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Širvintos
Pavadinimas

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo
maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo
sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo
panaikinimas

Aprašymas

Vežėjo, turinčio licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto
priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija (toliau –
licencijos kopija). Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar
naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomojama, neteikiant
vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba
laikinai, kai kelių transporto priemonės valdymo terminas apribotas
kelių transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu,
įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti bendrojo naudojimo
valstybinio numerio ženklus.

Paslauga teikiama

 Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
 Fiziniams asmenims verslo tikslais
 Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
 Juridiniams asmenims verslo tikslais

Paslaugos tipas

 El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
 El. būdu teikiama paslauga per el. valdžios vartus
 Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant
teikiama paslauga

 Valstybės perduota funkcija
 Savarankiška funkcija

Paslaugos rezultatas

Licencija išduota, atnaujinta, pratęsta, sustabdytas jos galiojimas,
galiojimo sustabdymas panaikintas, galiojimas panaikintas

Teisės aktai

Pavadinimas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio
15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios
rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“
Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.116101/asr
Pavadinimas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio
7 d. nutarimas Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.413841/asr
Pavadinimas: Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.33417/asr

Pavadinimas: Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713/asr
Asmenys, atsakingi
paslaugos suteikimą

už

Vardas, pavardė arba padalinys:
Jūratė Meškutavičienė
Pareigos:
Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja
Telefonas:
Mob. telefonas: +370 616 26846
Faksas: —
El. paštas: jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

Paslauga mokama

 Taip
 Ne

Užmokesčio gavėjo tikslus
pavadinimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos

Įmonės kodas

188659752

Įmokos kodas

52789

Užmokesčio gavėjo banko
duomenys

Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Banko pavadinimas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas

Paslaugos grupės
Gyvenimo
atitinkantys
paslaugą

Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas
atvejai
siūlomą

Norint gauti leidimą/licenciją

Paslaugos inicijavimo
forma

Prašymas

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Vežėjas, pageidaujantis gauti licencijos kopiją, pakeisti licencijos
kopiją/pratęsti licencijos kopiją, turi pateikti licencijas išduodančiai
institucijai:
1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymą;
2. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu kelių
transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise,
arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

3. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti
naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto
priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros
paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
4. vežėjas, pageidaujantis gauti licencijos kopiją, turi teisę dokumentus
pateikti per atstumą elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir
gaminių kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į licencijas
išduodančią instituciją;
5. licencijos kopijos išduodamos (pratęsiamas jų galiojimas) arba
atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jas išduoti (pratęsti jų
galiojimo laiką) per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų
dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
Pastabos

Paslauga yra galutinė
Informacija apie Širvintų rajono savivaldybės administracijos
teikiamas administracines paslaugas pateikiama interneto svetainėje
https://www.sirvintos.lt/lt/administracija/paslaugos/administracinespaslaugos/1414

Raktažodžiai

Licencijos, keleiviai, vežimas, autobusai, vietinio susisiekimo
maršrutai
Ne el. būdu teikiama paslauga

Neelektroninės paslaugos 1. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į
teikimo proceso
Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį),
aprašymas
elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu
(reikalingi atlikti veiksmai)
elektroninio pašto adresu savivaldybe@sirvintos.lt, jei yra galimybė
identifikuoti pareiškėją arba naudojant e. pristatymas informacinę
sistemą.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba
patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos
gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjui kopija išduodama ar motyvuotas neigiamas
sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją
arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per
E. pristatymo sistemą.
Paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos
kopijos
išduodamos
(pratęsiamas jų galiojimas) arba
atsisakoma jas išduoti (pratęsti jų
galiojimo laiką) per 30 dienų nuo
prašymo ir visų reikiamų dokumentų
gavimo dienos.
Licencijos kopijos pakeičiamos per 5
darbo dienas nuo prašymo ir
dokumentų, patvirtinančių pakeitimo
esmę, gavimo dienos.

Dienų tipas

Darbo dienos

Paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už licencijos vežti
keleivius
autobusais
vietinio
susisiekimo maršrutais išdavimą, jos
galiojimo pratęsimą – 68
Už licencijos kopijos išdavimą, jos
galiojimo pratęsimą – 35

Ne el. būdu teikiamos
paslaugos suteikimo
trukmė ir kaina

Už licencijos ar licencijos kopijos
pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems
duomenims – 10
Valiuta

EUR

Komentaras
El. būdu teikiama paslauga
Trumpas el.
pavadinimas

paslaugos

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo
maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo
sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo
panaikinimas

Nuoroda į paslaugą

https://www.sirvintos.lt
https://www.epaslaugos.lt

El. paslaugos brandos lygis

 (III) bendradarbiavimo lygis
 (IV) bendradarbiavimo lygis
 (V) bendradarbiavimo lygis

Elektroninės
paslaugos 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių
teikimo proceso
valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų
aprašymas
prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą
(reikalingi atlikti veiksmai)
skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo
paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba
kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus
būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą
(kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba
patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos
gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui kopija išduodama tiesiogiai atvykus į
Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu
būdu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų
(www.epaslaugos.lt).
El.
būdu
teikiamos Paslaugos suteikimo trukmė
paslaugos
suteikimo
trukmė ir kaina

Licencijos
kopijos
išduodamos
(pratęsiamas jų galiojimas) arba
atsisakoma jas išduoti (pratęsti jų
galiojimo laiką) per 30 dienų nuo
prašymo ir visų reikiamų dokumentų
gavimo dienos.
Licencijos kopijos pakeičiamos per 5
darbo dienas nuo prašymo ir
dokumentų, patvirtinančių pakeitimo
esmę, gavimo dienos.

Dienų tipas

Darbo dienos

Paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už licencijos vežti
keleivius
autobusais
vietinio
susisiekimo maršrutais išdavimą, jos
galiojimo pratęsimą – 68
Už licencijos kopijos išdavimą, jos
galiojimo pratęsimą – 35

Už licencijos ar licencijos kopijos
pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems
duomenims – 10
Valiuta

EUR

Komentaras
Užsakant
reikalingas
nustatymas

paslaugą  Taip
tapatybės  Ne

Prisijungimo būdai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
 El. parašo naudotojams
 ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu
 Bankai
 Socialinio tinklo paskyra
 Asmens tapatybės kortelė
Fiziniams asmenims verslo tikslais
 El. parašo naudotojams
 ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu
 Bankai
 Socialinio tinklo paskyra
 Asmens tapatybės kortelė
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
 El. parašo naudotojams
 ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu
 Bankai
 Socialinio tinklo paskyra
 Asmens tapatybės kortelė
Juridiniams asmenims verslo tikslais
 El. parašo naudotojams
 ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu
 Bankai
 Socialinio tinklo paskyra
 Asmens tapatybės kortelė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

________________________

Jūratė Meškutavičienė

