Forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viršininko 2014 m. rugpjūčio 13 d.
įsakymu Nr. 2B-177
VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
AUTOBUSŲ STOTIES APŽIŪROS AKTAS
20__ m. _____________ __d. Nr. ___________
_____________
(tikrinimo vieta)

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija)

(Inspekcijos skyriaus pavadinimas, valstybės tarnautojo pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant

(autobusų stoties vadovo pareigos, vardas, pavardė)

patikrino
autobusų stoties atitiktį Autobusų stočių veiklos nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734
„Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Autobusų stočių veiklos nuostatai),
reikalavimams.
Autobusų stotis tikrinama:
 dėl stoties kategorijos suteikimo;
 dėl stoties kategorijos pakeitimo (stočiai yra suteikta I , II , III , IV  kategorija).
Duomenys apie autobusų stotį:
adresas
(miestas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra)

,

interneto svetainės adresas

, el. paštas

,

vadovo tel.

, faks.

,

informacijos tel.

,

dispečerio (-ių) tel.

, faks.

.

Autobusų stotis yra:
 savarankiškas juridinis asmuo –

;
(juridinio asmens pavadinimas)

 kito juridinio asmens struktūrinis padalinys –
.
(juridinio asmens ar jo padalinio pavadinimas)

Anksčiausiai išvykstančio autobuso išvykimo iš autobusų stoties laikas –

.

Vėliausiai išvykstančio autobuso išvykimo iš autobusų stoties laikas –

.

2
Tikrinimo metu nustatyta:
1. Atitiktis bendriesiems reikalavimams
Eil.
Nr.

Reikalavimas (Autobusų stočių veiklos nuostatų punktas)

Taip

Ne

1

2

3

4

1.

Patvirtinti autobusų stoties veiklos dokumentai:

1.1.

autobusų stoties darbo reglamentas (24 punktas)
(20__ m. ___________ __ d. _____________ Nr. ______________);





1.2.

paslaugų vežėjams teikimo tarifai (29 punktas)
(20__ m. ___________ __ d. _____________ Nr. ______________);





1.3.

paslaugų keleiviams teikimo kainos ir tarifai (30 punktas)
(20__ m. ___________ __ d. _____________ Nr. ______________).





2.

Autobusų stotyje yra (10 punktas):

2.1.

keleivių laukiamoji salė;





2.2.

patalpos stoties tarnyboms;





2.3.

keleivių įlaipinimo peronai;





2.4.

keleivių išlaipinimo peronai;





2.5.

autobusų stovėjimo tarp reisų aikštelės;





2.6.

sanitariniai mazgai;





2.7.

patalpos autobusų ekipažų poilsiui.





Bilietų pardavimo tarnyba (12.1 punktas).
Bilietų pardavimo kasų darbo laikas nuo _______ iki _______.





3.1.1.

Bilietų pardavimo tarnybos funkcijas atlieka kita įmonė pagal sutartį su
stoties valdytoju (25 punktas) (įmonės pavadinimas ir adresas:
__________________________________________________________).





3.1.2.

Bilietų pardavimas keleiviams (13 punktas):

3.1.2.1. einamasis;





3.1.2.2. išankstinis;





3.1.2.3. grįžimui;





3.1.2.4. užsakymai telefonu;





3.1.2.5. bilietų pristatymas.





Dispečerinės tarnyba (12.2 punktas).
Darbo laikas nuo _______ iki _______.





3.2.1.

Dispečerinė tarnyba bendra su kita tarnyba (25 punktas) –
__________________________________________________________.





3.2.2.

Iš dispečerio vietos gerai matomos autobusų išvykimo ir atvykimo
aikštelės (15 punktas).





3.
3.1.

3.2.

Autobusų stotyje yra šios tarnybos (12 punktas):

3
1

2

3

4

3.2.3.

Dispečerinėje yra autobusų atvykimo (išvykimo) laiko žymėjimo kelionės
dokumentuose postas (16 punktas).





3.2.4.

Automatinis laiko kelionės dokumentuose žymėjimas, kai dispečerinė
nedirba (16 punktas).





3.2.5.

Dispečerinėje yra (17 punktas):

3.2.5.1. keleivių ir bagažo vežimą reglamentuojantys dokumentai (dėl tarifų,
vežimo lengvatų, keleivių vežimo taisyklių taikymo ir kt.);





3.2.5.2. vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų tvarkaraščiai;





3.2.5.3. šalies autobusų stočių dispečerinių, informacijos tarnybų, vežėjų vadovų,
kelių policijos telefonai;





3.2.5.4. autobusų eismo registracijos lapas;





3.2.5.5. autobusų stoties darbo ataskaita;





3.2.5.6. kelių būklės žurnalas;





3.2.5.7. pranešimų (telefonogramų, telefaksų ir kt.) registracijos knyga;





3.2.5.8. kelius prižiūrinčių tarnybų sąrašai, telefonai, kelių schema;





3.2.5.9. vairuotojų neblaivumo (girtumo) tikrinimo specialioji (-iosios) techninė (ės) priemonė (-ės) ir tikrinimo registracijos žurnalas.





Informacijos tarnyba (12.3 punktas).
Darbo laikas nuo _______ iki _______.





3.3.1.

Informacijos tarnyba bendra su kita tarnyba (25 punktas) –
__________________________________________________________.





3.3.2.

Vizuali informacija keleivių laukiamojoje salėje (26 punktas):

3.3.2.1. vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo tvarkaraščiai;





3.3.2.2. vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų schemos;





3.3.2.3. stendas operatyviai informacijai pateikti;





3.3.2.4. išrašai iš keleivių ir bagažo vežimo taisyklių, informacija apie lengvatas
keleiviams;





3.3.2.5. informacija apie autobusų stoties tarnybų išdėstymą ir jų darbo laiką;





3.3.2.6. informacija apie stoties teikiamas paslaugas keleiviams;





3.3.2.7. informacija apie kompetentingas įstaigas (pavadinimai, adresai, telefonai,
faksai, elektroninio pašto adresai).





3.3.3.1. išvykimo peronuose – maršrutų krypčių pavadinimai ir išvykstančių
autobusų eismo tvarkaraščiai;





atvykimo peronuose – tolimojo ir tarptautinio susisiekimo autobusų
atvykimo tvarkaraščiai.





3.3.

3.3.3.

3.3.3.2.

Vizuali informacija peronuose (27 punktas):

4
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2

3
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Garsinė informacija apie autobusų eismą ir jo pasikeitimus keleivių
laukiamojoje salėje ir peronuose (28 punktas).





3.4.

Kontrolės tarnyba (12.4 punktas).





3.5.

Bagažinės tarnyba (12.5 punktas).
Darbo laikas nuo _______ iki _______.





Bagažinės tarnyba bendra su kita tarnyba (25 punktas) –
__________________________________________________________.





Smulkių siuntų vežimo tarnyba (12.6 punktas).
Darbo laikas nuo _______ iki _______.





Smulkių siuntų vežimo tarnyba bendra su kita tarnyba (25 punktas) –
__________________________________________________________.





3.3.4.

3.5.1.
3.6.
3.6.1.

Teikiama pagalba neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, atitinkanti
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto
keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB)
Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1) (toliau – reglamentas (ES)
Nr. 181/2011), nuostatas (101 punktas) (reikalavimai pagal reglamento
(ES) Nr. 181/2011 straipsnius):

4.

4.1.

įdiegtos prieigos sąlygos neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims vežti
(11 str. 1 d.);





4.2.

paskelbtos prieigos sąlygos neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims
vežti (11 str. 2 d.);





4.3.

stotyje sudarytos palankios sąlygos gauti neįgaliojo ar riboto judumo
asmenų pranešimą apie pagalbos poreikį, įskaitant bilietų kasas, bilietų
užsakymą telefonu ir pardavimą internete (14 str. 3 d.);





4.4.

stoties pastato viduje ar išorėje paskirta vieta, kurioje neįgalieji ar riboto
judumo asmenys gali pranešti apie savo atvykimą ir paprašyti pagalbos.
Tokia vieta turi būti aiškiai pažymėta ženklu, joje prieinamais būdais turi
būti teikiama pagrindinė informacija apie stotį ir teikiamą pagalbą (14 str.
5 d.);





4.5.

stoties personalas, teikiantis pagalbą neįgaliesiems ir riboto judumo
asmenims, apmokytas apie neįgaliuosius (16 str. 1 d. ir II priedas);





4.6.

keleiviams skelbiama informacija apie jų teises pagal reglamentą (ES)
Nr. 181/2011 (25 str.).





2. Atitiktis svarbiausiems kvalifikaciniams reikalavimams

(pažymimi tinkami atsakymai visų kategorijų

stulpeliuose)

Eil.
Nr.

Reikalavimai

1

2

1.

Dispečerinė tarnyba

Kategorija
I

II

III

IV

3

4

5

6









atskira

atskira

atskira /
bendra su kita
tarnyba

atskira /
bendra su kita
tarnyba

5
1
2.

3.
3.1.

3.2.

2
Informacijos tarnyba

Kasos:
Kasų darbo laikas

Bilietų keleiviams pardavimo
rūšys

3

4

5

6









atskira

atskira /
bendra su kita
tarnyba

atskira /
bendra su kita
tarnyba

atskira /
bendra su kita
tarnyba
neprivaloma







yra

yra

yra







nuo pirmo iki
paskutinio
išvykimo iš
stoties reisų

nuo pirmo iki
paskutinio
išvykimo iš
stoties reisų /
nustato stoties
administracija

nuo pirmo iki
paskutinio
išvykimo iš
stoties reisų /
nustato stoties
administracija

 einamasis
 išankstinis
 grįžimui
 užsakymai

 einamasis
 išankstinis

 einamasis

(netaikoma)

neprivaloma

neprivaloma

neprivaloma

neprivaloma

(netaikoma)

telefonu

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Bagažinės tarnyba

Smulkių siuntų vežimo
tarnyba
Keleivių įlaipinimo peronai
Keleivių išlaipinimo peronai
Autobusų stovėjimo aikštelė

Atitiktis reglamento (ES)
Nr. 181/2011 reikalavimams
Atitinka visus reikalavimus





atskira

atskira /
bendra su kita
tarnyba



neprivaloma

atskira









atskiri

atskiri

atskiri / bendri

atskiri / bendri









atskiri

atskiri

atskiri / bendri

atskiri / bendri









atskira

atskira

atskira /
bendra

atskira /
bendra



(netaikoma)

(netaikoma)

(netaikoma)







atitinka



Išvada. _________________ autobusų stotis atitinka I , II , III , IV  kategorijos
svarbiausius kvalifikacinius reikalavimus.
Autobusų stoties apžiūros aktas surašytas dviem egzemplioriais.
Tikrino

(tikrinimą atlikusio Inspekcijos valstybės tarnautojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Su autobusų stoties apžiūros aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

(autobusų stoties vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

