
INFORMACIJA KELEIVIAMS DĖL TERMINUOTŲ BILIETŲ ĮSIGIJIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIO 

(PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTUOSE 

➢ Terminuoti bilietai yra parduodami konkrečiam autobusų maršrutui, t. y. asmuo įsigijęs terminuotą bilietą tam tikram maršrutui, jo negali naudoti kituose 

vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutuose. 

➢ Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-438 nuostatas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų 

terminuotiems bilietams yra taikoma 20 proc. nuolaida. Nuo šios bilietų kainos su nuolaida yra papildomai skaičiuojamos Lietuvos Respublikos transporto 

lengvatų įstatyme numatytos transporto lengvatos: 

 

Nuolaida terminuotiems vardiniams 

bilietams pagal Kauno rajono 

savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 

TS-438 

Papildomai taikoma 

transporto lengvata 

terminuotiems vardiniams 

bilietams pagal LR transporto 

lengvatų įstatymą 

Asmenys, nepriskirti LR transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnyje nurodytoms socialinėms grupėms  20 % netaikoma 

Asmenys, priskirti LR transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytoms socialinėms 

grupėms: 

• asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti 

vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis); 

•  asmenys, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, asmenys, kuriems nustatytas 

didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti I grupės 

invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);  

• asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam 

asmeniui – vienas lydintysis), taip pat onkologinėmis ligomis sergantys asmenys; 

• 80 metų ir vyresni asmenys;  

• Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo 

lygis arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. 

pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS 

agresijos;  

• žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m. 

sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;  

• pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir 

vyresni; 

• nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, 

koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, sukakę 70 metų ir vyresni. 

20 % 80 % 



 

Nuolaida terminuotiems vardiniams 

bilietams pagal Kauno rajono 

savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 

TS-438 

Papildomai taikoma 

transporto lengvata 

terminuotiems vardiniams 

bilietams pagal LR transporto 

lengvatų įstatymą 

Asmenys, priskirti LR transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nurodytoms socialinėms 

grupėms: 

• asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba asmenys, kuriems nustatytas 

vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II grupės invalidais); 

• pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni kaip 70 metų, 

ir laisvės kovų dalyviai; 

• nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, 

koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, jaunesni kaip 70 metų; 

• Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to 

vykdytos SSRS agresijos; 

• asmenys nuo 70 iki 80 metų; 

• aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą; 

• Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės 

valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar 

Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę 

studijų formą; 

• mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi 

forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku 

mokymo proceso organizavimo būdu; 

• vaikai nuo 7 iki 8 metų; 

• vežami vaikai nuo 7 iki 10 metų; 

• vaikai iki 7 metų, kai juos vežasi keleivis. 

20 % 50 % 

Asmenys, priskirti LR transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio  3 ir 7 dalyse nurodytoms socialinėms 

grupėms: 

• mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius 

asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas); 

• mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniai. 

20 % 80 % 

 

➢ Terminuoti bilietai gali būti grąžinami, vadovaujantis Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėmis. 

➢ Terminuotus bilietus, skirtus vykti Kauno rajono savivaldybės organizuojamais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, galima 

įsigyti iš maršrutus vykdančių vežėjų, kreipiantis į juos šiais kontaktais: 



Vietinio (priemiestinio) reguliaraus 

susisiekimo autobusų maršrutų Nr. 

Maršrutus vykdantis 

vežėjas 
Kontaktai, kuriais reikia kreiptis, norint įsigyti terminuotą vardinį bilietą 

100, 135, 148, 152, 153, 154, 156, 159, 161, 

163, 167, 170, 180, 189, 197, 198, 199 
UAB „Kautra“ 

Galima įsigyti Kauno autobusų stoties kasose, detalesnė informacija teikiama tel. 

+370 37 409060 

149, 165, 166, 172, 179 UAB „Uma trans“ 
Kreiptis tiesiogiai vežėjo bendrovės adresu Vytauto pr. 32-215, Kaunas 

(detalesnė informacija teikiama tel. +370 667 49362 arba el. paštu info@uma.lt ) 

101, 103, 150, 168 UAB „Merula“ Kreiptis tel. +370 37 341516, arba el. paštu merula@merula.lt  

106 UAB „Antirijus“ Kreiptis tel. +370 677 18099 arba el. paštu antirijus@gmail.com  
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