Asmenys, turintys teisę įsigyti vienkartinį ar terminuotą vardinį važiavimo bilietą su nuolaida
(galioja nuo 2008 07 01 )
Susisiekimo maršrutai
Keleivių kategorijos

Tolimojo susisiekimo
autobusais
Nemo
kamai

50%
nuolaida

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 pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę
senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta
tvarka yra nustatyta tvarka yra nustatytas didelių
specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. liepos 1 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 bei juos lydintys asmenys
(vienam asmeniui - vienas lydintysis)
4. 80 metų ir vyresni asmenys

5. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai,
pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos
amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas
vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1
d. pripažinti II ir II grupės invalidais) dėl 1991 m.sausio
11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos

Keleiviniais traukiniais,
laivais ir keltais
Nemok
amai

50%
nuolaida
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nuolaida
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6. Žuvusiųjų LR nepriklausomybės gynėjų šeimų 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. Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, ar asmenys,
sukakę senatvės pensijos amžių , kuriems teisės aktų
nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų
poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II grupės
invalidais)

80%
nuolaida

Vietinio ( miesto ir
priemiesčio) susisiekimo
autobusais ir troleibusais
Nemo
50%
80%
kamai
nuolaida nuolaida
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9. Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviai kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų ir laisvės kovų
dalyviai
10. Nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėję asmenys politiniai kaliniai ir tremtiniai bei buvę getų ,
koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai
11. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai,
nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos
SSRS agresijos
12. Asmenys nuo 70 iki 80 metų
13. Keleiviui, vežančiam keletą vaikų iki 7 metų, trečiajam
ir kitiems iki 7 metų vaikams
14. Keleiviui, vežančiam vaikus nuo 7 iki 10 metų
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(išskyrus
miesto
susisiekimą)

15. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų

mokyklos ir konservatorijų mokiniai
16. Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, LR ir kitų
Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys
Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų
dieniniuose skyriuose, dieninių bendrojo lavinimo
mokyklų, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių
mokiniai ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio menų mokyklos mokiniai
17. Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, LR ir
kitų Europos sąjungos valstybių narių piliečiai,
studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų
mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio
mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai
18. Kiekvienam keleiviui leidžiama vežti 2 vaikus iki 7
metų, neužimant atskiros sėdimos ar miegamos vietos.
19. Pareigūnai, kontroliuojantys keleivinį transportą,
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka
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vardinis
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Pastabos: * - įsigijus tik vienkartinį važiavimo bilietą,
** - įsigijus vienkartinį ar terminuotą vardinį važiavimo bilietą,
*** - tik vietinio (miesto) susisiekimo autobusais ir troleibusais.
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