savivaldybės turi galimybę įsigyti naujas ekologiškas viešojo transporto priemones, kurioms 
taikomi reikalavimai dėl didesnio keleivių saugumo ir geresnio kelionės informatyvumo. Taip pat 
šios transporto priemonės turės būti pritaikytos vežti keleivius turinčius specialiųjų poreikių. 
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