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Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas

Nr. APA-19
Aprašymo turinys
Leidimo vežti keleivius lengvuoju
automobiliu taksi dublikato išdavimas.
2

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas Praradusiam
leidimą
vežėjui
išduodamas dublikatas
Teisės aktai, reguliuojantys
Lietuvos Respublikos kelių transporto
administracinės paslaugos teikimą
kodeksas (žr. „Galiojanti suvestinė
redakcija“);
Leidimų vežti keleivius lengvaisiais
automobiliais taksi išdavimo taisyklės.

4.

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)

10.

Vežėjas, pageidaujantis gauti leidimo
dublikatą, pateikia paraišką išduoti
leidimo dublikatą, kurioje nurodo:
vežėjo duomenis,
leidimo numerį ir išdavimo datą,
priežastis, dėl kurių prašoma
išduoti dublikatą.
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 20 darbo dienų nuo paraiškos
gavimo dienos.
7,20 Eur valstybės rinkliava, mokama į
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Eil.
Nr.

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

LR finansų ministerijos sąskaitą
Nr. LT24 7300 0101 1239 4300.
Įmokos kodas 53036.
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
Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir buveinė arba fizinio asmens vardas,
________________________________________________________________________________
pavardė ir adresas, juridinio arba fizinio asmens kodas
________________________________________________________________________________
Telefonas
el. paštas
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
PATIKSLINTI LEIDIMĄ / IŠDUOTI LEIDIMO DUBLIKATĄ VEŽTI KELEIVIUS
LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI
______________________________
Data, vieta
Prašau patikslinti leidimą, išduoti leidimo dublikatą (nereikalinga išbraukti) vežti keleivius
lengvuoju automobiliu taksi transporto priemonei:
Transporto
Transporto
Transporto
Leidimo numeris ir
priemonės
markė, priemonės
priemonės valstybinis išdavimo data (jei
modelis
identifikavimo numeris numeris
prašoma
išduoti
leidimo
dublikatą
(praradus
ar
nepataisomai
sugadinus leidimą) ar
patikslinti leidimą

Leidimo patikslinimo ar praradimo priežastis

Jeigu vežėjas prašo patikslinti leidimą, prie prašymo pridedama (pažymėti „X“):
□Dokumentai, patvirtinantys vežėjo duomenų (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,
buveinės adresas, teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas arba fizinio asmens
vardas, pavardė, adresas) pasikeitimą, _____ lapas (-ai/ ų).
□Leidimo originalas.
Jeigu vežėjas prašo išduoti leidimo dublikatą, kai leidimas nepataisomai sugadintas, prie
prašymo pridedamas (pažymėti „X“):
□ leidimo originalas.
Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos vežėjo, pateikiant dokumentų kopijas turėti jų
originalus.
Patvirtinu, kad:
1. Esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai
galioja.
2. Žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas nebus tenkinamas arba
išduotas dokumentas bus panaikintas.

3. Esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. 3-768 patvirtintomis Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo
taisyklėmis.
4. Per pastaruosius vienerius metus man nebuvo panaikintas turėtas leidimas vežti
keleivius lengvaisiais automobiliais taksi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m.
gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768 patvirtintų Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi
išdavimo taisyklių 22.4–22.7 punktuose nustatytais pagrindais.

pareiškėjo pareigos

parašas

vardas, pavardė

