LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
ĮSAKYMAS
1997 m. balandžio 28 d. Nr. 150
Vilnius
DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO KONTROLĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 2 dalimi bei
13, 14 straipsniais,
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatus (pridedama).
2. Tvirtinu pridedamas:
2.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos keleivinio kelių transporto kontrolieriaus
pažymėjimo formą;
2.2. vietinio keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo formą;
2.3. keleivinio kelių transporto vežėjo kontrolieriaus pažymėjimo formą.
SUSISIEKIMO MINISTRAS

ALGIS ŽVALIAUSKAS
__________

PATVIRTINTA
Susisiekimo
ministerijos
1997 m.balandžio 28 d.
įsakymu Nr. 150

KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO KONTROLĖS
NUOSTATAI
Bendroji dalis
1. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu bei
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kelių transporto veiklą, ir yra privalomi vežėjams,
vežantiems keleivius, kelių transporto priemonių ekipažams, kontrolieriams bei keleiviams.
2. Keleivinį kelių transportą kontroliuoja:
2.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –
Inspekcijos) pareigūnai, turintys specialius kontrolieriaus pažymėjimus (toliau – kontrolieriaus
pažymėjimas);
2.2. savivaldybės institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės
tarnybų pareigūnai, turintys kontrolieriaus pažymėjimus;
2.3. vežėjų (keleivinio autobusų ir elektros transporto įmonių) vadovai, jų pavaduotojai,
kontrolės tarnybų vadovai bei transporto kontrolieriai ir kiti vežėjo paskirti asmenys, turintys
kontrolieriaus pažymėjimus.
3. Inspekcija organizuoja kontrolieriaus pažymėjimų blankų spausdinimą ir pagal iš
anksto pateiktas paraiškas centralizuotą savivaldybių ir vežėjų aprūpinimą jais bei teikia kitokią
pagalbą kontrolės darbo organizavimo klausimais.
Keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimas
4. Kontrolieriaus pažymėjimas patvirtina kontrolieriaus asmens tapatybę bei jam suteiktas
teises ir pareigas.
5. Neteko galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu
Nr. 221 (nuo 2001 m. liepos 12 d.) (Žin., 2001, Nr. 60-2158).
6. Kontrolieriaus pažymėjimas išduodamas ne ilgiau kaip trejiems metams. Pasibaigus
kontrolieriaus pažymėjimo galiojimo terminui, kartu nutrūksta institucijos suteiktos teisės vykdyti
keleivinio kelių transporto kontrolės funkcijas. Kontrolierius pažymėjimą privalo grąžinti jį
išdavusiai institucijai.
7. Praradus kontrolieriaus pažymėjimą, institucijos, išdavusios pažymėjimą, vadovui turi
būti pateiktas paaiškinimas, nurodant praradimo priežastį. Kontrolierius apie pažymėjimo praradimą
savo lėšomis turi paskelbti respublikinėje spaudoje.
8. Keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo galiojimą gali panaikinti
institucija, išdavusi pažymėjimą.
9. Kontrolieriaus pažymėjimų blankai spausdinami specialaus pavyzdžio popieriuje su
apsauginiu tinkleliu, numeruojami šešiaženkliu skaičiumi ir centralizuotai užsakomi per Inspekciją.
Vykdoma griežta blankų apskaitos kontrolė.
10. Kontrolieriaus pažymėjimų formos yra:
10.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos keleivinio kelių transporto kontrolieriaus
pažymėjimai, kuriuos išduoda Inspekcija;
10.2. vietinio keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimai, kuriuos išduoda
savivaldybės institucijos;

10.3. keleivinio kelių transporto vežėjo kontrolieriaus pažymėjimai, kuriuos išduoda
vežėjai (keleivinio autobusų ir elektros transporto įmonės).
11. Pažymėjimų formatas – 105 mm/ 75 mm.
12. Kontrolieriaus pažymėjime turi būti šie duomenys:
12.1. kontrolieriaus pažymėjimą išduodančios institucijos pavadinimas;
12.2. kontrolieriaus pažymėjimo numeris;
12.3. kontrolieriaus vardas, pavardė;
12.4. kontrolieriaus teisės;
12.5. nuotrauka;
12.6. kontrolieriaus pažymėjimo galiojimo terminas;
12.7. institucijos, išdavusios pažymėjimą, vadovo pareigos, parašas;
12.8. institucijos antspaudas.
13. Kontrolieriaus pažymėjimai padengiami skaidria plėvele ir registruojami apskaitos
žurnale.
Keleivinio kelių transporto kontrolierių teisės ir pareigos
14. Kontrolierius, vykdydamas kontrolės funkcijas, privalo vadovautis Lietuvos
Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministerijos, Inspekcijos įsakymais,
savivaldybių sprendimais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivinio
kelių transporto veiklą, bei nešioti matomoje vietoje (krūtinės aukštyje) prie aprangos pritvirtintą
institucijos, išdavusios kontrolieriaus pažymėjimą, identifikacinę kortelę, kurioje nurodoma
kontrolieriaus vardas, pavardė, pareigos.
15. Keleivinio kelių transporto kontrolieriai pagal savo kompetenciją tikrina:
15.1. Inspekcijos pareigūnai, turintys kontrolieriaus pažymėjimą, – tarptautinių maršrutų ir
tolimojo susisiekimo keleivinį kelių transportą bei turi teisę kontroliuoti visų rūšių keleivinį kelių
transportą (įskaitant taksi) visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir, vykdydami kontrolės
funkcijas, įstatymų nustatyta tvarka gali nemokamai juo važiuoti (išskyrus lengvuosius
automobilius taksi);
15.2. savivaldybės institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės
tarnybų pareigūnai – lengvuosius automobilius taksi ir keleivines kelių transporto priemones,
dirbančias vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutuose, joms esant/važiuojant šios ar gretimų
savivaldybių teritorijose, ir, vykdydami kontrolės funkcijas, įstatymų nustatyta tvarka gali
nemokamai jomis važiuoti (išskyrus lengvuosius automobilius taksi); savivaldybės institucija arba
jos įgaliota įstaiga, atsižvelgdama į aplinkybes ar poreikius, gali išduoti pažymėjimus, suteikiančius
teisę kontroliuoti tik tam tikrose gretimų savivaldybių teritorijose;
15.3. vežėjo keleivinio kelių transporto kontrolieriai, turintys vežėjo išduotus
kontrolieriaus pažymėjimus, – vežėjo įmonės keleivinį kelių transportą Lietuvos Respublikos
teritorijoje bei, vykdydami kontrolės funkcijas, gali nemokamai juo važiuoti (išskyrus lengvuosius
automobilius taksi); vežėjai gali pavesti vykdyti savo įmonių keleivinio kelių transporto ir juo
besinaudojančių keleivių kontrolę kitiems asmenims.
16. Neteko galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. 3-423 (nuo 2002 m. rugsėjo 12 d.) (Žin., 2002, Nr. 89-3829).
17. Neteko galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. 3-423 (nuo 2002 m. rugsėjo 12 d.) (Žin., 2002, Nr. 89-3829).
18. Neteko galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. 3-423 (nuo 2002 m. rugsėjo 12 d.) (Žin., 2002, Nr. 89-3829).
19. Kontrolės metu tikrinama:
19.1. ar keleivinio kelių transporto priemonių ekipažai ir lengvųjų automobilių taksi
vairuotojai turi vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą arba naudotojo
pažymėjimą, techninės apžiūros taloną bei dokumentus, suteikiančius vežėjui teisę įstatymų

nustatyta tvarka užsiimti keleivių vežimo veikla (tikrina tik Inspekcijos ir savivaldybių institucijų
arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės tarnybų pareigūnai);
19.2. kaip vežėjai, ekipažai ir keleiviai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių keleivių
vežimą, reikalavimų;
19.3. kaip vežėjai ir ekipažai laikosi maršrutų, eismo tvarkaraščių, bilietų išdavimo
tvarkos, darbo ir poilsio režimo, transporto priemonių apipavidalinimo reikalavimų ir kt.
20. Pagal savo kompetenciją vykdydami kontrolės funkcijas, kontrolieriai turi teisę:
20.1. sustabdyti signaliniu disku keleivines kelių transporto priemones Kelių eismo
taisyklių nedraudžiamose vietose;
20.2. įlipti į autobusus be eilės nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus ir tikrinti transporto
priemonės ir keleivių vežimo dokumentus bei bilietus;
20.3. užrašyti vairuotojų ir konduktorių kelionės dokumentuose atliktų patikrinimų
rezultatus;
20.4. paimti negaliojančius ar suklastotus bilietus bei dokumentus ir persiųsti juos
išdavusioms institucijoms;
20.5. asmenims, padariusiems administracinį teisės pažeidimą keleiviniame kelių
transporte, įstatymų nustatyta tvarka skirti administracinę baudą, vadovaujantis Administracinių
teisės pažeidimų kodeksu;
20.6. išlaipinti keleivius be bilieto, jeigu šie atsisako juos įsigyti;
20.7. Inspekcijos kontrolieriai – pasienio kontrolės punkte sulaikyti tarptautiniu maršrutu
vykstančią transporto priemonę, kol įforminamas pažeidimas;
20.8. asmenims, padariusiems administracinį teisės pažeidimą keleiviniame kelių
transporte, įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą.

Kontrolierių atsakomybė
21. Keleivinio kelių transporto kontrolieriaus neteisėti veiksmai gali būti įstatymų
nustatyta tvarka apskųsti institucijoms, išdavusioms kontrolierių pažymėjimus, o institucijų
sprendimai – įstatymų nustatyta tvarka – teismui. Keleivinio kelių transporto kontrolieriai už
suteiktų įgaliojimų viršijimą, keleivinio kelių transporto kontrolės funkcijų netinkamą vykdymą,
darbo drausmės pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka arba gali būti panaikintas
kontrolieriaus pažymėjimo galiojimas.
_____________

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos 1997 m. balandžio 28 d.
įsakymu Nr. 150

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos keleivinio kelių
transporto kontrolieriaus pažymėjimo forma)

(Pirma pažymėjimo formos pusė)

(Antra pažymėjimo formos pusė)

(herbas)
VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO
INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS
PAŽYMĖJIMAS Nr. 000000
_________________________________
yra ______________________________
_________________________________
_________________________________
ir turi teisę kontroliuoti visų rūšių
keleivinį transportą Lietuvos Respublikos
teritorijoje ir nemokamai juo važiuoti.

The owner of this Certificate
has the right to control
passenger road transport
and taxies within the state

Galioja iki _______ d.
__________________
Inspekcijos viršininkas
__________________
(parašas)
__________________
(vardas, pavardė)
A.V.

SUDERINTA
Lietuvos archyvų departamento
generalinis direktorius
Vidas Grigoraitis
2004 m. rugsėjo 27 d.
_______________

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos 1997 m. balandžio 28 d.
įsakymu Nr. 150

(Vietinio keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo
forma)

_______________________ SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
PAŽYMĖJIMAS Nr. 000000
_______________________________________
yra šios savivaldybės keleivinio kelių transporto
kontrolierius (-ė) ir turi teisę kontroliuoti
vietinio ir tolimojo susisiekimo keleivinį kelių
transportą
bei
taksi
________________________________
_______________________________________
savivaldybių teritorijose ir nemokamai juo
važiuoti (išskyrus taksi).
Galioja iki ___________d.
Administracijos direktorius
______________________
(parašas)
______________________
(vardas, pavardė)
A.V.

SUDERINTA
Lietuvos archyvų departamento
generalinis direktorius
Vidas Grigoraitis
2004 m. rugsėjo 27 d.
___________________

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos 1997 m. balandžio 28 d.
įsakymu Nr. 150

(Keleivinio kelių transporto vežėjo kontrolieriaus pažymėjimo
forma)

______________________________________
(vežėjo pavadinimas)
PAŽYMĖJIMAS Nr. 000000
______________________________________
yra šio vežėjo keleivinio kelių transporto
kontrolierius (-ė) ir turi teisę kontroliuoti savo
įmonės keleivinį kelių transportą Lietuvos
Respublikos teritorijoje ir nemokamai juo
važiuoti.
Galioja iki ____________ d.
_______________________
(pareigų pavadinimas)
_______________________
(parašas)
_______________________
(vardas, pavardė)
A.V.

SUDERINTA
Lietuvos archyvų departamento
generalinis direktorius
Vidas Grigoraitis
2004 m. rugsėjo 27 d.

