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ĮŽANGA 
 

Viešojo transporto aplinkos nepritaikymas ir su tuo susiję problemos išlieka viena iš 

esminių kliūčių žmonėms su negalia (ypač judantiems neįgaliojo vežimėliu) aktyviai dalyvauti 

visuomenės gyvenime. 2017 m. pradžioje mūsų šalyje gyveno 245 tūkst.
1
 žmonių su negalia, apie 

70 tūkst. turinčių judėjimo negalią.  

Lietuvoje galioja bent keletas teisės aktų, nustatančių neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų 

galimybes keliauti, naudotis viešuoju miesto ir tarpmiestiniu transportu bei nemokamai gauti 

reikalingą pagalbą. Svarbiausi iš jų - Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos 

Fakultatyvu protokolas (toliau – Konvencija), Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 

Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

įsakymu Nr. 3-403 patvirtintas Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo 

Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovas. 

Konvenciją Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 2010 m. gegužę. Mūsų valstybė 

įsipareigojo užtikrinti Konvencijos nuostatų įgyvendinimą bei nustatytu periodiškumu teikti jos 

įgyvendinimo ataskaitas. Konvencijos nuostatos yra susijusios su šalies įsipareigojimu užtikrinti 

neįgaliųjų teises įvairiose srityse (fizinė aplinka, ugdymas, užimtumas, sveikatos priežiūra ir 

pan.). Konvencijos 9 straipsnis „Prieinamumas“ tiesiogiai įpareigoja valstybes imtis atitinkamų 

priemonių, „kad neįgalieji galėtų gyventi savarankiškai ir visapusiškai dalyvauti visose gyvenimo 

srityse“ ir kad „neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis“ būtų užtikrintas „fizinės aplinkos, 

transporto, informacijos ir ryšių, įskaitant informacijos ir ryšių technologijų bei sistemų, taip pat 

kitų visuomenei prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų prieinamumas tiek miesto, tiek kaimo 

vietovėse“. Šios priemonės, apimančios prieinamumo kliūčių ir trukdžių nustatymą ir pašalinimą, 

taip pat taikomos „pastatams, keliams, transporto priemonėms ir kitokiems vidaus ir lauko 

objektams, įskaitant mokyklas, būstą, medicinos įstaigas ir darbo vietas“
2
 

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 

181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies 

keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 kuris Europos Sąjungos valstybėse, taip pat ir 

Lietuvoje, įsigaliojo 2013 m. kovo 1 d.
3
 Šiuo reglamentu nustatytos neįgaliųjų ir riboto judumo 

asmenų nediskriminavimo ir pagalbos keliaujant taisyklės, tačiau tik suplanuotais maršrutais 250 

km. ir/ar didesniais atstumais. Reglamente teigiama, kad „Neįgalieji ir riboto judumo asmenys 

turi tokias pačias teises į judėjimo laisvę, pasirinkimo laisvę ir nediskriminavimą, kaip ir kiti 

piliečiai.“ Problema ta, Reglamento nuostatos daugeliu atveju gali būti netaikomos, kadangi 

Lietuva yra nedidelė šalis.  

                                                             
1 2016-2017 m. Socialinis pranešimas http://www.pramprof.lt/images/dokumentai/socialinis-pranesimas-2016-
17.pdf, 80 psl. 
2 Nuoroda į JT Neįgaliųjų teisių konvenciją https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.335882  
3 Nuoroda į EP ir Tarybos Reglamentą Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių 
teisių http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0181 

http://www.pramprof.lt/images/dokumentai/socialinis-pranesimas-2016-17.pdf
http://www.pramprof.lt/images/dokumentai/socialinis-pranesimas-2016-17.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.335882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0181
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2013 m. liepos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-403 patvirtintas 

Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios 

praktikos vadovas.
4
 Jame taip pat numatomos įvairios priemonės, pradedant viešojo transporto 

pritaikymu ir baigiant personalo apmokymais.  

Be to, tiek Reglamente, tiek ministro įsakyme atkreipiamas dėmesys, kad aukščiau minėti 

pritaikymai reikalingi ne tik negalias turintiems asmenims, bet ir senyvo amžiaus žmonėms, 

nėščiosioms, mamoms su vežimėliais, žmonėms, turintiems laikinas negalias, pvz., po traumų. 

Į tai atkreipia dėmesį ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto lektorė Alina 

Verseckienė savo straipsnyje „Paratransporto integravimo į miesto viešojo transporto sistemą 

aspektų tyrimas“: „Kita nerimą kelianti tendencija – visuomenės senėjimas. Jungtinių Tautų 

duomenimis, pagyvenusių žmonių (vyresnių kaip 60 metų) procentas išaugo nuo 9,2 % 1990-ais 

metais iki 11,7 % 2013-ais metais bei toliau augs ir pasieks 21,1 % 2050-ais metais (United 

Nations 2013). Tai reiškia, kad sparčiai auga socialiai remtinų asmenų grupė, o šis faktas yra itin 

reikšmingas, organizuojant viešąjį transportą dėl dviejų priežasčių: pagyvenę žmonės sudaro 

didelę dalį viešojo transporto naudotojų ir jiems yra taikomos lengvatos bilietui įsigyti. Ši , 

organizuojant viešąjį transportą, reikšminga naudotojų grupė pasižymi daugeliu žmonėms, 

turintiems judėjimo apribojimų, būdingų bruožų, todėl viešojo transporto plėtojimas lygiagrečiai 

vertinant tokių žmonių poreikius yra būtinas tvariai plėtrai užtikrinti.“
5
 

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atliktas „Viešojo transporto aplinkos pritaikymo 

neįgaliesiems vertinimo tyrimas“ leis identifikuoti problemines sritis bei numatyti veiksmus ir 

priemones, įskaitant ir finansines, kliūtims šalinti.  

Tyrimo duomenys ir rezultatai taip pat bus reikalingi JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 

stebėsenai vykdyti bei Konvencijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai rengti. 

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti viešojo transporto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems 

situaciją Lietuvos mastu ir pateikti rekomendacijas esamos situacijos gerinimui. 

Tyrimo uždaviniai : 

1. Išsiaiškinti viešųjų transporto paslaugų teikimo apimtis. 

2. Išnagrinėti transporto įmonių turimų transporto priemonių skaičių pagal apskritis, rūšis ir 

amžių, nurodant kokią dalį sudaro žemagrindis transportas. 

3. Išnagrinėti, kur dažniausiai nukreipiamas žmonių su negalia specialiesiems poreikiams 

pritaikytas transportas. 

4. Išsiaiškinti specialios įrangos ir priemonių, palengvinančių žmonių su specialiaisiais 

poreikiais mobilumą, įdiegimą transporto priemonėse.  

5. Išanalizuoti kaip dažnai žmonės su negalia kreipiasi į transporto įmones dėl paslaugų 

suteikimo (įlaipinimo/išlaipinimo ir kitų).  

                                                             
4 https://e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.99F076F84F2F&lang=lt  
5 Alina Verseckienė. „Paratransporto integravimo į miesto viešojo transporto sistemą aspektų tyrimas“ - 

http://www.mla.vgtu.lt/index.php/mla/article/viewFile/831/pdf_1  

https://e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.99F076F84F2F&lang=lt
http://www.mla.vgtu.lt/index.php/mla/article/viewFile/831/pdf_1
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6. Išsiaiškinti, ar vyksta mokymai transporto paslaugų sektoriaus darbuotojams kaip 

atpažinti įvairias negalios rūšis, kokia pagalba jiems reikalinga ir kaip ją reikia teikti. 

7. Išanalizuoti vežėjų nuomonę apie neįgaliųjų mobilumą. 

8. Išsiaiškinti, ar transporto įmonės planuoja 5 metų laikotarpiu įsigyti transporto priemonių, 

pritaikytų žmonių su negalia specialiesiems poreikiams.  

9.  Išanalizuoti vežėjų pastabas ir komentarus.  

Ataskaitą sudaro šios pagrindinės dalys: 

o 1 dalis – Tyrimo aprašymas, metodologija, tyrimo respondentų charakteristika. 

o 2 dalis – Tyrimo rezultatų apibendrinimas. 

o 3 dalis – Tyrimo išvados ir rekomendacijos. 

o Priedai.  
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I. TYRIMO APRAŠYMAS 

 

1.1. TYRIMO METODOLOGIJA 

METODAS 

 Parengtas 10 klausimų „Viešojo transporto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems vertinimo 

tyrimo klausimynas“ transporto paslaugas teikiančioms įmonėms. Devyni klausimai – 

uždaro tipo, t. y., sudaryti taip, kad respondentas galėtų pasirinkti vieną ar kelis atsakymų 

variantus. Vienas klausimas – atviras, kur prašoma respondentų išsakyti nuomonę, 

komentarus, pastebėjimus. Klausimynas buvo patalpintas elektroninėje erdvėje 

https://www.apklausk.lt/s/5961d62561216. Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline 

vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ ir Nacionaline viešojo transporto keleivių 

asociacija, gauti Lietuvos transporto paslaugų teikimo įmonių duomenys ir kiekvienam 

vežėjui jų nurodytais elektroniniais paštais buvo išsiuntinėti raštai apie organizuojamą 

apklausą ir nuoroda į klausimyną.  

ATRANKA 

 Klausimyną galėjo pildyti kiekvienas vežėjas, teikiantis viešojo transporto paslaugas 

gyventojams.  

APKLAUSOS ATLIKIMAS 

 Apklausa atlikta 2017 m. liepos 26 d. – rugsėjo 12 d. 

 Remiantis Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos pateikta informacija 

Lietuvoje yra apie 168 vežėjų, teikiančių keleivių pervežimo transporto paslaugas. 

Privaloma tyrimo imtis – 115 viešojo transporto vežėjų (60 proc.). Gauta atsakymų iš 120 

transporto paslaugas teikiančių įmonių (71,4 proc.). 

 

1.2. TYRIMO RESPONDENTAI 

 

 Į „Viešojo transporto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems vertinimo tyrimo klausimyną“ 

atsakė 120 įmonių, teikiančių viešojo transporto paslaugas gyventojams.  

 Didžiąją dalį įmonių pagal juridinį statusą sudaro uždarosios akcinės bendrovės – 104 

įmonės (87 proc.), 14 įmonių (12 proc.) turi individualios, personalinės ar komercinės 

įmonės statusą, tik 2 įmonės (1 proc.) yra savivaldybių įmonės. 

 Išanalizuotas transporto įmonių dydis, atsižvelgiant į transporto priemonių skaičių. 

Vyrauja įmonės, turinčios 11-30 transporto priemonių. Tokių įmonių yra 44. Toliau seka 

nedidelės įmonės, turinčios 1-10 transporto priemonių; įmonių skaičius - 41. 25 įmonės 

turi 31-60 transporto priemonių parkus. Virš 500 transporto priemonių yra tik vienoje 

įmonėje. Daugiau informacijos 1 lentelėje „Įmonės pagal transporto priemonių skaičių, 

išskiriant ir įmones, turinčias žemagrindį transportą“. 

  

https://www.apklausk.lt/s/5961d62561216
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 1 lentelė. Įmonės pagal transporto priemonių skaičių, išskiriant ir įmones, turinčias 

žemagrindį transportą  

Eil. 

Nr. 

Transporto 

priemonių 

skalė, vnt. 

Įmonių 

skaičius 

Transporto 

priemonių 

sk. 

Iš jų įmonių sk., 

turinčių 

žemagrindes 

transporto 

priemones 

Žemagrindžio 

transporto 

priemonių 

skaičius, vnt. 

1. 1 – 10   41 229 5 7 

2. 11 – 30  44 816 11 49 

3. 31 – 60  25 981 16 127 

4. 61 – 100  3 262 3 82 

5. 101 – 500  6 1252 5 565 

6. Virš 500 1 608 1 316 

Viso: 120 4148 41 1146 

  

 Nagrinėjant klausimą apie transporto įmonių jungimąsi į kokias nors skėtines struktūras,  

net 56,2 proc. respondentų nurodė, kad nepriklauso jokiai vežėjų asociacijai, 42,1 proc. 

vežėjų priklauso asocijuotoms struktūroms, 1,7 proc. – ketina stoti į asocijuotas vežėjų 

interesus atstovaujančias struktūras. 1 įmonė – UAB „Kautra“ - priklauso 2 asociacijoms: 

„Linava“ ir „Eurolines“.  

Tyrimas parodė, kad asociacijoms priklausančios įmonės yra socialiai atsakingesnės, turi 

daugiau pritaikyto transporto, teikia daugiau paslaugų neįgaliesiems. 

Plačiau - 2 lentelėje „Transporto paslaugų teikimo įmonių priklausymas asocijuotoms 

struktūroms“.   

2 lentelė. Transporto paslaugų teikimo įmonių priklausymas asocijuotoms struktūroms 

Eil. 

Nr. 
Vežėjų asociacijos pavadinimas Skaičius 

Procentinė 

dalis 

1. „Linava“ – Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais 

asociacija 

46 38,0 

2. „Eurolines“ 1 0,8 

3. Alytaus vežėjų asociacija 1 0,8 

4. Aukštaitijos ekipažas 2 1,7 

5. Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija  1 0,8 

6. Kandidatai į „Linava“ 2 1,7 

7. Nepriklauso jokiai asociacijai  68 56,2 

Viso: 121* 100 

*UAB „Kautra“ priklauso 2 asociacijoms 
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 Išnagrinėtas vežėjų pasiskirstymas pagal apskritis. Didžioji dalis įmonių yra registruotos 

Vilniaus apskrityje – 32 įmonės (26,7 proc.), Kauno – 21 įmonė (17,5 proc.), Klaipėdos – 

20 įmonių (16,7 proc.), Šiaulių – 10 (8,3 proc.), Panevėžio – 9 (7,5 proc.), Utenos ir 

Telšių – po 7 (5,8 proc.), mažiausiai transporto įmonių registruotos Tauragės apskrityje – 

4 įmonės (3,3 proc.), Marijampolės ir Alytaus apskrityse – po 5 įmones (4,2 proc.).  

1 pav. Transporto įmonių pasiskirstymas pagal apskritis; N=120 

 

  

Alytaus; 5 

Kauno; 21 

Klaipėdos; 20 

Marijampolės; 5 

Panevėžio; 9 Šiaulių; 10 

Tauragės; 4 

Telšių; 7 

Utenos; 7 

Vilniaus; 32 
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II. TYRIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

 

2.1. Viešųjų transporto paslaugų teikimas 

 Apklausos dalyvių buvo klausiama, kokias viešojo transporto paslaugas teikia jų įmonės: 

keleivių pervežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, vietinio 

(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, tolimojo (tarpmiestinio) reguliaraus 

susisiekimo maršrutais, tarptautiniais susisiekimo maršrutais ir /ar atlieka užsakomuosius 

reisus. Pats skaitlingiausias rodiklis – 83 proc. įmonių teikia užsakomųjų reisų paslaugas. 

Tai nurodė 100 iš 120 apklausoje dalyvavusių įmonių. Užsakomųjų reisų paslaugų 

apimtis visame viešojo transporto paslaugų pakete sudaro 32,1 proc. Vietinio 

(priemiestinio) susisiekimo paslaugas teikia 73 įmonės, šios paslaugos siekia 23,4 proc. 

Tiek miesto, tiek tarpmiestinio susisiekimo maršrutų paslaugas teikia po 55 įmones, 

viešųjų transporto paslaugų skalėje šios paslaugos sudaro po 17,6 proc. Ir mažiausiai 

paslaugų teikiama tarptautiniais susisiekimo maršrutais – 9,3 proc. visų paslaugų 

apimties. 29 transporto įmonės nurodė, kad teikia šias paslaugas.  

 

2 pav. Viešųjų transporto paslaugų analizė 
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2.2. Turimų transporto priemonių skaičius pagal apskritis, rūšys ir amžių 

 

 Vienas iš tyrimo uždavinių - išsiaiškinti, kokį transporto parką valdo įmonės (Išsiaiškinti 

transporto priemonių skaičių pagal apskritis, rūšis ir amžių). Didžiausią transporto dalį 

sudaro autobusai – 2915 vnt. arba 70,3 proc. viso transporto parko. Žemagrindžių 

autobusų – 918 vnt., tai sudaro 31,5 proc. viso autobusų parko. Mikroautobusų pagal 

apklausos duomenis yra 714 vnt., šio transporto dalis visame transporto ūkyje siekia 17,2 

proc. 53 vnt. – kas sudaro 7,4 proc. viso mikroautobusų parko – yra žemagrindžiai 

mikroautobusai arba turintys įrangą, padedančią įlaipinti/išlaipinti žmones su 

specialiaisiais poreikiais. Troleibusų skaičius siekia 400 vnt., tai sudaro 9,6 proc. viso 

transporto ūkio. Žemagrindžiai troleibusai sudaro 24 proc. viso troleibusų parko, jų yra 96 

vnt.  Tik 2,1 proc. (88 transporto priemones) sudaro maršrutiniai taksi, tačiau džiugu tai, 

kad net 79 vnt. (89,8 proc.) šios transporto rūšies yra žemagrindžiai arba su specialia 

įranga. 0,7 proc. viso transporto ūkio sudaro kitas transportas, neįeinantis į aukščiau 

paminėtas transporto rūšis. Tarp kito transporto nėra žemagrindžio transporto. Tai parodo 

ir diagrama „Transporto priemonių skaičius pagal rūšis, išskiriant žemagrindį transportą“.  

 

3 pav. Transporto priemonių skaičius pagal rūšis, išskiriant žemagrindį transportą; 

N=4148 

 

 Atlikus gautų duomenų analizę, nustatyta, kad 120 įmonių turi 4148 transporto 

priemones, iš jų – 1146 transporto priemonės (27,6 proc. nuo viso transporto ūkio) yra 

žemagrindės ir/ar turi įrangą, padedančią įlaipinti / išlaipinti žmones su specialiaisiais 

2915 
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poreikiais. 3 lentelėje „Transporto įmonės pagal apskritis bei turimų transporto priemonių 

skaičius, išskiriant žemagrindį transportą“ pateikta išsami informacija apie apklausoje 

dalyvavusias transporto paslaugas teikiančias įmones, turimą transporto skaičių, išskiriant 

ir žemagrindį transportą. 

3 lentelė. Transporto įmonės pagal apskritis bei turimų transporto priemonių skaičius, 

išskiriant žemagrindį transportą; N=120 

Apskritis 
Eil. 

Nr. 
Transporto įmonės pavadinimas 

Turimų 

transporto 

priemonių 

skaičius 

Tame tarpe 

žemagrindžiai 

ir/ar turintys 

įrangą, 

padedančią 

įlaipinti/ 

išlaipinti ŽN 

Alytaus 

1. UAB “Varėnos autobusų parkas” 15 0 

2. UAB “Lazdijų autobusų parkas” 18 0 

3. UAB “Druskininkų autobusų parkas” 18 0 

4. UAB “Multivanas” 35 15 

5. UAB “Busotas” 45 0 

Viso Alytaus apskrityje: 131 15  

Kauno 

6. SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 22 2 

7. Sigito Jasinsko komercijos įmonė 2 0 

8. UAB “Likesa ir  KO” 2 0 

9. UAB "Kautra" 353 105 

10. UAB „Jonavos autobusai“ 39 7 

11. UAB „Kėdbusas“ 55 16 

12. UAB "Raseinų autobusų parkas" 35 0 

13. UAB "Garliavos taksi" 9 0 

14. UAB "Paulimatas" 6 0 

15. UAB "Eura" 11 0 

16. Gintaro Raižio IĮ 1 0 

17. UAB "Transrentus" 7 0 

18. UAB "Uma trans" 18 11 

19. A. Zujaus, IĮ 2 0 

20. UAB "Arselina" 8 0 

21. Valdimaro Šeškevičiaus IĮ 4 1 

22. UAB “A. Tamašausko firma” 4 0 

23. UAB “Transinesta”, 20 0 

24. UAB "Kauno autobusai" 402 256 

25. UAB "Antirijus" 12 0 
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Apskritis 
Eil. 

Nr. 
Transporto įmonės pavadinimas 

Turimų 

transporto 

priemonių 

skaičius 

Tame tarpe 

žemagrindžiai 

ir/ar turintys 

įrangą, 

padedančią 

įlaipinti/ 

išlaipinti ŽN 

26. Romo Skorupsko IĮ 7 1 

Viso Kauno apskrityje: 1019 399 

Klaipėdos 

27. UAB „Skuodo autobusų stotis“ 23 2 

28. UAB „Kretingos autobusų parkas“ 33 2 

29. UAB "Šilutės autobusų parkas" 46 20 

30. UAB "Artransa" 20 0 

31. KTKB "Gintarinis vairas" 31 17 

32. UAB "Audresta" 16 0 

33. UAB "Alvaturas" 7 0 

34. UAB "Autokeda" 21 2 

35. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 109 70 

36. UAB "Vklv" 4 0 

37. UAB „Vežesta“ 16 0 

38. UAB „Dešimtas maršrutas“ 8 1 

39. UAB "Keliauk" 40 0 

40. UAB "Autoklasrida" 28 2 

41. UAB "Kintas" 6 0 

42. „Maretravel“, E. Zinkevičiaus IĮ 12 0 

43. V. Mėlynavičiaus IĮ 18 0 

44. „Lobusas“ IĮ 4 0 

45. J. Raudoniaus IĮ 12 4 

46. UAB "Setrabus" 13 0 

Viso Klaipėdos apskrityje: 467 120 

Marijampolės 

47. UAB „Šakių autobusų parkas“ 33 0 

48. 
UAB "Marijampolės autobusų 

parkas" 
33 8 

49. Algimanto Puidoko IĮ 3 0 

50. UAB „Autoridas“ 10 0 

51. UAB „Angelma“ 43 10 

Viso Marijampolės apskrityje: 122 18 

Panevėžio 

52. UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 113 75 

53. UAB „Biržų autobusų parkas“ 33 0 

54. UAB "Pasvalio autobusų parkas" 38 0 
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Apskritis 
Eil. 

Nr. 
Transporto įmonės pavadinimas 

Turimų 

transporto 

priemonių 

skaičius 

Tame tarpe 

žemagrindžiai 

ir/ar turintys 

įrangą, 

padedančią 

įlaipinti/ 

išlaipinti ŽN 

55. UAB „Rokiškio autobusų parkas“ 49 2 

56. UAB" Kupiškio autobusų parkas" 12 0 

57. UAB "Autoalbra" 8 0 

58. UAB „Milinauta“ 3 0 

59. 
„Zimbravos Transportas“, B. 

Zaronskio firma 
13 0 

60. UAB „A. Andriūno transporas“ 2 0 

Viso Panevėžio apskrityje: 271 77 

Šiaulių 

61. UAB "Busturas" 150 59 

62. AB "Pakruojo autotransportas" 22 0 

63. UAB "Emtra" 30 2 

64. UAB „Joniškio autobusų parkas“ 30 0 

65. UAB "Kelmės autobusų parkas" 25 0 

66. UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ 24 0 

67. 
UAB „Naujosios Akmenės autobusų 

parkas“ 
23 0 

68. UAB „Transbusas“ 20 0 

69. UAB "Ridvija" 38 10 

70. UAB "Mercbusas" 5 0 

Viso Šiaulių apskrityje: 367 71 

Tauragės 

71. UAB „Šilalės autobusų parkas“ 39 0 

72. UAB „Jurbarko autobusų parkas“ 43 0 

73. UAB „Jurbarko Mažieji Autobusai“ 11 0 

74. UAB „Tauragės autobusų parkas“ 37 1 

Viso Tauragės apskrityje: 130 1 

Telšių 

75. UAB Telšių autobusų parkas 27 11 

76. UAB „Zigdona“ 2 0 

77. UAB „Plungės autobusų parkas“ 20 6 

78. UAB "Mažeikių autobusų parkas" 5 2 

79. UAB "Keliavežys" 9 0 

80. UAB "Mivada" 13 0 

81. UAB "Neorima" 6 0 

Viso Telšių apskrityje: 82 19 
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Apskritis 
Eil. 

Nr. 
Transporto įmonės pavadinimas 

Turimų 

transporto 

priemonių 

skaičius 

Tame tarpe 

žemagrindžiai 

ir/ar turintys 

įrangą, 

padedančią 

įlaipinti/ 

išlaipinti ŽN 

Utenos 

82. UAB „Utenos autobusų parkas“ 42 2 

83. UAB „Ignalinos autobusų parkas“ 17 0 

84. UAB  „Zarasų autobusai“ 47 1 

85. UAB "Meteorit Turas" 97 20 

86. UAB „Molėtų autobusų parkas“ 24 2 

87. „Seknija“, IĮ 16 0 

88. UAB „Liutgaras“  2 0 

Viso Utenos apskrityje: 245 25 

Vilniaus 

89. 
UAB „Tolimojo keleivinio 

transporto kompanija“ (TOKS) 
93 2 

90. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" 20 5 

91. UAB „Vilniaus viešasis transportas" 608 316 

92. UAB "Bigbus" 7 0 

93. UAB "Vilneda" 35 0 

94. UAB"Centvalis" 10 0 

95. UAB "Irzimas" 11 0 

96. SĮ „Vilniaus rajono autobusų parkas“ 47 3 

97. UAB "Julturas" 23 0 

98. UAB "Sofina" 3 0 

99. UAB "Tadra" 14 0 

100. UAB "Transjarda" 3 0 

101. UAB „Širvintų autobusų parkas“ 16 0 

102. UAB "Transtefa" 9 0 

103. UAB „Svirka“ 34 1 

104. UAB „Trakų autobusai“ 25 0 

105. UAB „ATN BUS RENT“ 11 0 

106. UAB „Aminex“ 15 0 

107. UAB „Autkelis“ 5 0 

108. UAB „Autotransa“ 10 0 

109. UAB "Autotripas" 23 0 

110. UAB „Autobusų nuomos centras“ 18 0 

111. I. Burinskio PĮ 6 0 

112. UAB "Ezara" 8 0 
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Apskritis 
Eil. 

Nr. 
Transporto įmonės pavadinimas 

Turimų 

transporto 

priemonių 

skaičius 

Tame tarpe 

žemagrindžiai 

ir/ar turintys 

įrangą, 

padedančią 

įlaipinti/ 

išlaipinti ŽN 

113. "Olego transportas", UAB Ollex 125 0 

114. UAB „Senamiesčio gidas“ 8 0 

115. UAB „Viakiras“, V. Kirejevo firma 3 0 

116. UAB „AlekSera“ 8 2 

117. UAB "Transrevis" 72 60 

118. UAB "Ukmergės autobusų parkas" 31 12 

119. „Vipturas“, IĮ 7 0 

120. UAB „Užribis ir Ko“ 6 0 

Viso Vilniaus apskrityje: 1314 401 

Iš viso: 4148 1146 

 

 Tik 41 įmonė (34,2 proc.) turi žemagrindį transportą.  

 Žemagrindis transportas šalies mastu vidutiniškai sudaro 27,6 proc. Vertinant pagal 

apskritis, daugiausia žemagrindžio transporto yra Vilniaus apskrityje – 401 transporto 

priemonė (30,5 proc. nuo transporto skaičiaus Vilniaus apskrityje), tačiau, nors Kauno 

apskrityje žemagrindžio transporto šiek tiek mažiau – 399 transporto priemonės, jis siekia 

39,2 proc. nuo visų tyrime dalyvaujančių įmonių transporto priemonių skaičiaus Kauno 

apskrityje. Galima išskirti transporto įmones, turinčias daugiausia žemagrindžių 

transporto priemonių: UAB „Vilniaus viešasis transportas" (316 vnt.), UAB "Kauno 

autobusai" (256 vnt.), UAB "Kautra" (105 vnt.), UAB „Panevėžio autobusų parkas“ (75 

vnt.), UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ (70 vnt.), UAB "Transrevis" (60 vnt.). Tačiau 

yra apskričių, kur žemagrindis transportas nesiekia nė 15 proc. nuo viso toje apskrityje 

esančių transporto priemonių skaičiaus, pvz. Alytaus apskrityje – tik 11,5 proc., Utenos 

apskrityje – 10,2 proc., Marijampolės apskrityje – 14,8 proc. Tačiau pats mažiausias 

Tauragės apskrities rodiklis: čia žemagrindis transportas sudaro tik 0,8 proc. nuo viso 

apskrities transporto priemonių skaičiaus. Iš keturių Tauragės apskrityje esančių įmonių 

tik UAB „Tauragės autobusų parkas“ turi vieną žemagrindę transporto priemonę.  
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4. pav. Neįgaliųjų ir transporto priemonių, išskiriant žemagrindį transportą, 

skaičius  pagal apskritis 

 

 4 lentelė. Transporto paslaugas teikiančios įmonės pagal transporto parką 

įmonėse, išskiriant žemagrindį transportą ir įmones, turinčias tokį transportą 

Eil. 

Nr. 

Transporto parkas 

(pagal transporto 

rūšis) 

Įmonių 

skaičius 

Transporto 

skaičius 

Iš jų 

žemagrindį 

transportą 

turinčios 

įmonės 

Iš jų 

žemagrindžio 

transporto 

skaičius 

1. Autobusai 31 576 11 61 

2. Mikroautobusai 15 133 3 4 

3. Maršrutiniai taksi 1 9 - - 

4. Autobusai + 

Mikroautobusai 
66 1946 23 403 

5. Autobusai + 

Mikroautobusai + 

Troleibusai 

2 1010 2 572 

6. Autobusai + 

Mikroautobusai + 

Maršrutiniai taksi 

1 353 1 105 

7. Autobusai + 

Mikroautobusai + 
3 78 1 1 

Alytaus Kauno 
Klaipėd

os 
Marija
mpolės 

Panevė
žio 

Šiaulių  
Taurag

ės 
Telšių Utenos 

Vilniau
s 

Transporto priemonių viso 131 1019 467 122 271 367 130 82 245 1314 

Iš jų žemagrindis vnt. 15 399 120 18 77 71 1 19 25 401 

Neįgaliųjų skaičius, tūkst.  14,4 51,9 25 14,4 21,9 30 9 10,5 12,9 51,5 
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Kitas transportas 

8. Autobusai + 

Kitas transportas 
1 43 - - 

Viso: 120 4148 41 1146 

 

 Įmonės, dalyvavusios apklausoje nurodė, kad transporto paslaugas gyventojams teikia: 

o Autobusais – 104 įmonės,  

o Troleibusais – 2 įmonės, 

o Mikroautobusais – 87 įmonės, 

o Maršrutiniais taksi – 2 įmonės,  

o Kitomis transporto priemonėmis – 6 įmonės. 

 

Tai atspindi 5 pav. diagrama. 

 

5 pav. Vežėjų įmonės pagal transporto rūšis, išskiriant įmones, turinčias žemagrindį 

transportą 
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 Vertinant transporto ūkį pagal amžių, vienareikšmiškai galime daryti išvadą, kad didžiąją 

dalį transporto priemonių sudaro pasenęs transportas, eksploatuojamas daugiau nei 10 

metų. Toks transportas sudaro 66,3 proc. arba 2751 vnt. visų transporto priemonių. 2078 

vnt. (75,5 proc.) transporto virš 10 metų sudaro autobusai. Tačiau stebima gera tendencija 

- autobusų parkas po truputį atsinaujina, autobusų iki 5 metų amžiaus daugėja ir šiuo metu 

siekia 551 vnt., o tai sudaro apie 66 proc., lyginant su visu turimu transportu iki 5 metų. 

Beveik visiškai naujas yra maršrutinio taksi parkas: bendroje transporto 

priemonių dalyje šis rodiklis nėra didelis – siekia tik 10 proc., bet net 94,3 proc. (83 

vnt. maršrutinių taksi) yra iki 5 metų amžiaus. 23,5 proc. viso transporto iki 5 metų 

amžiaus sudaro mikroautobusai, tačiau šios transporto rūšies parkas irgi senėja. Visiškai 

neatsinaujina troleibusų parkas: 95,5 proc. troleibusų yra senesni nei 10 metų.  

 

6 pav. Transporto priemonių amžius; N=4148 

 

 Vienas iš tyrimo uždavinių - išsiaiškinti, kokį transporto parką valdo įmonės (Išsiaiškinti 

transporto priemonių skaičių pagal apskritis, rūšis ir amžių). Didžiausią transporto dalį 

sudaro autobusai – 2915 vnt. arba 70,3 proc. viso transporto parko. Žemagrindžių 

autobusų – 918 vnt., tai sudaro 31,5 proc. viso autobusų parko. Mikroautobusų pagal 

apklausos duomenis yra 714 vnt., šio transporto dalis visame transporto ūkyje siekia 17,2 

proc. 53 vnt. – kas sudaro 7,4 proc. viso mikroautobusų parko – yra žemagrindžiai 

mikroautobusai arba turintys įrangą, padedančią įlaipinti/išlaipinti žmones su 

specialiaisiais poreikiais. Troleibusų skaičius siekia 400 vnt., tai sudaro 9,6 proc. viso 

transporto ūkio. Žemagrindžiai troleibusai sudaro 24 proc. viso troleibusų parko, jų yra 96 

vnt. Tik 2,1 proc. (88 transporto priemones) sudaro maršrutiniai taksi, tačiau džiugu tai, 

kad net 79 vnt. (89,8 proc.) šios transporto rūšies yra žemagrindžiai arba su specialia 

įranga. 0,7 proc. viso transporto ūkio sudaro kitas transportas, neįeinantis į aukščiau 
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paminėtas transporto rūšis. Tarp kito transporto nėra žemagrindžio transporto. Tai parodo 

ir diagrama „Transporto priemonių rūšys ir žemagrindis transportas“ (5 pav.) 

 

 Daugiausiai žemagrindžio transporto turi didelės įmonės (100 ir daugiau transporto 

priemonių, išskyrus vieną kitą įmonę), esančios didžiuosiuose Lietuvos miestuose – 

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Įmonių, turinčių po keletą šimtų transporto priemonių, 

žemagrindis transportas kartais siekia 50 proc. Mažesniuose miesteliuose įsikūrusios 

nedidelės įmonės turi labai nedaug žemagrindžio transporto.  

 

 Transporto parkas senas. Vos ne 70 proc. priemonių yra virš 10 metų senumo ir tik šiek 

tiek per 30 proc. naujesnės. Pats seniausias – troleibusų parkas, kuris vos ne 

šimtaprocentinai senesnis nei 10 metų. Naujausi – maršrutiniai taksi, naujesnių nei 10 

metų autobusai nesiekia net 30 proc. Beveik 70 proc. autobusų seni. 
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2.3.  Žemagrindžio transporto judėjimo kryptys  

 

 Atliekant tyrimą, buvo analizuojama, kur dažniausiai nukreipiamas transportas, 

pritaikytas žmonių su negalia specialiesiems poreikiams. Reikia paminėti, kad tik 41 

įmonė iš 120 turi žemagrindį transportą. Rezultatai parodė, kad daugiausia žemagrindis 

transportas nukreipiamas teikti paslaugas vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo 

maršrutais. Šias paslaugas teikia 34 įmonės. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus 

susisiekimo maršrutais žemagrindį transportą nukreipia 22 įmonės. Užsakomaisiais reisais 

žemagrindės transporto priemonės juda iš 11 įmonių. 2 vežėjai žemagrindes transporto 

priemones nukreipia tarpmiestiniais maršrutais, o į tarptautinius maršrutus vyksta irgi tik 

2 transporto įmonės.  

 

7. pav. Transporto paslaugų teikimas žemagrindį transportą turinčiose įmonėse 

pagal transporto rūšis 

 

 

2.3.1. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslauga  

 Autobusai. 9 apskrityse ši paslauga teikiama ir žemagrindžiais autobusais. Apklausos 

duomenys rodo, kad paslaugą teikia 27 įmonės, turinčios 876 vnt. žemagrindžių autobusų. 

Didžiausias transporto priemonių kiekis yra Vilniaus ir Kauno apskrityse, mažiausias – 

Tauragės apskrityje. 4 lentelėje „Įmonės, turinčios žemagrindžius autobusus ir teikiančios 

miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugą pagal apskritis“ pateikti tyrimo  

duomenys pagal apskritis, įmonių skaičių, įmonių pavadinimus ir turimą žemagrindžių 

autobusų parką.  
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5 lentelė. Įmonės pagal apskritis, turinčios žemagrindžius autobusus ir teikiančios 

miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugą  

Eil. 

Nr. 
Apskritis 

Įmonių 

skaičius 
Įmonės pavadinimas 

Žemagrindžių 

transporto 

priemonių sk. 

1. Kauno 5  SĮ “Kaišiadorių paslaugos” (2), 

 UAB "Kautra" (22),  

 UAB „Jonavos autobusai“ (7), 

 UAB „Kėdbusas“  (14),  

 UAB "Kauno autobusai" (193)  

238 

2. Klaipėdos 5  UAB “Kretingos autobusų parkas” (2),  

 KTKB "Gintarinis vairas" (17),  

 UAB "Autokeda" (2), 

 UAB “Klaipėdos autobusų parkas” 

(70) 

 J. Raudoniaus IĮ (4) 

95 

3. Marijampolės 2  UAB "Marijampolės autobusų parkas" 

(8) 

 UAB “Angelma” (10) 

18 

4. Panevėžio 2  UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 

(75) 

 UAB „Rokiškio autobusų parkas“ (2) 

77 

5. Šiaulių 3  UAB "Busturas" (59) 

 UAB "Emtra" (2) 

 UAB "Ridvija" (2) 

63 

6. Tauragės 1  UAB „Tauragės autobusų parkas“ 1 

7. Telšių 3  UAB „Telšių autobusų parkas“ (11) 

 UAB „Plungės autobusų parkas“ (6) 

 UAB "Mažeikių autobusų parkas" (2) 

19 

8. Utenos 2  UAB "Meteorit Turas" (20) 

 UAB „Utenos autobusų parkas“ (2) 

22 

9. Vilniaus 4  UAB "Vilniaus viešasis transportas" 

(269), 

 UAB „AlekSera“ (2),   

 UAB "Transrevis" (60), 

 UAB "Ukmergės autobusų parkas" 

(12) 

343 

Viso: 27  876 
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 Troleibusai. Tik 2 įmonės: Vilniuje – UAB “Vilniaus viešasis transportas" (47) ir Kaune – 

UAB  "Kauno autobusai" (49) teikia miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugą ir 

turi žemagrindžius  troleibusus. Bendras per abi įmones žemagrindžių troleibusų skaičius 

– 96 vnt.  

 Mikroautobusai. Miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais paslauga žemagrindžiais 

mikroautobusais (ar turinčiais spec. įrangą) organizuojama 2 apskrityse: Kauno ir Šiaulių. 

Kaune registruotos 2 įmonės: UAB "Kautra" (4), UAB "Kauno autobusai" (14), viena - 

UAB „Kėdbusas“ (2), veikianti Kėdainiuose ir Šiaulių UAB "Ridvija" (8). Bendras 

žemagrindžių mikrautobusų ar turinčių spec. įrangą skaičius – 28 vnt.  

 Maršrutiniai taksi. UAB „Kautra“, registruota Kaune turi 79 maršrutinius taksi, 

pritaikytus vežti žmones su specialiaisiais poreikiais.  

 

8 pav. Miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugos organizavimas 

žemagrindžiu transportu (vnt.) pagal apskritis; N=1079;     

 

 Vertinant pagal turimą žemagrindžio transporto skaičių įmonėse, galima daryti išvadą, 

kad 1079 vnt. (94,3 proc. viso žemagrindžio transporto) yra nukreipiama teikti vietinio 

(miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugą. Ši paslauga vykdoma 9 apskrityse 

(neteikiama Alytaus apskr.). Didžiausias žemagrindžio transporto skaičius yra Vilniaus 

(390 vnt.; 34 proc.), Kauno (386 vnt.; 33,7 proc.) ir Klaipėdos (95; 8,3 proc.) apskrityse, 

mažiausias – Utenos (22 vnt.; 1,9 proc.), Telšių (19 vnt. 1,7 proc.) ir Tauragės (1 vnt.; 0,1 

proc.).  
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 Vėlgi matome, kad daugiausia žemagrindžio transporto yra Vilniaus ir Kauno apskrityse. 

Iš visų 1079 žemagrindžių transporto priemonių šiose dvejose apskrityse priskaičiuojama 

72 proc. (776 vnt.). Šiose apskrityse ir gyvenančių neįgaliųjų skaičius yra apie 42,8 proc. 

visos šalies neįgaliųjų ir siekia 103,4 tūkst. žmonių.
6
 

 

2.3.2. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslauga.  

 Autobusai. Pagal įmonių pateiktus atsakymas, priemiestinio transporto paslaugas 8 

apskrityse teikia 20 transporto įmonių, turinčių 252 žemagrindžių autobusų parką. 

Didžiausias žemagrindžių autobusų skaičius yra Klaipėdos, Panevėžio ir Kauno 

apskrityse – net 212 transporto priemonių (84 proc.), tačiau vienas žemiausių rodiklių yra 

Šiaulių, Utenos apskrityse – po 2 transporto priemones ir Vilniaus apskrityje – tik 7 

žemagrindžiai autobusai. Išsamiau visa informacija pateikta 6 lentelėje „Įmonės pagal 

apskritis, turinčios žemagrindžius autobusus ir teikiančios vietinio (priemiestinio) 

reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugą“. 

 Mikroautobusai. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslauga 

žemagrindžiais mikroautobusais (ar turinčiais spec. įrangą) organizuojama 2 apskrityse: 

Klaipėdos ir Šiaulių. Yra 2 įmonės: UAB „Šilutės autobusų parkas“ (5) ir Šiaulių UAB 

"Ridvija" (8). Bendras šios paslaugos teikimas žemagrindžiais mikroautobusais ar 

turinčiais spec. įrangą skaičius – 13 vnt. 

 Pateikti duomenis leidžia daryti išvadą, kad 265 vnt. (23,1 proc. viso žemagrindžio 

transporto) yra nukreipiama teikti vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

maršrutais paslaugą. Ši paslauga vykdoma 8 apskrityse (nevykdoma Alytaus ir Tauragės 

apskrityse). Didžiausias žemagrindžio transporto skaičius yra Klaipėdos (100 vnt.; 37,8 

proc.), Panevėžio (75 vnt.; 28,3 proc.) ir Kauno (42 vnt.; 15,8 proc.) apskrityse, 

mažiausias – Utenos (2 vnt.; 0,8 proc.), Vilniaus (7 vnt.; 2,6  proc.) ir Marijampolės (10 

vnt.; 3,8 proc.) apskrityse. 

 

 

6 lentelė. Įmonės pagal apskritis, turinčios žemagrindžius autobusus ir teikiančios 

vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugą 

Eil. 

Nr. 
Apskritis 

Įmonių 

skaičius 
Įmonės pavadinimas 

Žemagrindžių 

transporto 

priemonių sk. 

1. Kauno 4  SĮ “Kaišiadorių paslaugos” (2), 

 UAB „Kautra“ (22),  

 UAB „Jonavos autobusai“ (7), 

 UAB „Uma trans“ (11)  

42 

2. Klaipėdos 6  UAB “Klaipėdos autobusų parkas” 95 

                                                             
6 NRD prie SADM duomenys (2016 m.) 
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Eil. 

Nr. 
Apskritis 

Įmonių 

skaičius 
Įmonės pavadinimas 

Žemagrindžių 

transporto 

priemonių sk. 

(70) 

 J. Raudoniaus IĮ (4) 

 UAB “Skuodo autobusų stotis” (2) 

 UAB “Kretingos autobusų parkas” (2) 

 UAB „Šilutės autobusų parkas“ (15) 

 UAB „Autokeda“ (2) 

3. Marijampolės 1  UAB “Angelma” (10) 10 

4. Panevėžio 1  UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 

(75) 

75 

5. Šiaulių 1  UAB „Ridvija“ (2) 2 

6. Telšių 3  UAB „Telšių autobusų parkas“ (11) 

 UAB „Plungės autobusų parkas“ (6) 

 UAB „Mažeikių autobusų parkas“ (2) 

19 

7. Utenos 1  UAB „Utenos autobusų parkas“ (2) 2 

8. Vilniaus 3  UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (5) 

 SĮ „Vilniaus rajono autobusų parkas“ 

(1)  

 UAB „Svirka“ (1) 

7 

Viso: 20  252 

 

9 pav. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugos 

organizavimas žemagrindžiu transportu pagal apskritis; N=265 
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 Tačiau atsakymai, nagrinėjami 2.3.2. punkte, kelia abejonių, ar įmonės atsakė tiksliai. 

Labai panašu, kad kai kurios įmonės tiesiog įvardijo visų turimų žemagrindžių autobusų 

skaičių, nepaisydami, kokiais maršrutais jie važiuoja (Klaipėdos ir Panevėžio autobusų 

parkų ir UAB „Kautra“ pateikti skaičiai sutampa su miesto reguliaraus transporto 

skaičiais). Žinoma, negalima atmesti galimybės, kad tie paties autobusai, kurie kursuoja 

mieste, išvažiuoja ir už jo ribų, į rajono teritoriją. Pvz., viena dalis kokios nors 

gyvenvietės ar gyvenamojo rajono priklauso miestui, o kita – rajonui.  

 

 

2.3.3. Tolimojo (tarpmiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslauga 

 Autobusai. Tarpmiestinio susisiekimo transporto paslaugą teikia 2 įmonės: „Tolimojo 

keleivinio transporto kompanija“, registruota Vilniuje ir UAB „Mažeikių autobusų 

parkas“. Šios dvi įmonės turi įsigiję po 2 transporto priemones, galinčias vežti žmones su 

negalia, judančius neįgaliojo vežimėliu.  

 

 Nežinia, kodėl UAB „Kautra“, taip pat teikianti tarpmiestinio susisiekimo paslaugą ir 

turinti 2 žemagrindžius, pritaikytus neįgaliuosius vežti autobusus, savo atsakyme šio 

punkto nepažymėjo
7
. Bet kuriuo atveju, tokių kompanijų tikrai mažai. 

 

 

2.3.4. Užsakomųjų reisų paslauga 

 Autobusai. Užsakomųjų reisų paslaugą nurodė teikiantys 6 vežėjai iš 4 apskričių: iš 

Vilniaus apskrities – „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ (2 žemagrindžiai 

autobusai) ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (269), iš Kauno apskrities – UAB 

„Kėdbusas“ (14) ir UAB „Uma trans“ (11), iš Klaipėdos apskrities – UAB „Kretingos 

autobusų parkas“ (2) bei iš Telšių apskrities – UAB „Mažeikių autobusų parkas“ (2). 

Bendras žemagrindžio transporto priemonių skaičius, organizuojant šią paslaugą – 300 

autobusų.  

 Troleibusai. Viena įmonė Vilniuje – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (47) teikia 

užsakomųjų reisų paslaugą.  

 Mikroautobusai. Trys įmonės, registruotos Kėdainiuose (Kauno apskr.): UAB „Kėdbusas“ 

(2), Valdimaro Šeškevičiaus IĮ (1) ir Romo Skorupsko IĮ (1) bei viena įmonė iš Klaipėdos 

apskrities UAB „Autoklasrida“ (2). Bendras šios paslaugos teikimas žemagrindžiais 

mikroautobusais ar turinčiais spec. įrangą skaičius – 6 vnt. 

 

                                                             
7
* http://www.negalia.lt/i-lietuva-atvyko-autobusai-pritaikyti-neigaliesiems/) 
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10 pav. Užsakomųjų reisų paslaugos teikimas žemagrindžiu transportu pagal 

apskritis; N=363  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Vertinant pagal turimą žemagrindžio transporto skaičių įmonėse, galima daryti išvadą, 

kad 363 vnt. (31,7 proc. viso žemagrindžio transporto) gali būti nukreipiama teikti 

užsakomuosius reisus. Ši paslauga organizuojama 4 apskrityse. Didžiausias žemagrindžio 

transporto skaičius yra Vilniaus (318 vnt.; 87,6 proc.) apskrityje, mažiausias – Telšių (2 

vnt. 0,6 proc.) apskrityje. 

 

 

2.3.5. Tarptautinių reisų paslauga  

 Autobusai. Tarptautinių reisų paslaugą nurodė teikią 2 vežėjai iš 2 apskričių: iš Vilniaus 

apskrities – „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ (2) ir iš Kauno apskrities – UAB 

„Uma trans“ (11). Bendras žemagrindžio transporto priemonių skaičius, organizuojant šią 

paslaugą – 13 autobusų.  
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2.4.  Specialios įrangos ir priemonių, palengvinančių žmonių su specialiaisiais poreikiais 

mobilumą, įdiegimas transporto priemonėse. 

 Apklausoje dalyvavusių transporto paslaugas teikiančių įmonių buvo paprašyta procentine 

išraiška įvertinti eksploatuojamose transporto priemonėse įdiegtą specialią įrangą ir/ar 

priemones, palengvinančias žmonių su specialiaisiais poreikiais mobilumą. Numatytos 

priemonės ir įranga buvo šios: 

o įrengti specialūs mygtukai vairuotojo pagalbos iškvietimui, transporto priemonės 

sustabdymui; 

o įrengta speciali vieta asmeniui su neįgaliojo vežimėliu (su saugos diržais); 

o įrengtos ir pažymėtos specialiu ženklu sėdimos vietos asmenims su specialiaisiais 

poreikiais (senyvo amžiaus asmenims, asmenims su laikina negalia, nėščioms 

moterims ir pan.); 

o įrengtos švieslentės su aiškiai ir gerai įskaitomu šriftu; 

o sumontuota ir veikianti garso sistema, pranešanti viešojo transporto stotelių, 

maršrutų ir kitą informaciją; 

o įlipimo pakopa ir esantys laiptai pažymėti įspėjamąja ryškios spalvos juosta; 

o informacijos ženklai, užrašai, raidės, skaičiai, piešiniai pateikti kontrastingi 

(šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius matinis, neblizgus; 

o durys ne siauresnės kaip 85 cm; 

o komposteriai yra ryškios kontrastinės (geltonos) spalvos; 

o komposterio ekrane pateikiama informacija lengvai matoma ir įskaitoma 

silpnaregiams. 

 

 Apibendrinti rezultatai nėra džiuginantys: 74 (61,6 proc.) transporto įmonių atsakė, kad 

jos neturi įsidiegę numatytų priemonių ir įrangos. Bendroje vertinėje išraiškoje tai sudaro 

apie 1460 (35 proc.) transporto priemonių. Vidutiniškai 111 (9,7 proc.) žemagrindėje 

transporto priemonėje šios įrangos ir patobulinimų nėra.  

 

 Iki 25 proc. numatytų priemonių vidutiniškai yra 196 (4,7 proc. nuo bendro transporto 

parko) eksploatuojamose transporto priemonėse, iš jų vidutiniškai 44 (3,8 proc. nuo viso 

žemagrindžio transporto) žemagrindėse transporto priemonėse. Šis transporto parkas 

priklauso 18 proc. įmonių. 

 

 50 proc. įdiegtos įrangos ir priemonių yra vidutiniškai 338 (8 proc.) transporto 

priemonėse, iš jų vidutiniškai 140 (12,2 proc.) žemagrindžiame transporte. Šias transporto 

priemones valdo 8,3 proc. įmonių.  

 

 Vidutiniškai 359 (8,7 proc.) transporto priemonėse yra įdiegta iki 75 proc. numatytų 

priemonių ir įrangos. Žemagrindžiame transporte iki 75 proc. priemonių yra įdiegta 

vidutiniškai 195 (17 proc.) transporto priemonėse. Transporto priemonės priklauso 6,5 

proc. vežėjų.   
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 Vidutiniškai tik 7 įmonės (5,6 proc.) iki 100 proc. ar visu 100 proc. yra įsidiegusios 

numatytas priemones ir įrangą; taigi, apytiksliai 751 (18,1 proc.) transporto priemonėje 

yra nurodyta specifikacija. Iki 100 proc. ir visu 100 proc. nurodytų priemonių yra įdiegta 

vidutiniškai 323 žemagrindėse transporto priemonėse. Bendroje apimtyje tai siekia 

vidutiniškai 28,2 proc.  

 

 100 proc. numatytų priemonių ir įrangos yra įdiegta vidutiniškai 5 įmonėse (4 proc. nuo 

bendro įmonių skaičiaus). Šis rodiklis siekia apie 500 (12 proc.) transporto priemonių, iš 

jų žemagrindis transportas sudaro vidutiniškai 242 vnt. (21,1 proc.).  

 

11 pav. Specialios įrangos ir priemonių įdiegimas transporto priemonėse; N1=4148, 

N2=1146 
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2.4.1. Specialių mygtukų vairuotojo pagalbos iškvietimui, transporto priemonės 

sustabdymui įrengimas 

 Atsakydami į klausimą kaip transporto įmonės yra įrengę specialius mygtukus vairuotojo 

pagalbos iškvietimui, transporto priemonės sustabdymui, net 74 įmonės (61,7 proc.) 

nurodė, kad jos nėra savo transporto parke įsirengusios šios priemonės. Tik viena įmonė 

nurodė, kad visose transporto priemonėse yra įrengti specialūs mygtukai vairuotojo 

pagalbai iškviesti. Šis rodiklis yra labai žemas ir sudaro vos 0,8 proc.  

 

 Galima teigti, kad 1383 transporto priemonėse, iš jų 602 žemagrindėse transporto 

priemonėse yra įrengti specialūs mygtukai vairuotojo pagalbos iškvietimui, transporto 

priemonės sustabdymui. Tai sudaro 33,3 proc. nuo viso eksploatuojamo transporto 

skaičiaus įmonėse, žemagrindžiame transporte – 52,5 proc. nuo žemagrindžio transporto 

skaičiaus.   

 

 

7 lentelė.  Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, įrengusių specialius mygtukus 

vairuotojo pagalbos iškvietimui, transporto priemonės sustabdymui, skaičius  

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Įmonių 

skaičius 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

įmonėse 

Transporto 

priemonių 

skaičius, 

pritaikius 

rodiklį 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas 

įmonėse 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas, 

pritaikius 

rodiklį 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0 % 74 1125 0 6 0 

2. iki 25 % 25 1352 338 290 73 

3. 50 % 10 899 450 439 220 

4. iki 75 % 8 701 526 407 305 

5. iki 100 % 2 63 61 2 2 

6. 100 % 1 8 8 2 2 

Viso: 120 4148 1383 1146 602 
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2.4.2. Specialios vietos  asmeniui su neįgaliojo vežimėliu (su saugos diržais) 

įrengimas 

 Atsakydami į paklausimą kaip transporto įmonės yra įrengę specialias vietas asmeniui su 

neįgaliojo vežimėliu (su saugos diržais) net 86 įmonės (71,7 proc.) nurodė, kad jos nėra 

savo transporto priemonėse įsirengę tokių vietų. Taip pat nėra nė vienos įmonės, kurių 

transporto priemonėse būtų 100 proc. įrengtos specialios vietos asmeniui su neįgaliojo 

vežimėliu (su saugos diržais). Tik viena įmonė nurodė, kad šis rodiklis pasiektas iki 100 

proc. visose transporto priemonėse. Transporto skaičiumi tai nėra didelė įmonė: 30 

transporto priemonių.  

 

 Išanalizavus gautus rezultatus galima teigti, kad vidutiniškai 1240 transporto priemonėse, 

iš jų 598 žemagrindėse transporto priemonėse yra įrengtos specialios vietos asmeniui su 

neįgaliojo vežimėliu (su saugos diržais). Tai sudaro 29,9 proc. nuo viso eksploatuojamo 

transporto skaičiaus įmonėse, žemagrindžiame transporte – 52,2 proc. nuo žemagrindžio 

transporto skaičiaus.   

 

8 lentelė.  Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, įrengusių specialias vietas 

asmeniui su negalia skaičius  

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Įmonių 

skaičius 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

įmonėse 

Transporto 

priemonių 

skaičius, 

pritaikius 

rodiklį 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas 

įmonėse 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas, 

pritaikius 

rodiklį 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0 % 86 1467 0 49 0 

2. iki 25 % 22 1053 263 203 50 

3. 50 % 7 997 499 495 248 

4. iki 75 % 4 601 451 397 298 

5. iki 100 % 1 30 27 2 2 

6. 100 % 0 0 0 0 0 

Viso: 120 4148 1240 1146 598 
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2.4.3. Įrengtos ir pažymėtos specialiu ženklu sėdimos vietos asmenims su 

specialiaisiais poreikiais (senyvo amžiaus asmenims, asmenims su laikina 

negalia, nėščioms moterims ir pan.) 

 74 (61,7 proc.) vėžėjai nurodė, kad jų įmonių transporto priemonėse nėra įrengtos ir 

pažymėtos specialiu ženklu sėdimos vietos asmenims su specialiaisiais poreikiais (senyvo 

amžiaus asmenims, asmenims su laikina negalia, nėščioms moterims ir pan.). Pagal 

pateiktus duomenis, 1286 transporto priemonės arba vos ne trečdalis viso transporto parko 

neturi įsirengę vietų ir nėra padarę specialaus ženklinimo.  

 

 5 įmonių 154 transporto priemonėse, iš jų 34 žemagrindžio transporto priemonėse yra 100 

proc. įrengtos ir pažymėtos specialiu ženklu sėdimos vietos asmenims su specialiaisiais 

poreikiais. Daugiau informacijos 8 lentelėje „Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, 

su įrengtomis ir pažymėtomis specialiu ženklu sėdimų vietų asmenims su specialiaisiais 

poreikiais, skaičius“. 

 

 Apklausos dalyvių vertinimu, vidutiniškai 1770 transporto priemonėse, iš jų 776 

žemagrindėse transporto priemonėse yra įrengtos ir pažymėtos specialiu ženklu sėdimos 

vietos asmenims su specialiaisiais poreikiais. Tai sudaro 42,7 proc. nuo viso 

eksploatuojamo transporto skaičiaus įmonėse, žemagrindžiame transporte – 67,7 proc. 

nuo viso žemagrindžio transporto skaičiaus.   

 

9 lentelė.  Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, su įrengtomis ir pažymėtomis 

specialiu ženklu sėdimų vietų asmenims su specialiaisiais poreikiais, skaičius  

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Įmonių 

skaičius 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

įmonėse 

Transporto 

priemonių 

skaičius, 

pritaikius 

rodiklį 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas 

įmonėse 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas, 

pritaikius 

rodiklį 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0 % 74 1286 0 15 0 

2. iki 25 % 22 595 149 95 24 

3. 50 % 9 852 426 327 164 

4. iki 75 % 8 623 467 357 268 

5. iki 100 % 2 638 574 318 286 

6. 100 % 5 154 154 34 34 

Viso: 120 4148 1770 1146 776 
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2.4.4. Švieslenčių su aiškiai ir gerai įskaitomu šriftu įrengimas 

 Apklausos duomenimis, šiek tiek daugiau nei pusė įmonių (65; 54,2 proc.) neturi savo 

transporto priemonėse įsirengę švieslenčių su aiškiai ir gerai įskaitomu šriftu. Su šia 

neįrengta įranga yra eksploatuojamos vidutiniškai 1307 transporto priemonės. Tai sudaro 

netoli trečdalio viso transporto ūkio.  

 

 Iki 100 procentų ir visu 100 proc. šia įranga yra apsirūpinusios 11 įmonių, vidutiniškai 

475 (11,4 proc.) transporto priemonės, iš jų vidutiniškai 129 žemagrindės transporto 

priemonės. Daugiau informacijos 10 lentelėje „Transporto priemonių, iš jų ir 

žemagrindžių, su įrengtomis švieslentėmis su aiškiai įskaitomu šriftu, skaičius“. 

 

 Galima teigti, kad vidutiniškai 1627 transporto priemonėse, iš jų 663 žemagrindėse 

transporto priemonėse yra įrengtos švieslentės su aiškiai ir gerai įskaitomu šriftu. Tai 

sudaro 39,2 proc. nuo viso eksploatuojamo transporto skaičiaus įmonėse, žemagrindžiame 

transporte – 57,9 proc. nuo žemagrindžio transporto skaičiaus.   

 

10 lentelė.  Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, su įrengtomis švieslentėmis su 

aiškiai įskaitomu šriftu, skaičius  

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Įmonių 

skaičius 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

įmonėse 

Transporto 

priemonių 

skaičius, 

pritaikius 

rodiklį 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas 

įmonėse 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas, 

pritaikius 

rodiklį 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0 % 65 1307 0 28 0 

2. iki 25 % 23 620 155 160 40 

3. 50 % 14 1128 564 480 240 

4. iki 75 % 7 577 433 338 254 

5. iki 100 % 4 410 369 112 101 

6. 100 % 7 106 106 28 28 

Viso: 120 4148 1627 1146 663 
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2.4.5. Garso sistemos, pranešančios viešojo transporto stoteles, maršrutus ir kitą 

informaciją, įdiegimas 

 Remiantis atlikta apklausa, net 96 (80 proc.) įmonės pažymėjo, kad savo transporto 

priemonėse nėra įdiegtos garso sistemos, pranešančios viešojo transporto stoteles, 

maršrutus ir kitą informaciją. Su šia neįdiegta įranga yra eksploatuojamos vidutiniškai 

2184 transporto priemonės. Tai sudaro daugiau nei pusę (52,7 proc.) viso transporto ūkio. 

 

 Vidutiniškai 1191 transporto priemonėje, iš jų 648 žemagrindžiame transporte  yra pilnai 

įdiegtos tokios garso įrangos ir šios transporto priemonės priklauso 4 vežėjams.  Daugiau 

informacijos 10 lentelėje „Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, įdiegusių garso 

sistemas, pranešančias viešojo transporto stoteles, maršrutus ir kitą informaciją, skaičius“. 

 

 Galime daryti išvadą, kad vidutiniškai 1470 transporto priemonėse, iš jų 747 

žemagrindėse transporto priemonėse yra įdiegtos garso sistemos, pranešančios viešojo 

transporto stoteles, maršrutus ir kitą informaciją. Tai sudaro 35,4 proc. nuo viso 

eksploatuojamo transporto skaičiaus įmonėse, žemagrindžiame transporte – 65,2 proc. 

nuo žemagrindžio transporto skaičiaus. 

 

11 lentelė.  Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, įdiegusių garso sistemas, 

pranešančias viešojo transporto stoteles, maršrutus ir kitą informaciją, skaičius  

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Įmonių 

skaičius 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

įmonėse 

Transporto 

priemonių 

skaičius, 

pritaikius 

rodiklį 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas 

įmonėse 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas, 

pritaikius 

rodiklį 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0 % 96 2184 0 246 0 

2. iki 25 % 12 524 131 177 44 

3. 50 % 6 159 80 4 2 

4. iki 75 % 2 90 68 71 53 

5. iki 100 % 0 0 0 0 0 

6. 100 % 4 1191 1191 648 648 

Viso: 120 4148 1470 1146 747 

 

 

  



 
37 Viešojo transporto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems vertinimo tyrimas 

 

2.4.6. Įlipimo pakopų ir laiptų pažymėjimas 

 Pagal apklausos duomenis, 65 (54,2 proc.) įmonių transporto priemonėse nėra pažymėti 

laiptai ir įlipimo pakopos įspėjamosios ryškios spalvos juostomis. Tokių transporto 

priemonių vidutiniškai yra 1111. Tai sudaro 26,8 proc. viso transporto ūkio. 

Žemagrindžio transporto, kuriose reikiamai nepažymėti laipteliai ar pakopos, yra 

santykinai nedaug – 52 transporto priemonės (4,5 proc.). 

 

 Tik vidutiniškai 122 (2,9) transporto priemonėse, iš jų 8 žemagrindžio transporto 

priemonėse  visu 100 proc. yra tvarkingai pažymėtos įlipimo pakopos ir laiptai. Šios 

transporto priemonės priklauso 6 vežėjams.  Daugiau informacijos 11 lentelėje 

„Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, pakopų (laiptų) pažymėjimas įspėjamąja 

ryškios spalvos juosta, skaičius“. 

 

 Galime daryti išvadą, kad vidutiniškai 1565 transporto priemonėse, iš jų 620 

žemagrindėse transporto priemonėse laiptai (pakopos) yra pažymėtos ryškios 

įspėjamosios spalvos juostomis. Tai sudaro 37,7 proc. nuo viso eksploatuojamo transporto 

skaičiaus įmonėse, žemagrindžiame transporte – 54,1 proc. nuo turimo žemagrindžio 

transporto skaičiaus. 

 

12 lentelė.  Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, pakopų (laiptų) 

pažymėjimas įspėjamąja ryškios spalvos juosta, skaičius  

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Įmonių 

skaičius 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

įmonėse 

Transporto 

priemonių 

skaičius, 

pritaikius 

rodiklį 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas 

įmonėse 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas, 

pritaikius 

rodiklį 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0 % 65 1111 0 52 0 

2. iki 25 % 31 926 232 156 39 

3. 50 % 13 1127 564 498 249 

4. iki 75 % 5 862 647 432 324 

5. iki 100 % 0 0 0 0 0 

6. 100 % 6 122 122 8 8 

Viso: 120 4148 1565 1146 620 
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2.4.7. Įskaitomas ir aiškus informacijos ženklų ir užrašų pateikimas 

 20 (16,7 proc.) transporto įmonių nurodė, kad nėra jų informacijos ženklų, užrašų, raidžių, 

skaičių pateiktų kontrastingai. Tai palyginus su kitomis priemonės yra žemiausias 

rodiklis, nes tokių transporto priemonių vidutiniškai yra 438 (10,6 proc. viso transporto 

ūkio). Žemagrindžio transporto, kuriose nėra įskaitomo ir aiškaus informacijos ženklų 

pateikimo, yra nedaug – 10 transporto priemonių (0,9 proc.). 

 

 Vidutiniškai 879 (21,2 proc.) transporto priemonėse, iš jų 370 (32,3 proc.) žemagrindžio 

transporto priemonėse visu 100 proc. informacijos ženklai, užrašai, raidės, skaičiai, 

piešiniai pateikti kontrastingi (šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius 

matinis, neblizgus. Šios transporto priemonės priklauso 13 vežėjų.  Daugiau informacijos 

12 lentelėje „Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, turinčių įskaitomus ir aiškius 

informacijos ženklus ir užrašus, skaičius“. 

 

 Galime daryti išvadą, kad vidutiniškai 2270 transporto priemonėse, iš jų 789 

žemagrindėse transporto priemonėse informacijos ženklai, užrašai, raidės, skaičiai, 

piešiniai pateikti kontrastingi (šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius 

matinis, neblizgus. Tai sudaro 54,7 proc. nuo viso eksploatuojamo transporto skaičiaus 

įmonėse, žemagrindžiame transporte – 68,9 proc. nuo turimo žemagrindžio transporto 

skaičiaus. 

 

 

13 lentelė.  Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, turinčių įskaitomus ir aiškius 

informacijos ženklus ir užrašus, skaičius  

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Įmonių 

skaičius 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

įmonėse 

Transporto 

priemonių 

skaičius, 

pritaikius 

rodiklį 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas 

įmonėse 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas, 

pritaikius 

rodiklį 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0 % 20 438 0 10 0 

2. iki 25 % 37 1144 286 244 61 

3. 50 % 22 794 397 175 88 

4. iki 75 % 23 640 480 284 213 

5. iki 100 % 5 253 228 63 57 

6. 100 % 13 879 879 370 370 

Viso: 120 4148 2270 1146 789 
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2.4.8. Transporto priemonių durų plotis     

 Apklausos dalyviai buvo klausiami, ar transporto priemonių durų plotis ne siauresnis kaip 

85 cm.  50 (41,7 proc.) įmonių nurodė, kad transporto priemonėse durų plotis yra 

siauresnis nei 85 cm. Tokių transporto priemonių vidutiniškai yra 874. Tai sudaro 21,1 

proc. viso transporto ūkio. Žemagrindžio transporto, kuriose durų plotis ne siauresnis kaip 

85 cm. yra tik 1 proc. – 12 transporto priemonių. 

 

 Vidutiniškai 1053 (25,4 proc.) transporto priemonėse, iš jų 589 žemagrindžio transporto 

priemonėse  visu 100 proc. durys yra ne siauresnės nei 85 cm. Šios transporto priemonės 

priklauso 4 vežėjams. Daugiau informacijos 13 lentelėje „Transporto priemonių, iš jų ir 

žemagrindžių, kurių durų plotis ne mažesnis kaip 85 cm., skaičius“. 

 

 Vidutiniškai 2267 transporto priemonėse, iš jų 936 žemagrindėse transporto priemonėse 

durys yra ne siauresnės kaip 85 cm. Tai sudaro 54,7 proc. nuo viso eksploatuojamo 

transporto skaičiaus įmonėse, žemagrindžiame transporte – 81,7 proc. nuo turimo 

žemagrindžio transporto skaičiaus. 

 

 

14 lentelė.  Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, kurių durų plotis ne mažesnis 

kaip 85 cm., skaičius  

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Įmonių 

skaičius 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

įmonėse 

Transporto 

priemonių 

skaičius, 

pritaikius 

rodiklį 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas 

įmonėse 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas, 

pritaikius 

rodiklį 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0 % 50 874 0 12 0 

2. iki 25 % 33 762 191 56 14 

3. 50 % 13 539 270 199 100 

4. iki 75 % 17 502 377 183 137 

5. iki 100 % 3 418 376 107 96 

6. 100 % 4 1053 1053 589 589 

Viso: 120 4148 2267 1146 936 
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2.4.9. Ryškių komposterių įrengimas 

 Apklausos duomenimis, net 100 (83,3 proc.) įmonių transporto priemonėse nėra įrengę 

ryškių kontrastinės spalvos komposterių. Tokių transporto priemonių vidutiniškai yra 

1926. Tai sudaro 46,4 proc. viso transporto ūkio. Žemagrindžio transporto, kuriose nėra 

įrengtų komposterių sudaro vidutiniškai 108 transporto priemones (9,4 proc.). 

 

 Vidutiniškai 1279 (30,8 proc.) transporto priemonėse, iš jų 108 žemagrindžio transporto 

priemonėse visu 100 proc. yra įrengti komposteriai ryškios kontrastinės spalvos. Šios 

transporto priemonės priklauso 6 vežėjams. Daugiau informacijos 14 lentelėje 

„Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, su įrengtais ryškiais komposteriais 

skaičius“. 

 

 Išvada tokia, kad vidutiniškai 1874 transporto priemonėse, iš jų 914 žemagrindėse 

transporto priemonėse yra įrengti ryškūs komposteriai. Tai sudaro 45,2 proc. nuo viso 

eksploatuojamo transporto skaičiaus įmonėse, žemagrindžiame transporte – 79,8 proc. 

nuo turimo žemagrindžio transporto skaičiaus. 

 

 

15 lentelė.  Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, su įrengtais ryškiais 

komposteriais skaičius  

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Įmonių 

skaičius 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

įmonėse 

Transporto 

priemonių 

skaičius, 

pritaikius 

rodiklį 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas 

įmonėse 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas, 

pritaikius 

rodiklį 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0 % 100 1926 0 108 0 

2. iki 25 % 6 253 63 51 13 

3. 50 % 4 154 77 88 44 

4. iki 75 % 3 183 137 130 98 

5. iki 100 % 1 353 318 105 95 

6. 100 % 6 1279 1279 664 664 

Viso: 120 4148 1874 1146 914 
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2.4.10. Informacijos pateikimas komposterio ekrane silpnaregiams 

 Remiantis apklausos duomenimis, net 109 (90,8 proc.) įmonių transporto priemonėse 

neturi komposterių su lengvai matoma ir įskaitoma informacija silpnaregiams. Tokių 

transporto priemonių vidutiniškai yra 2899. Tai sudaro 69,9 proc. viso transporto ūkio. 

Žemagrindį transportą, kuriose nėra šios įrangos, vidutiniškai sudaro 583 transporto 

priemonės (50,9 proc.). 

 

 Labai nedaug – vidutiniškai 181 (4,4 proc.) transporto priemonėje, iš jų 76 žemagrindžio 

transporto priemonėse visu 100 proc. yra įdiegti komposteriai, kurių ekrane pateikta 

informacija matoma ir įskaitoma silpnaregiams. Šios transporto priemonės priklauso 2 

vežėjams. Daugiau informacijos 15 lentelėje „Transporto priemonių, iš jų ir 

žemagrindžių, su komposterio ekrane pateikta lengvai matoma informacija silpnaregiams, 

skaičius“. 

 

 Vidutiniškai 707 transporto priemonėse, iš jų 286 žemagrindėse transporto priemonėse 

yra įdiegti komposteriai, kurių ekrane pateikta informacija matoma ir įskaitoma 

silpnaregiams. Tai sudaro 17 proc. nuo viso eksploatuojamo transporto skaičiaus įmonėse, 

žemagrindžiame transporte – 25 proc. nuo turimo žemagrindžio transporto skaičiaus. 

 

 

 16 lentelė.  Transporto priemonių, iš jų ir žemagrindžių, su komposterio ekrane pateikta 

lengvai matoma informacija silpnaregiams, skaičius  

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Įmonių 

skaičius 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

įmonėse 

Transporto 

priemonių 

skaičius, 

pritaikius 

rodiklį 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas 

įmonėse 

Iš jų 

žemagrindis 

transportas, 

pritaikius 

rodiklį 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0 % 109 2899 0 583 0 

2. iki 25 % 6 600 150 307 77 

3. 50 % 1 113 56 75 38 

4. iki 75 % 1 2 2 0 0 

5. iki 100 % 1 353 318 105 95 

6. 100 % 2 181 181 76 76 

Viso: 120 4148 707 1146 286 
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2.5. Žmonių, turinčių specialių poreikių pasikreipimai į transporto įmones dėl paslaugų 

suteikimo (įlaipinimo/išlaipinimo ir kitų)  

 Transporto įmonių buvo paklausta, kaip dažnai į juos dėl paslaugų suteikimo (įlaipinimo/ 

išlaipinimo ir kitų) kreipiasi žmonės, turintys specialių poreikių. Daugiausia atsakymų, 

kad visiškai nesikreipė gauta iš 50 transporto įmonių (41,7 proc.). Kad kreipiasi „labai 

retai (1-2 kartus į metus)“ atsakė 39 vežėjai (32,5 proc.), „retai“ – 19 vežėjų (15,8 proc.). 

Tik po 2 transporto įmones atsakė, kad į juos kreipiasi „labai dažnai (kelis kartus į 

savaitę)“ ir „dažnai (kelis kartus į mėnesį)“. Verta paminėti šias įmones: SĮ Kaišiadorių 

paslaugos, Visagino UAB "Meteorit Turas", UAB "Autokeda" (Šilutė) ir UAB "Kauno 

autobusai". 

 

 Tai dar kartą parodo, kad žmonės su specialiaisiais poreikiais dažnu atveju norėdami 

judėti renkasi ne visuomeninį transportą.  

 

12 pav. Kaip dažnai žmonės, turintys specialiųjų poreikių kreipiasi pagalbos į 

vežėjus 

 

2.6. Dėl įlaipinimo/išlaipinimo paslaugos suteikimo žmonėms su negalia 

 

 Į klausimą „Jei transporto priemonės yra nepritaikytos žmonių su negalia reikmėms, ar, 

esant poreikiui keliauti tokiems asmenims, yra suteikiama įlaipinimo/išlaipinimo 

paslauga?“ teigiamai atsakė 31 (25,8 proc.) transporto įmonės atstovai, didžioji dalis 

įmonių - 71 (59,2 proc.) atsakė abstrakčiai „pagal galimybes“. Neigiamai atsakė 18 

įmonių, tai sudaro 15 proc. apklaustųjų.  
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2.7. Mokymai transporto paslaugų sektoriaus darbuotojams  

 Nors viešojo transporto prieinamumas žmonėms su negalia vis gerėja, tačiau problemų 

dar labai daug. Nemažai lemia ir vadinamasis žmogiškasis veiksnys – kaip rodo praktika, 

autobusų ir troleibusų vairuotojai ne visada būna geranoriški, ne visada atskuba į pagalbą 

neįgaliesiems. Be to, ne kiekvienas, teoriškai numanydamas, iš tiesų žino, kaip neįgaliam 

žmogui padėti praktiškai. Todėl transporto sektoriaus darbuotojai turi būti sistemingai 

supažindinami kaip atpažinti įvairias negalios rūšis, žinoti, kokia pagalba reikalinga ir 

kaip ją reikėtų teikti žmonėms su negalia. Transporto įmonių atstovai turėjo atsakyti į 

klausimą „Ar transporto paslaugų sektoriaus darbuotojai supažindinami kaip atpažinti 

įvairias negalios rūšis, ar žino, kokia pagalba reikalinga ir kaip ją reikėtų teikti žmonėms 

su negalia?“. 

 

 Atsakymų rezultatai nėra džiuginantys. Tik 2 (1,7 proc.) įmonės savo darbuotojus moko ir 

tai daro sistemingai. Tai – UAB „Multivanas“ (Alytus) ir UAB „Kauno autobusai“. 53 

įmonių (44,2 proc.) darbuotojai yra tik supažindinti apie negalės rūšis ir pagalbos 

suteikimą žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Visiškai jokių mokymų šia tema 

nevykdo 65 (54,2 proc.) transporto įmonės. Vilties teikia tai, kad 10 (8,3 proc.) įmonių jau 

planuoja rengti tokius mokymus savo darbuotojams.   

 

 

13 pav. Transporto sektoriaus darbuotojų mokymai; N=120 

 

 

  

2 

53 

55 

10 

Transporto sektoriaus darbuotojų mokymai  apie tai, kaip 
atpažinti įvairios negalios rūšis ir suteikti ŽN pagalbą 

taip, darbuotojai yra apmokyti 
ir tai darome sistemingai 

taip, darbuotojai yra 
supažindinti 

ne, darbuotojai nėra apmokyti 

ne, tačiau planuojame rengti 
tokius mokymus 
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2.8. Vežėjų nuomonė apie neįgaliųjų mobilumą 

 Transporto paslaugų teikėjų buvo paklausta, ar, jų nuomone, pritaikytos žmonių su 

negalia specialiesiems poreikiams transporto priemonės paskatintų neįgaliųjų mobilumą. 

Didžioji dalis apklaustųjų – 81 (67 proc.) vežėjas atsakė „Taip“, 27 (23 proc.) transporto 

įmonės šiuo klausimu neturėjo nuomonės, tačiau 12 (10 proc.) įmonių pasisakė, kad 

pritaikytos žmonių su negalia specialiesiems poreikiams transporto priemonės nepaskatins 

neįgaliųjų mobilumo.  

14 pav. Vežėjų nuomonė apie neįgaliųjų mobilumą; N=120 

 

  

81; 67% 

12; 10% 

27; 23% 

Ar pritaikytos ŽN specialiesiems poreikiams transporto priemonės  
paskatintų neįgaliųjų mobilumą? 

taip, be jokios abejonės ne neturiu nuomonės šiuo klausimu 
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2.9. Planai 5 metų laikotarpyje įsigyti transporto priemonių, pritaikytų žmonių su 

negalia specialiesiems poreikiams 

 Transporto įmonės apie planus 5 metų laikotarpyje įsigyti transporto priemonių atsakė: 

o taip, planuojame ir greitoje perspektyvoje – 15 įmonių (12,5 proc.). Tai 

įmonės: UAB "Busturas" (Šiauliai), UAB "Vilniaus viešasis transportas", 

UAB „Plungės autobusų parkas“, UAB "Šilutės autobusų parkas", UAB 

"Mažeikių autobusų parkas", UAB „Multivanas“ (Alytus), UAB „Angelma“ 

(Marijampolė), UAB „Busotas“ (Alytus), UAB „Svirka“ (Švenčionys), UAB 

„Vežesta“ (Klaipėdos raj.), UAB "Kauno autobusai", UAB „AlekSera“ 

(Vilnius), UAB "Transrevis" (Vilnius),  UAB "Ridvija" (Šiauliai),  UAB 

"Antirijus" (Kauno raj.). 

o taip, tačiau lėšos dar nėra suplanuotos – 7 įmonės (5,8 proc.), 

o taip, jeigu atsirastų ES, valstybinių programų – 67 įmonės (55,8 proc.), 

o ne – 31 įmonė (25,8 proc.) 

 

 Taigi, galima daryti išvadą, kad netolimoje perspektyvoje ženklių permainų viešojo 

transporto sektoriuje nenusimato, nebent atsirastų ES ir/ar valstybinės programos, 

skatinančios ar reikalaujančios, kad tokios priemonės taptų privalomos.  

15 pav. Vežėjų planai įsigyti 5 metų laikotarpyje žmonių su negalia spec. poreikiams 

pritaikytą transportą; N=120 

15 7 67 31 
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2.10 Vežėjų pastabos ir komentarai 

 

 Gautos 22 transporto paslaugų teikimo įmonių atstovų pastabos ir komentarai. 

Pasisakymai atspindi bendrą problemos suvokimą, bandymą ieškoti priežasčių, išeičių, 

požiūrį į neįgaliųjų galimybes judėti.   

 Išvados pačios peršasi iš išsakytų pastabų ir komentarų (kalba netaisyta): 

1. Esamos fizinės aplinkos ir infrastruktūros kliūtys: 

o „Neįgaliesiems reikia sukurti tinkamą aplinkos infrastruktūrą, dėl nepritaikytos aplinkos 

jie negali pakankamai gausiai naudotis mūsų paslaugomis, yra norinčių nemažai keliauti 

neįgaliųjų, tačiau kaip jie keliaus jei neturi galimybės net iš namų išeiti“. (UAB 

„Multivanas“, Alytus) 

o „Žmonės su negalia pakankamai nekeliauja, kadangi miesto erdvės nėra patogios, trūksta 

patogios, pritaikytos infrastruktūros“. (UAB „Klaipėdos autobusų parkas“) 

o „Aplinkos pritaikymas – būtina sąlyga, siekiant neįgaliųjų fizinio, dvasinio ir ekonominio 

savarankiškumo. Kad jų nuo gyvenimo atviroje visuomenėje neatbaidytų fizinės kliūtys, 

stenkimės jas pašalinti. Link to ir keliaukime“. (UAB „Skuodo autobusų stotis“)   

o „Neįgaliųjų situacija šiuo klausimu šalyje labai bloga.“ (UAB "Bigbus", Vilniaus raj.) 

 

2. Lėšų trūkumas: 

o „Naujas transporto priemones įsigyti yra sunku, nes savivaldybės tam neturi lėšų. 

Europinėmis lėšomis pasinaudoti irgi yra sudėtinga. Vienintelis kelias atsinaujinti 

autobusais pritaikytais žmonėms su negalia įrengta įranga – pirkti iš Vakarų valstybių 

naudotus autobusus, kuriuose įranga jau yra įrengta. Tačiau tada nukentėtų ekologija.“ 

(UAB „Utenos autobusų parkas“) 

o „Norėtume padėti žmonėms turintiems negalią, tačiau šioms priemonėms įgyvendinti 

neturime lėšų“ (UAB „Biržų autobusų parkas“) 

 

3. Nėra politinės valios ir trūksta valstybinio požiūrio  

o „Jei valstybė daugiau padėtų, sudarytų palankesnes sąlygas būtų lengviau, įmonė neturi 

lėšų naujam transportui“.(UAB "Irzimas", Vilniaus raj.)   

o „Mažiems parkams valstybė neskiria ES pinigų tokiems dalykams“. (SĮ „Vilniaus rajono 

autobusų parkas“) 

o „Planuojame įsigyti transporto priemonių, pritaikytų žmonių su negalia poreikiams 

mėnesio bėgyje, tačiau mūsų norai priklauso ne vien nuo mūsų įmonės, tačiau ir nuo 

savivaldybės, šiuo metu kaip tik vyksta derybos ir diskusijos, kaip savivaldybė į tai 

atsižvelgs, jei patvirtins, turėsime pirmąjį pritaikytą autobusą. Ateityje taip pat 

planuosime, žinoma, pagelbėtų jų daugiau turėti ir valstybinių programų pagalba ir 

savivaldybės pritarimai šiam poreikiui“ (UAB "Antirijus", Kauno raj.) 

o „Paprastas autobusas kainuoja 45 tūkst., pritaikytas neįgaliesiems - 91tūkst., mes neturime 

tokių pinigų, pagalba yra būtina. O jei ir nupirktume tokį autobusą, ar neįgalieji važinės 
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jais, nes savivaldybė numačiusi nesuteikti jiems bilietų nuolaidos, o mokėti pilna kaina.“ 

(UAB "Audresta", Klaipėda) 

 

4.   Trūksta informacijos ir viešinimo : 

o „Turime nemažai neįgaliesiems pritaikytų transporto priemonių, tačiau žmonės su negalia 

keliauja mažokai, galbūt trūksta viešinimo, sklaidos.“  (UAB "Šilutės autobusų parkas") 

o „Turime neįgaliojo įlaipinimui į autobusą specialią kėdę, tačiau niekad nebuvo kreiptasi“. 

(UAB "Alvaturas", Neringa)  

 

5. Nėra poreikio : 

o „Kadangi  Druskininkų autobusų parko  aptarnaujamuose tolimojo reguliaraus 

susisiekimo maršrutuose toks poreikis labai retas, pasikeitus aplinkybėms ir atsiradus 

realiam poreikiui dėl negalią turinčių asmenų savarankiško naudojimuisi viešu transportu, 

pasiruošę realizuoti šį poreikį, pritaikant tiek transporto priemones, tiek infrastruktūrą ir 

paruošiant personalą pagal visus reikalavimus, nustatytus LR ir ES reglamentuose“. 

(Druskininkų autobusų parkas) 

o „Jei atsirastų poreikis, įsigytumėm pritaikytų transporto priemonių žmonėms su negalia“. 

("Olego transportas", UAB Ollex, Vilnius) 

o „Planuotume įsigyti ir daugiau pritaikytų transporto priemonių žmonėms su negalia jei 

būtų toks poreikis“. (UAB „Dešimtas maršrutas“, Klaipėdos raj.)  

 

6. Požiūrio klausimas:  

o „Žemagrindžiuose autobusuose įrengtos rampos išimtos, viduje buvusioje įrengtoje 

neįgaliesiems skirtoje vietoje įrengtos papildomos kėdės keleiviams. Neįgalieji 

dažniausiai keliauja su lydinčiais asmenimis.“ (UAB "Autokeda", Šilutė)   

o „Neįgaliesiems pritaikytą mikroautobusą esame įsigiję prieš mėnesį“. (Valdimaro 

Šeškevičiaus IĮ, Kėdainiai) 

o „Mes negalime planuoti 5 metams į priekį, planuojame 10- čiai mėnesių šiai dienai, 

esame priklausomi nuo sutarčių, nuo savivaldybės, nuo konkursų, koks bus poreikis, ko 

bus prašoma, tą ir stengiamės turėti. Jei bus poreikis tokių transporto priemonių, 

privalėsime įsigyti.“ (UAB "Autoalbra", Panevėžio raj.) 

o „Autobusai ir taip brangiai kainuoja, neturime už ką įsigyti, ką jau kalbėti apie 

pritaikymą žmonėms su negalia, būtina valstybės pagalba šiuo klausimu“ (UAB 

"Paulimatas", Kauno raj.) 

o  „Tokių klientų neturime ir jie nedomina, ir neplanuojame įsigyti tokio transporto.“ (UAB 

“Autobusų nuomos centras”, Vilnius) 

o „Invalidų nevežame ir nevešime, juos vežioja sveiki asmenys“ (UAB "Setrabus", 

Klaipėda)  
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III. TYRIMO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

 

1. Apklausta 120 transporto įmonių, teikiančių viešojo transporto paslaugas keleiviams.  

Tik 41 įmonė turi žemagrindį transportą.  

  

2. 120 įmonių turi 4148 transporto priemones, iš jų – 1146 transporto priemonės (27,6 

proc. nuo viso transporto ūkio) yra žemagrindės ir/ar turi įrangą, padedančią įlaipinti / 

išlaipinti žmones su specialiaisiais poreikiais. Pritaikyto neįgaliųjų poreikiams 

transporto yra ženkliai per mažai. 

 

3. Lietuvoje žemagrindės transporto priemonės nesiekia net 30 proc. visų transporto 

priemonių. Be to, šios priemonės senos – beveik 70 proc. iš jų senesnės nei 10 metų – 

ir neturi kitų neįgaliesiems reikalingų pritaikymų (vairuotojų iškvietimo mygtukų, 

švieslenčių, garso sistemų ir kt.). Kai kuriuos pritaikymus turi apie 30 proc. transporto 

priemonių. Tarp žemagrindžio transporto šis procentas didesnis – daugiau nei 50 

proc., o kai kuriais atvejais siekia 60-70 proc.  

 

4. Kaip rodo tyrimas, nemaža dalis įmonių (75 proc.) nenusiteikusios artimiausiu metu 

pirkti transporto priemonių, pritaikytų neįgaliesiems.  

 

5. Šiuo metu yra patvirtintos trys priemonės, numatančios gerinanti žmonių su 

specialiaisiais poreikiais susisiekimą ir finansuojamos per ES struktūrinę paramą: 

„Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ Nr. 04.5.1-TID-V-517 

(priemonė skirta 5 didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybių transporto parko 

atnaujinimui) – 28 962 002 Eur; „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas Nr. 04.5.1-TID-R-518 (priemonė skirta mažesnių savivaldybių 

regioninio transporto parko atnaujinimui) – 14 481 000 Eur; „Viešojo transporto 

paslaugų prieinamumo didinimas“ Nr.04.5.1-TID-K-519 (priemonė skirta 

tarpmiestinio transporto ir geležinkelių parko atnaujinimui) – 868 860 Eur  

 

Rekomendacija 1: Kadangi Reglamento „Dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų 

transporto keleivių teisių“ nuostatos nėra imperatyvios, Lietuvos susisiekimo ministerijai  

pačiai reikėtų nusimatyti priemones, iš jų ir finansines, galinčias gerinti situaciją. Tam 

galima naudotis ES parama, tačiau reikia ieškoti galimybių skirti ir Lietuvos biudžeto 

lėšas.  

 

Rekomendacija 2: Reglamentas „Dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto 

keleivių teisių“ numato, kad „Valstybės narės turėtų nustatyti už šio reglamento 

pažeidimus taikomas sankcijas ir užtikrinti, kad tos sankcijos būtų taikomos. Tos 

sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios“. Nepaisant to, kad 
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Reglamente taip pat reikalaujama, kad valstybės narės paskirtų nacionalines vykdymo 

užtikrinimo institucijas (NVUI), kurios būtų atsakingos už Reglamento vykdymo 

užtikrinimą ir už veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų savo nacionalinėje 

teisėje nustatymą, kad jas būtų galima taikyti Reglamentą pažeidusiems operatoriams, 

nėra žinių, kad Lietuvos atsakinga institucija – Valstybinė kelių transporto inspekcija prie 

Susisiekimo ministerijos – būtų numačiusi ir pritaikiusi kokias nors sankcijas. Įpareigoti 

LR Susisiekimo ministeriją kontroliuoti, kaip įgyvendinamos minėto Reglamento 

nuostatos Lietuvoje.  

 

6. Didžiausią transporto dalį sudaro autobusai –70,3 proc., mikroautobusų yra 17,2 proc., 

troleibusų skaičius siekia 9,6 proc., maršrutiniai taksi sudaro 2,1 proc., kitas 

transportas – 0,7 proc.  

 

7. 66,3 proc. sudaro pasenęs transportas, eksploatuojamas daugiau nei 10 metų. Iki 5 

metų amžiaus transportas sudaro 20,2 proc., 5-10 metų senumo transporto priemonių 

yra 13,5 proc. Visiškai neatsinaujina troleibusų parkas: 95,5 proc. troleibusų yra 

senesni nei 10 metų. Naujausi – maršrutiniai taksi, naujesnių nei 10 metų autobusai 

nesiekia net 30 proc. Beveik 70 proc. autobusų yra senesni nei 10 metų amžiaus. 

 

8. Naujausias (išskyrus troleibusus) ir labiausiai pritaikytas yra didžiųjų Lietuvos miestų 

transportas bei didžiųjų įmonių, valdančių po keletą šimtų transporto priemonių, 

transportas. 

 

9. Daugiausia žemagrindžio transporto yra Vilniaus ir Kauno apskrityse. Iš visų 1146 

žemagrindžių transporto priemonių šiose dvejose apskrityse priskaičiuojama 69,8 

proc. (800 vnt.). Šiose apskrityse ir gyvenančių neįgaliųjų skaičius yra apie 42,8 proc. 

visos šalies neįgaliųjų ir siekia 103,4 tūkst. žmonių.
8
  

 

10. 83 proc. įmonių (100 iš 120 apklausoje dalyvavusių įmonių) teikia užsakomųjų reisų 

paslaugas. Užsakomųjų reisų paslaugų apimtis visame viešojo transporto paslaugų 

pakete sudaro 32,1 proc. Vietinio (priemiestinio) susisiekimo paslaugas teikia 61 proc. 

įmonių (73 įmonės), šios paslaugos siekia 23,4 proc. Tiek miesto, tiek tarpmiestinio 

susisiekimo maršrutų paslaugas teikia po 55 įmones, viešųjų transporto paslaugų 

skalėje šios paslaugos sudaro po 17,6 proc. Ir mažiausiai paslaugų teikiama 

tarptautiniais susisiekimo maršrutais – 9,3 proc. visų paslaugų apimties. 29 transporto 

įmonės nurodė, kad teikia šias paslaugas. 

 

11. Daugiausia žemagrindis transportas nukreipiamas teikti paslaugas vietinio (miesto) 

reguliaraus susisiekimo maršrutais. Šias paslaugas 9 apskrityse (išskyrus Alytaus 

apskritį) teikia 34 įmonės 1079 transporto priemonėmis (94,1 proc. viso žemagrindžio 

                                                             
8 NRD prie SADM duomenys (2016 m.) 
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transporto). Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais žemagrindį 

transportą 8 apskrityse (išskyrus Alytaus ir Tauragės apskritis) nukreipia 22 įmonės, 

turinčios 265 žemagrindes transporto priemones. Užsakomaisiais reisais žemagrindės 

transporto priemonės juda iš 11 įmonių. 2 vežėjai žemagrindes transporto priemones 

nukreipia tarpmiestiniais maršrutais, o į tarptautinius maršrutus vyksta irgi tik 2 

transporto įmonės.  

 

12. 74 (61,6 proc.) transporto įmonės neturi įsidiegę specialios įrangos ir/ar priemonių, 

palengvinančias žmonių su specialiaisiais poreikiais mobilumą. Tai sudaro 35 proc. 

nuo viso transporto ūkio. 100 proc. numatytų priemonių ir įrangos yra įdiegta 

vidutiniškai 5 įmonėse (4 proc. nuo bendro įmonių skaičiaus). Šis rodiklis siekia apie 

12 proc. transporto priemonių, iš jų žemagrindis transportas sudaro vidutiniškai 21,1 

proc.  

 

13. Žmonės, turintys specialių poreikių, dažnu atveju norėdami judėti renkasi ne 

visuomeninį transportą. Tai rodo ne tik empiriniai pastebėjimai, bendraujant su 

žmonėmis su negalia, bet ir transporto įmonių atsakymai į klausimą: „Kaip dažnai į 

jus dėl paslaugų suteikimo (įlaipinimo/ išlaipinimo ir kitų) kreipiasi žmonės, turintys 

specialių poreikių?“. Net 50 (41,7 proc.),transporto įmonių atsakė, kad neįgalieji į juos 

visiškai nesikreipia, kad kreipiasi labai retai (1-2 kartus į metus) nurodė 39 vežėjai 

(32,5 proc.), kad kreipiasi retai (kelis kartus į pusmetį) paminėjo 19 transporto įmonių 

(15,8 proc.).     

 

14. 65 įmonės iš 120 atsakiusiųjų nerengia jokių mokymų personalui, kaip atpažinti 

įvairias negalias ir kaip elgtis su neįgaliaisiais, todėl vairuotojų ir autobusų stočių 

personalo žinių ir iniciatyvos trūkumas akivaizdus.  

Rekomendacija 3: 2013 m. liepos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu 

Nr. 3-403 patvirtintas Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos 

Respublikoje gerosios praktikos vadovas, kuriame kaip priemonė yra numatyta visų rūšių 

transporto darbuotojų mokymas kaip atpažinti įvairias negalios rūšis, nediskriminuoti 

žmonių su negalia, žinoti, kokios pagalbos jiems reikia, ir mokėti ją suteikti.  Mokymus 

organizuojantys vežėjai turi bendradarbiauti su neįgaliųjų organizacijų ekspertais, kaip 

numato Reglamentas (ES) „Dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto 

keleivių teisių“: „Rengiant mokymo apie neįgaliuosius turinį turėtų būti konsultuojamasi 

su neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims atstovaujančiomis organizacijomis arba jos 

turėtų dalyvauti jį rengiant“. Būtina didesnė kontrolė iš savivaldybių administracijų ir LR 

Susisiekimo ministerijos dėl gerosios praktikos vadovo numatytos priemonės – transporto 

darbuotojų  mokymas – įgyvendinimo.  

Rekomendacija 4: plačiau organizuoti socialinę reklamą, įvairias viešinimo akcijas ir 

kampanijas, nukreiptas į plačiąją visuomenę.  
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