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DĖL PASIŪLYMO DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS 
SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS BEI TROLEIBUSAIS 
 
 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) išnagrinėjo 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos "Visuomeninės iniciatyvos" 2021 m. gruodžio 

30 d. el. laišką „Pasiūlymas dėl mokinių nemokamo vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo 

autobusais bei troleibusais“ (toliau – laiškas), kuriame siūloma Lietuvos Respublikos transporto 

lengvatų įstatymo (toliau – Transporto lengvatų įstatymas) 4 straipsnį papildyti tokios redakcijos 

3 punktu: „Teisė važiuoti vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bei 

troleibusais nemokamai suteikiama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose ir 

profesinio mokymo įstaigose, pateikus mokinio pažymėjimą. Šios gyventojų grupės važiavimo 

išlaidos kompensuojamos iš valstybės ir/ar savivaldybių biudžetų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka.“ 

Informuojame, kad Susisiekimo ministerija formuoja valstybės politiką keleivių ir krovinių 

vežimo geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, oro transportu srityje ir organizuoja, koordinuoja ir 

kontroliuoja jos įgyvendinimą1, tačiau Susisiekimo ministerijos nuostatuose nėra nurodyta, jog 

Susisiekimo ministerija yra institucija, formuojanti transporto lengvatų politiką Lietuvoje ar turinti 

išskirtines teises ir pareigas rengti tam tikrų įstatymų projektus. 

Pažymėtina, kad viena iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau 

– Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) funkcijų yra Seimo priimamų teisės aktų, Vyriausybės 

                                                           
1 Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 
1480 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7.2 papunktis 
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nutarimų, sprendimų ir rezoliucijų, kitų teisės aktų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

kompetencijai priskirtais klausimais projektų rengimas ir jų įgyvendinimo koordinavimas 

(organizavimas) bei šių teisės aktų taikymo praktikos analizė2. 

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytą ir įvertindami, kad Transporto lengvatų įstatymo 

pakeitimu poveikis bus daromas tikslinei grupei (mokiniams), kurios švietimo stebėseną, siekdama 

jai nustatytų veiklos tikslų, vykdo3 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, manome, kad šį Transporto 

lengvatų įstatymo pakeitimą turi rengti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

PRIDEDAMA: Laiškas su priedais, 26 lapai. 

 
Susisiekimo viceministras       Julius Skačkauskas 
 

                                                           
2 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. 
nutarimu Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“(toliau – 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatai), 11.1 papunktis  
3 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų 10.1.1 papunktis 
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