BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TVIRTINU
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktorius
Rimantas Pauža
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
2015-06-15

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas

Nr. APA-15
Aprašymo turinys
Licencijos (licencijos kopijos) verstis
keleivių vežimu autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais, suteikiančios
teisę vežti keleivius autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais, kai maršrutas
prasideda arba baigiasi licenciją
išdavusios savivaldybės teritorijoje,
dublikato išdavimas.
2

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas Išduodamas vežėjo prarastos licencijos
(licencijos kopijos) verstis keleivių
vežimu autobusais vietiniais maršrutais
dublikatas.
Vietoje prarastos licencijos (licencijos
kopijos)
išduodama
licencija
(licencijos kopija), kurios galiojimo
periodas atitinka prarastos licencijos
(licencijos kopijos) galiojimo periodą.
Prašymą išduoti licencijos (licencijos
kopijos) dublikatą gali pateikti
juridinio asmens vadovas, individualią
veiklą vykdantis fizinis asmuo arba
transporto vadybininkas. Prašymas
pateikiamas tiesiogiai atvykus į
Savivaldybės
administracijos
Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyrių, prašymą atsiuntus paštu ar per
pasiuntinį arba elektroniniu būdu –
prašymą,
pasirašytą
atitinkamai
juridinio asmens vadovo, individualią
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
veiklą vykdančio fizinio asmens ar
transporto vadybininko teisinę galią
turinčiu saugiu elektroniniu parašu,
siunčiant elektroniniu paštu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Parengta licencija (licencijos kopija)
atiduodama juridinio asmens vadovui,
individualią
veiklą
vykdančiam
fiziniams
asmeniui,
transporto
vadybininkui,
fiziniam
asmeniui,
kuriam suteikta teisė gauti elektronines
paslaugas, ar kitam fiziniam asmeniui,
turinčiam įstatymų nustatyta tvarka
įformintą juridinio asmens vadovo ar
individualią veiklą vykdančio fizinio
asmens įgaliojimą, atvykus į Biržų
rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyrių arba, jei prašyme buvo
pageidauta, išsiunčiama pašto siunta
per pasiuntinių paštą, kuris pašto siuntą
prašyme nurodytu adresu (individualią
veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui)
arba Juridinių asmenų registre
nurodytu adresu (juridiniam asmeniui)
asmeniui
įteikia
asmeniškai
pasirašytinai (šiuo atveju vežėjas pats
apmoka pašto siuntos pristatymo
(įteikimo) išlaidas).
2009 m. spalio 21 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1071/2009 nustatantis
bendrąsias profesinės vežimo kelių
transportu veiklos sąlygų taisykles ir
panaikinantis
Tarybos
direktyvą
96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51).
Lietuvos Respublikos kelių transporto
kodeksas (žr. „Galiojanti suvestinė
redakcija“) ;
Kelių transporto veiklos licencijavimo
taisyklės (žr. „Galiojanti suvestinė
redakcija“).
Vežėjas, pageidaujantis gauti licencijos
(licencijos kopijos) dublikatą per
atstumą elektroninėmis priemonėmis
per Paslaugų ir gaminių kontaktinį
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Eil.
Nr.

6.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)
Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė
Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

10.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

13.

Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

14.

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

11.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

centrą arba tiesiogiai licencijas
išduodančiai
institucijai
pateikia
prašymą išduoti dublikatą ir nurodo
priežastis, dėl kurių prašoma išduoti
licencijos
(licencijos
kopijos)
dublikatą, prarastos arba sugadintos
licencijos (licencijos kopijos) numerį ir
išdavimo datą.
Patikrina
valstybės
rinkliavos
sumokėjimo faktą.
Daina Kolomakienė,
Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė;
tel. (8 450) 43 144,
daina.kolomakiene@birzai.lt .
Zita Marcinkevičiūtė,
Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėja;
tel. (8 450) 43 122;
zita.marcinkeviciute@birzai.lt .
Per 5 darbo dienas nuo prašymo
gavimo.
7,2 Eur valstybės rinkliava, mokama į
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
LR finansų ministerijos sąskaitą
Nr. LT24 7300 0101 1239 4300.
Įmokos kodas 52736.
Prašymas (priedas)
Paslaugą
galima
užsisakyti
elektroninėmis
priemonėmis,
naudojantis elektroninių valdžios vartų
portalu
https://www.epaslaugos.lt/portal/.
Administracinė paslauga galutinė.
Prašymai, teikiami elektroniniu būdu,
turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Aprašymas
užregistruojamas
Bendrajame
skyriuje
esančiame
Administracinių paslaugų aprašymų
registre.

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja

Zita Marcinkevičiūtė

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo
priedas
(vežėjas (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas)

(teisinė forma, kodas)
(buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas)

PRAŠYMAS IŠDUOTI LICENCIJOS (LICENCIJOS KOPIJOS) VERSTIS KELEIVIŲ
VEŽIMU AUTOBUSAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS DUBLIKATĄ
(data)

Prašau išduoti licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais, dublikatą.
Vežėjo pavadinimas
Vežėjo kodas
Vežėjo buveinės adresas
Vežėjo valdymo centro adresas
Vežėjo vadovo vardas, pavardė,
adresas
Transporto vadybininko vardas,
pavardė, adresas
Priežastis, dėl kurios prašoma
išduoti licencijos (licencijos
kopijos) dublikatą
Licencijos (licencijos kopijos) Nr.
Licencijos (licencijos kopijos)
išdavimo data
Licencijos (licencijos kopijos)
galiojimo laikas

PRIDEDAMA:
1. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo).
2. Licencijos (licencijos kopijos) originalas, jeigu licencija (licencijos kopija) buvo sugadinta.

_________________
(pareigos)

__________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

