TVIRTINU
Rietavo savivaldybės administracijos
direktorius
Vytautas Dičiūnas
RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.

Administracinės paslaugos
kodas

2.

Administracinės paslaugos 1
versija

3.

4.

5.

6.

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio
pavadinimas
susisiekimo maršrutais, suteikiančių teisę vežti keleivius
autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto
pradžia arba pabaiga yra Savivaldybės teritorijoje, išdavimas,
pratęsimas.
Administracinės paslaugos Licencija gali būti išduota tik tiems vežėjams, kurie atitinka
apibūdinimas
kelių transporto kodekso 8 straipsnyje ir Europos Parlamento
ir tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 nustatančio
bendrąsias profesinės vežimo kelių transporto veiklos sąlygų
taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 92/26/EB, 3
straipsnyje nurodytus reikalavimus. Licencija verstis keleivių
vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikianti
teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo
maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Rietavo
savivaldybės teritorijoje. Licencija turi būti laikoma vežėjo
gyvenamojoje vietoje ar buveinėje. Licencijos išduodamos
dešimčiai metų. Pratęsiant licencijos galiojimą išduodama
nauja licencija.
Teisės aktai,
Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas 1996 m.
reguliuojantys
lapkričio 19 d. Nr. I-1628 (Žin., 1996, Nr. 119-2772);
administracinės paslaugos Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, patvirtintos
teikimą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d.
nutarimu Nr. 1434 (Žin., 2011, Nr. 152-7150).
Informacija ir dokumentai, Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos
kuriuos turi pateikti asmuo galiojimą, turi pateikti Rietavo savivaldybės administracijai:
1. prašymą;
2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu
licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos
pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę;
5. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
6.viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės
ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
7. fiziniai asmenys – nuosavo kapitalo ataskaitą;
8. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie)
anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje,
nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us),
nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19
straipsnyje;1.6. transporto vadybininko, paskirto pagal
Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo
sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto
vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4
straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
9. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo
vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą
arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
10. teisę į vežėjo valdymo centrą, patvirtinančius dokumentus
ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų
kopijas.
11. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas,
patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.

7.

8.

9.

10.

11.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti
institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)
Administracinės paslaugos Vanda Galdikienė
teikėjas
Teisės ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė
tel. 8 (448) 73 216,
el. p. v.galdikiene@rietavas.lt
Administracinės paslaugos Vytautas Dičiūnas
vadovas
Savivaldybės administracijos direktorius
tel. 8 (448) 73 202, el. p. a.direktorius@rietavas.lt
Administracinės paslaugos Licencijos išduodamos (pratęsiamas jų galiojimas) arba
suteikimo trukmė
atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jas išduoti (pratęsti jų
galiojimo laiką) per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų
dokumentų gavimo Savivaldybės administracijoje. Praradus
licenciją, licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas
nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo
Savivaldybės administracijoje
Administracinės paslaugos Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio
suteikimo kaina (jeigu susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas - 180
paslauga
teikiama Lt.
atlygintinai)
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems
duomenims
25
Lt.
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais dublikato išdavimas - 25 Lt.
Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752),

Eil.
Nr.

12.
13.

14.

15.

16.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

gavėjo bankas AB „Swedbank“,
sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,
įmokos kodas 52774.
Prašymo forma, pildymo Prašymas
pavyzdys, prašymo turinys
Administracinės paslaugos Informacinis lygis
teikimo ypatumai
Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinių paslaugų
teikimo dokumentų
įtraukimas į apskaitą pagal
institucijoje nustatytą
dokumentų valdymo
tvarką
Administracinės paslaugos
teikimo schema

Paslauga yra galutinė.

11.8

Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais, suteikiančių teisę vežti keleivius
autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto
pradžia arba pabaiga yra Savivaldybės teritorijoje, išdavimo,
pratęsimo paslaugos teikimo sekos schema

Licencijų verstis keleivių vežimu
autobusais vietinio susisiekimo
maršrutais administracinės paslaugos
teikimo tipinio aprašymo priedas

GRAFINĖ BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ
PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

Paslaugos
vadovas

Vežėjas

Paslaugos
teikėjas

Paslaugos
teikėjas

Paslaugos
vadovas

