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Biržai
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas

Aprašymo turinys
Licencijos (licencijos kopijos) verstis
keleivių vežimu autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę
vežti keleivius autobusais, kai maršrutas
prasideda
arba
baigiasi
licenciją
išdavusios
savivaldybės
teritorijoje,
galiojimo panaikinimas (licencijos turėtojo
prašymu)
1

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas Licencijos (licencijos kopijos) verstis
keleivių vežimu autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę
vežti keleivius autobusais, kai maršrutas
prasideda
arba
baigiasi
licenciją
išdavusios
savivaldybės
teritorijoje,
galiojimas panaikinamas jeigu juridinis
asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas
nebevykdo
(likviduojamas)
licencijuojamos veiklos ir
pateikia
paraišką panaikinti licencijos galiojimą.
Administracinės
paslaugos
teikėjas
patikrina paraišką bei pateiktus duomenis,
parengia teisės akto projektą dėl licencijos
galiojimo panaikinimo.
Savivaldybės administracijos direktorius
priima sprendimą panaikinti licencijos
galiojimą.
Teisės aktai, reguliuojantys
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento
administracinės paslaugos teikimą
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.

4.

2

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
51).
Lietuvos Respublikos kelių transporto
kodeksas (žr. „Galiojanti suvestinė
redakcija“).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

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

10.
11.
12.

Kelių transporto veiklos licencijavimo
taisyklės (žr. „Galiojanti suvestinė
redakcija“).
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio
asmens
filialas
Savivaldybės
administracijai raštu ar elektroninėmis
priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per
kontaktinį centrą pateikia paraišką, kurioje
nurodoma:
juridinio asmens ar užsienio juridinio
asmens filialo pavadinimas, teisinė forma,
kodas ir buveinė, el. pašto adresas;
priežastis, dėl kurios prašoma panaikinti
licencijos (licencijos kopijos) galiojimą;
popierinės formos licencijos (licencijos
kopijos) originalą ir ar dublikatą (per 5
darbo dienas po licencijos galiojimo
panaikinimo datos).

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.
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
paraiškos gavimo dienos.
Prašymas (priedas)
Paslaugą galima užsisakyti elektroninėmis
priemonėmis, naudojantis elektroninių
valdžios
vartų
portalu
https://www.epaslaugos.lt/portal/.

3

Eil.
Pavadinimas
Nr.
13. Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai
14.

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymo turinys
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 PANAIKINTI LICENCIJOS (LICENCIJOS KOPIJOS) VERSTIS KELEIVIŲ
VEŽIMU AUTOBUSAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS GALIOJIMĄ
(data)

Prašau panaikinti licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais, galiojimą.
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
panaikinti licencijos (licencijos
kopijos) galiojimą
Licencijos (licencijos kopijos) Nr.
Licencijos (licencijos kopijos)
išdavimo data

PRIDEDAMA:
1. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo).
2. Licencijos (licencijos kopijos) originalas ir (ar) dublikatas.

_________________
(pareigos)

__________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

