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Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas
2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Nr. APA-17
Aprašymo turinys
Leidimo vežti keleivius lengvuoju
automobiliu taksi išdavimas.
2
Vežėjai vežti keleivius taksi gali
tik turėdami leidimą vežti keleivius
lengvuoju automobiliu taksi.
Vairuotojais gali dirbti asmenys,
turintys ne trumpesnį kaip trejų metų
automobilio vairavimo stažą.
Leidimas išduodamas vežėjui,
įregistravusiam įmonę (filialą) arba, jei
vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam
gyvenamąją
vietą
savivaldybės
teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise
priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais
valdomą, turintį ne daugiau kaip 7
sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo
vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį
Techninius
motorinių
transporto
priemonių ir jų priekabų reikalavimus.
Tokiu atveju, kai vežėjas dėl
leidimo išdavimo kreipiasi turėdamas
transporto
priemonę,
kuri
nėra
įregistruota Lietuvoje arba išregistruota,
savivaldybės
vykdomoji
institucija
išduoda pažymą apie ketinimą išduoti
leidimą (toliau – pažyma), jei vežėjas
nustatyta tvarka įregistruos transporto
priemonę,
atliks
šios
transporto
priemonės privalomąją techninę apžiūrą
ir
apdraus
transporto
priemonių
valdytojų
civilinės
atsakomybės
privalomuoju draudimu ir nedelsdama
elektroninėmis priemonėmis informaciją
apie išduotą pažymą pateikia Kelių

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
transporto priemonių registrui.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

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

Lietuvos Respublikos kelių transporto
kodeksas (žr. „Galiojanti suvestinė
redakcija“);
Leidimų vežti keleivius lengvaisiais
automobiliais taksi išdavimo taisyklės.
Vežėjas,
pageidaujantis
gauti
leidimą,
savivaldybės
vykdomajai
institucijai privalo pateikti šiuos
dokumentus:
savivaldybės
vykdomosios
institucijos nustatytos formos prašymą
išduoti leidimą;
kai vežėjas fizinis asmuo, asmens
tapatybę
patvirtinantį
dokumentą,
individualios veiklos registravimo ir
gyvenamosios
vietos
deklaracijos
pažymas arba jų kopijas (išskyrus
atvejus,
kai
prašymas
teikiamas
elektroninėmis priemonėmis);
kelių transporto priemonės (-ių),
kuri (-ios) bus naudojama (-os) teikti
keleivių vežimo taksi paslaugas,
registracijos liudijimą (-us), techninės
apžiūros rezultatų kortelę (-es) (ataskaitą
(-as) ir transporto priemonių valdytojų
civilinės
atsakomybės
privalomojo
draudimo liudijimą (-us) (grąžinama
pasilikus kopijas) (išskyrus atvejus, kai
prašymas teikiamas elektroninėmis
priemonėmis).
Jei
transporto
priemonė
nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, jis
taip pat privalo pateikti dokumentą,
patvirtinantį, kad transporto priemonė
valdoma teisėtu pagrindu (nuomos,
lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir
pan.).
Patikrina vežėjo juridinio asmens
registravimo duomenis Juridinių asmenų
registre ir kitą vežėjo pateiktą informaciją.
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

Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.
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

skyriaus vedėja;
tel. (8 450) 43 122;
zita.marcinkeviciute@birzai.lt .
Per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų
dokumentų, reikalingų jam gauti,
gavimo dienos.
Tokiu atveju, kai vežėjas dėl leidimo
išdavimo kreipiasi turėdamas transporto
priemonę,
kuri
nėra
įregistruota
Lietuvoje
arba
išregistruota,
savivaldybės
vykdomoji
institucija
išduoda pažymą apie ketinimą išduoti
leidimą (toliau – pažyma), jei vežėjas
nustatyta tvarka įregistruos transporto
priemonę,
atliks
šios
transporto
priemonės privalomąją techninę apžiūrą
ir
apdraus
transporto
priemonių
valdytojų
civilinės
atsakomybės
privalomuoju draudimu. Tokiu atveju
leidimas išduodamas per 20 darbo dienų,
nuo pažymoje išvardintų dokumentų
pateikimo Savivaldybės administracijai
dienos.
35 Eur valstybės rinkliava, mokama į
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
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
(vežėjo pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)
(teisinė forma, kodas)
(buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas)

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS
TAKSI
(data)
Vežėjo pavadinimas
Vežėjo kodas
Vežėjo buveinės adresas
Taksi automobilio markė, modelis,
identifikavimo numeris,
valstybinis numeris
Taksi automobilio valdymo teisė
Taksi automobilio vairuotojo
vardas, pavardė
Taksi automobilio vairuotojo
vairavimo stažas
PRIDEDAMA:

Taip
(žymėti x)

Ne
(žymėti x)

Įgaliojimas (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo)
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, individualios veiklos
registravimo pažymėjimo ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymos
kopijos (jeigu leidimą siekia gauti fizinis asmuo)
Vairuotojo pažymėjimas
Transporto priemonės registracijos liudijimas
Transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita)
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo liudijimas
Automobilio nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutartis, jeigu
automobilis valdomas ne nuosavybės teise
Kita (įrašyti)
Patvirtinu, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava
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.

___________________
(pareigos)

__________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

