


E. BILIETO KORTELĖ

Elektroninio bilieto kortele (toliau – KORTELĖ) galima atsiskaityti 
už važiavimą Šiaulių miesto viešuoju transportu. KORTELĖS yra 
platinamos autobusų stotyje (Tilžės g. 109) ir UAB „Busturas“ 
buveinėje (Šarūno g. 2). Įsigiję elektroninio bilieto (toliau – e. bilietas) 
pakuotę, gausite KORTELĘ ir instrukciją su uždengtu PIN kodu. Ant 
instrukcijos užsirašykite gautos kortelės brūkšninio kodo numerį. 
Instrukciją su PIN kodu bei užrašytu brūkšniniu kodu išsaugokite, nes ji 
bus reikalinga, jei norėsite ateityje valdyti savo KORTELĖS sąskaitą 
internetu arba įsigyti KORTELĖS dublikatą.

Jeigu naudojatės viešojo transporto lengvatiniais e. bilietais, 
turite su savimi turėti ir kontrolės metu privalote pateikti galiojantį 
dokumentą, patvirtinantį teisę į lengvatą.

E. bilietas yra diegiamas etapais. Pirmuoju etapu nuo 2015 m. 
sausio 1 d. galėsite pradėti naudotis terminuotaisiais mėnesio 
bilietais. Kitu etapu 2015 m. (informuosime papildomai) bus galima 
pradėti naudotis vienkartiniais e. bilietais, terminuotaisiais nurodytų 
dienų skaičiaus e. bilietais ir papildyti KORTELĘ internetu.  



BILIETŲ RŪŠYS IR KAINOS

KORTELĘ bus galima papildyti visomis Šiaulių miesto savivaldy-
bės tarybos patvirtintomis viešojo transporto bilietų rūšimis.

E. bilietai, kuriuos įsigyti ir naudotis galima nuo 2015 m. sausio 1 d.:

Kitu etapu 2015 m. (informuosime papildomai) bus galima 
pradėti naudotis vienkartiniais e. bilietais, terminuotaisiais nurodytų 
dienų skaičiaus e. bilietais ir papildyti KORTELĘ internetu:



*Personalizuota elektroninė laikmena – tai KORTELĖ, į kurią sukelti asmens duomenys, 
skirta atsiskaityti už važiavimą miesto autobusais.
**E. bilietas yra diegiamas etapais. Pirmuoju etapu nuo 2015 m. sausio 1 d. galėsite 
pradėti naudotis terminuotaisiais mėnesio bilietais. Kitu etapu 2015 m. 
(informuosime papildomai) bus galima pradėti naudotis vienkartiniais e. bilietais, 
terminuotaisiais nurodytų dienų skaičiaus e. bilietais ir papildyti KORTELĘ 
internetu.  

E. bilieto kortelių platinimo ir papildymo vietų schemą galite rasti interneto 
svetainėje www.busturas.lt



KORTELĖS PAPILDYMAS

KORTELĘ papildyti galima prekybos vietose, kurios pažymėtos 
viešojo transporto schemoje.

Norint prekybos vietose papildyti KORTELĘ tam tikra pinigų 
suma, iš kurios bus atsiskaitoma už vienkartinius e. bilietus, reikia 
paduoti pardavėjui KORTELĘ bei pinigus (ne mažiau kaip vienos kelionės 
kaina, priklausomai nuo nuolaidos tipo (be nuolaidos, 50 proc. 
nuolaida, 80 proc. nuolaida) ir ne daugiau kaip 345,28 Lt / 100,00 Eur).

Vienkartiniams e. bilietams toje pačioje KORTELĖJE yra 
numatytas tarifas (be nuolaidos, 50 proc. nuolaida, 80 proc. nuolaida), 
kuris įrašomas įsigyjant KORTELĘ ir pirmą kartą papildant KORTELĖS  
piniginę (toliau – piniginė) – sąlyginę KORTELĖS elektroninės laikmenos 
dalį, į kurią įrašoma / įskaitoma pinigų suma. Pasikeitus taikomai leng-
vatai, būtina nuvykti į artimiausią e. bilieto KORTELIŲ pardavimo vietą, 
papildyti KORTELĘ bet kokia pinigų suma ir nurodyti pardavėjui, kokia 
nuolaida viešajame transporte Jums turi būti taikoma (be nuo-laidos, 50 
proc. nuolaida, 80 proc. nuolaida).

Papildymo vietose taip pat galima įsigyti terminuotuosius 
mėnesio ir terminuotuosius dienų skaičiaus (7 ir 30 dienų aktyvuo-
jamus transporto priemonėje)** e. bilietus. Paduodami pardavėjui 
KORTELĘ, turite nurodyti norimą terminuotojo e. bilieto rūšį bei 
nuolaidos tipą (be nuolaidos, 50 proc. nuolaida, 80 proc. nuolaida). 
Terminuotasis 1 mėnesio e. bilietas galioja kalendorinį mėnesį nuo 
pirmos iki paskutinės dienos. 

Dėmesio! Jei terminuotasis 1 mėnesio e. bilietas perkamas iki 
einamojo mėnesio 15 dienos, tai šis e. bilietas galios einamąjį mėnesį. 
Jei terminuotasis 1 mėnesio e. bilietas perkamas nuo einamojo mėnesio 
16 dienos iki mėnesio pabaigos, tai šis e. bilietas galios kitą kalendorinį 
mėnesį. Terminuotasis nurodytų dienų skaičiaus bilietas pradeda galioti 
nuo aktyvavimo dienos ir galioja nurodytą dienų skaičių.

 



Papildžius KORTELĖS piniginę ir (ar) įsigijus terminuotąjį e. 
bilietą, reikia patikrinti kasos kvitą, kad būtų galima įsitikinti, jog įsigytas 
pageidaujamas e. bilietas, ir kad pardavimo metu neįvyko klaida. Kasos 
kvitą rekomenduojama saugoti tol, kol galios įsigytas e. bilietas.

KORTELĖS papildymo internetu instrukciją galima rasti interneto 
svetainėje e.busturas.lt.**  

Dėmesio! Internetu papildžius KORTELĖS piniginę ar įsigijus 
terminuotąjį e. bilietą, per 72 valandas būtina informaciją apie atliktą 
mokėjimą transporto priemonėje įrašyti į KORTELĘ (žr. „KORTELĖS 
NAUDOJIMAS TRANSPORTE“). Informacijos įrašymo metu nei e. bilieto 
žymėjimas, nei mokėjimas, nei aktyvavimas neatliekamas. E. bilietas 
pradės galioti tik tada, kai informacija bus įrašyta į KORTELĘ.

**E. bilietas yra diegiamas etapais. Pirmuoju etapu nuo 2015 m. sausio 1 d. 
galėsite pradėti naudotis terminuotaisiais mėnesio bilietais. Kitu etapu 2015 
m. (informuosime papildomai) bus galima pradėti naudotis vienkartiniais e. 
bilietais, terminuotaisiais nurodytų dienų skaičiaus e. bilietais ir papildyti 
KORTELĘ internetu.  



KORTELĖS NAUDOJIMAS TRANSPORTE

Įlipus į viešąjį transportą, visų rūšių e. bilietai (vienkartiniai ir 
terminuotieji) privalo būti pažymėti priglaudžiant KORTELĘ prie 
elektroninio komposterio (toliau – komposteris) vietos, pažymėtos 
KORTELĖS simboliu. Komposteris apie atliktą operaciją (KORTELĖS 
pažymėjimą, įkrovimą, įrašymą ar atmetimą) informuoja garsiniu 
signalu ir atvaizduoja pranešimą ekrane. Nepažymėtas bilietas bus 
laikomas negaliojančiu. 

Jeigu e. bilietas įsigytas internetu, keleivis, įlipęs pro priekines 
duris, privalo informuoti vairuotoją, kad turi atlikti e. bilieto įrašymą į 
KORTELĘ. Atlikus įsigyto internetu e. bilieto įrašymą į KORTELĘ (detaliau 
operacija aprašyta toliau tekste), reikia dar kartą KORTELĘ priglausti prie 
komposterio, kad  įrašytas e. bilietas taptų pažymėtas ir galiojantis. 

Žymint e. bilietą, sistema pirmiausia patikrins, ar KORTELĖ 
galiojanti. Tada bus patikrinama, ar yra galiojantis arba laukiantis 
aktyvavimo terminuotasis bilietas, ir tik tada bus nuskaičiuojami pinigai 
iš elektroninio bilieto KORTELĖS piniginės. Žymėjimas atliekamas vienu 
KORTELĖS priglaudimu ir nereikalauja papildomų veiksmų. Jei keleiviui 
reikia papildomų paslaugų (pirkti bilietą kitam asmeniui, aktyvuoti e. 
bilietą, įrašyti informaciją į KORTELĘ po papildymo internetu), jos 
atliekamos spaudžiant atitinkamus mygtukus komposterio liečia-
majame ekrane.



Vienkartinio e. bilieto žymėjimas. KORTELĘ priglauskite prie 
komposterio vietos, pažymėtos KORTELĖS simboliu. Pasigirs pavienis 
garsinis signalas ir pirmoje ekrano eilutėje pasirodys užrašas „MOKĖTA 
X,XX EUR“ (pagal turimos ir įrašytos į kortelę nuolaidos dydį). Antroje 
ekrano eilutėje bus užrašas  (XX,XX EUR – Jūsų „LIKO XX,XX EUR“
KORTELĖS piniginėje esantis likutis vienkartiniams e. bilietams pirkti). 
Jeigu antrą kartą (po žymėjimo) toje pačioje transporto priemonėje prie 
bet kurio kito komposterio priglausite KORTELĘ, tai ekrane pasirodys 
informacija apie pažymėtus vienkartinius e. bilietus ir pinigų likutį, o 
pinigų suma už važiavimą nuskaityta nebus. Jei KORTELĖS piniginėje 
lėšų likutis yra mažesnis negu vienkartinio e. bilieto kaina, komposterio 
antroje eilutėje bus užrašas ir Jums bus kredituojama „LIKO – X,XX EUR“ 
viena kelionė. Kreditas bus padengtas papildžius KORTELĖS piniginę. 

Dėmesio! Kelionės kreditavimo paslauga yra teikiama tik 
personalizuotiems vartotojams (kurie pateikė savo asmens duomenis 
įsigydami KORTELĘ).

30 minučių laikotarpiu nuo pirmo vienkartinio e. bilieto pažy- 
mėjimo Jums suteikiama galimybė persėsti į kitas UAB „Busturas“ 
miesto viešojo transporto priemones (toliau – transporto priemones). 
Persėdimų skaičius yra neribojamas, tačiau kiekvienoje transporto 
priemonėje privalote KORTELĘ priglausti prie komposterio vietos, 
pažymėtos KORTELĖS simboliu.

Mokėjimas už kartu važiuojantį asmenį. Komposterio ekrane 
spustelkite  mygtuką .  1 „MOKĖJIMAS UŽ KARTU VAŽIUOJANTĮ ASMENĮ“
Ekrane pasirodys naujas langas su pasirinkimu:
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Pasirinkę norimą bilietą, priglauskite KORTELĘ prie komposterio vietos, 
pažymėtos KORTELĖS simboliu. Pasigirs pavienis signalas ir ekrane 
pasirodys tokie pat užrašai, kaip ir žymint vienkartinį e. bilietą. 
KORTELĖS savininkas gali pažymėti iki 6 tokių bilietų su skirtingomis 
kainomis, kartodamas mokėjimo procedūrą už kiekvieną kartu 
važiuojantį asmenį.

Terminuotųjų nurodytų dienų skaičiaus e. bilietų aktyvavimas. 
Transporte pirmą kartą naudojami terminuotieji e. bilietai turi būti 
aktyvuoti. Vieną kartą aktyvuotas terminuotasis e. bilietas galios 
fiksuotą dienų skaičių – nuo aktyvavimo dienos iki paskutinės nurodytos 
dienos 24 valandos. Jei KORTELĖJE yra įrašyti du terminuotieji e. bilietai, 
iš kurių vienas yra negaliojantis, o kitas yra terminuotasis, bet 
neaktyvintas, tai komposteris pasiūlys atlikti šio bilieto aktyvinimą. 
Komposterio ekrane spustelkite  mygtuką . 2 „E. BILIETO AKTYVAVIMAS“
Po garsinio signalo KORTELĘ per penkias sekundes reikia priglausti prie 
komposterio arba įkišti į komposterio kišenėlę (komposteryje esanti 
ertmė kortelei įkišti). Ekrane pasirodys užrašas „REGISTRUOJAMAS 
GALIOJA IKI 201X-XX-XX“ (data rodo, iki kurios dienos galios Jūsų 
aktyvuotas e. bilietas). Jei per penkias sekundes KORTELĖ 
nepriglaudžiama prie komposterio, komposteris grįžta į įprastinę 
būseną. Jeigu antrą kartą (po aktyvavimo) priglausite KORTELĘ toje 
pačioje transporto priemonėje prie bet kurio kito komposterio, tai jo 
ekrane pasirodys informacija „TERMINUOTASIS GALIOJA IKI 201X-XX-
XX“.



Internetu papildytos KORTELĖS informacijos įrašymas. 
Internetu papildžius KORTELĖS piniginę ar įsigijus terminuotąjį e. bilietą, 
per 72 valandas būtina informaciją apie atliktą mokėjimą transporto 
priemonėje įrašyti į KORTELĘ. Norėdami įrašyti informaciją į KORTELĘ, 
komposterio ekrane spustelkite mygtuką 4 „PAPILDŽIAU KORTELĘ 
INTERNETU“. Šis veiksmas trunka ilgiau negu e. bilieto pasižymėjimas, 
todėl tam yra naudojama komposteryje esanti ertmė KORTELEI įkišti. 
Ekrane pasirodys pranešimas . Apie atliktą sėkmingą ar „LAUKITE“
nesėkmingą veiksmą pasirodys pranešimas komposterio ekrane. Jei 
pavyko sėkmingai įrašyti informaciją apie atliktą mokėjimą į KORTELĘ, 
ekrane pasirodys pranešimas , kuriame nurodoma, kiek „ATLIKTA (1)“
kartų atlikta papildymų internetu (skaičius skliaustuose rodo, kiek 
papildymų internetu buvo sėkmingai atlikta per papildymo operaciją).

          E. bilieto informacija. Norėdami sužinoti informaciją apie akty-
vius e. bilietus arba KORTELĖS piniginės lėšų likutį, komposterio ekrane 
spustelkite  mygtuką . Per penkias sekundes 3 „E. BILIETO INFORMACIJA“
priglauskite KORTELĘ prie komposterio. Ekrane pasirodys informacija 
apie lėšų likutį ir aktyvuotus terminuotuosius e. bilietus.
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PROBLEMŲ SU KORTELE SPRENDIMAS

Praradus, sugadinus ar turint kitokių problemų su e. bilieto 
KORTELE, už nustatytą mokestį galima įsigyti naują KORTELĘ (dublikatą) 
ir į ją perkelti informaciją apie turimus e. bilietus. Norint gauti naują 
KORTELĘ, reikia pateikti išsaugotą KORTELĖS instrukciją su įrašytu 
brūkšninio kodo numeriu ir PIN kodu arba užsiregistruoti kaip 
personalizuotas vartotojas su įvestais teisingais keleivio asmeniniais 
duomenimis KORTELĖJE arba interneto e. bilieto svetainėje, kartu 
pateikti ir asmens dokumentą. Tam reikia atvykti į UAB „Busturas“ 
Klientų aptarnavimo centrą, Šarūno g. 2. Naujos KORTELĖS (dublikato) 
pagaminimas užtrunka iki 3 darbo dienų.

Komposteriuose galima pasirinkta lietuvių ar anglų kalba 
perskaityti atsakymus į dažniausiai iškylančius klausimus apie KORTELĖS 
naudojimą. Daugiau informacijos apie KORTELĖS naudojimą, platinimo, 
papildymo vietas ir kitus su Šiaulių miesto viešuoju transportu susijusius 
klausimus galima rasti interneto svetainėje e.busturas.lt *** arba 
sužinoti paskambinus nemokamu telefonu 8 800 20203 arba 
elektroniniu paštu  .ebilietas@busturas.lt

Gerbiamas Keleivi, jei pamiršote papildyti KORTELĘ ar tiesiog 
neturite su savimi e. bilieto KORTELĖS, Jūs visada turite galimybę įsigyti 
popierinį bilietėlį iš vairuotojo.

***E. bilietas yra diegiamas etapais. Pirmuoju etapu informaciją rasite 
interneto svetainėje .  Kitu etapu 2015 m. www.busturas.lt
(informuosime papildomai) visa informacija susijusi su e. bilietu bus 
perkelta į interneto svetainę e.busturas.lt.

LINKIME MALONIŲ KELIONIŲ! 




