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Bendra informacija

Pavadinimas:
Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais,
suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia
arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas, pratęsimas, pakeitimas,
pasikeitus joje įrašytiems duomenims

Kodas: PAS3118

Versija: 3

Versijos sukūrimo data: 2022-02-23

Paslaugos teikimo periodas: nuo 2022-01-03

Paslaugos rūšis: Administracinė

Paslaugos teikimo lygmuo: Savivalda

Paslaugos gavėjai: Fiziniams asmenims verslo tikslais, Juridiniams asmenims verslo tikslais

Paslaugos tipas:
Ne el. būdu teikiama paslauga 
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus 
El. būdu teikiama paslauga per el. valdžios vartus

Funkcija, kurią vykdant teikiama
paslauga: Savarankiška funkcija

Aprašymas: Šiame aprašyme aprašyti visi paslaugos atvejai: licencijos ar licencijos kopijos išdavimas,
pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims, pratęsimas ar panaikinimas

Atvejai:

A. Licencijos ar licencijos kopijos išdavimas.

Licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią teisę vežti
keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Vilniaus
rajono savivaldybės teritorijoje išduoda Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Licencijos išduodamos vežėjams. Vežėjas - įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti
teisę vežti keleivius ir krovinius. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr.
1071/2009 2 straipsnyje. Licencija išduodama tik tiems vežėjams, kurie atitinka Kelių transporto
kodekso 8 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Licencijos išduodamos dešimčiai metų.

Licencijos kopiją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią
teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba
baigiasi Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje išduoda Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktorius. Vežėjo, turinčio licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais, naudojamai keleiviams vežti transporto priemonei išduodama licenciją
atitinkanti licencijos kopija. Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės,
patikėjimo teise ar nuomojama, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti bendrojo naudojimo
valstybinio numerio ženklus.

Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.

B. Licencijos ar licencijos kopijos pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

Esant pagrindui pakeisti duomenis licencijose (licencijų kopijose) (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio
asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui,
teisinei formai, buveinei ir kita), licencijos (licencijų kopijos) turi būti pakeistos per 5 darbo dienas
nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymo ir dokumentų, patvirtinančių
pakeitimo esmę, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.

C. Licencijos ar licencijos kopijos galiojimo pratęsimas.

Pratęsiant licencijos ar licencijos kopijos galiojimą išduodama nauja licencija ar licencijos kopija.

D. Licencijos ar licencijos kopijos galiojimo panaikinimas.

Licencijas išduodanti institucija pagal kompetenciją teisės aktų nustatytais pagrindais:

- sustabdo licencijos (licencijos kopijos) galiojimą ir panaikina jos galiojimo sustabdymą;

- panaikina licencijos (licencijos kopijos) galiojimą;

- pripažįsta fizinį asmenį, einantį transporto vadybininko pareigas, netinkamu vadovauti vežėjo
transporto veiklai.

Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad vežėjas gali nebeatitikti vieno iš Reglamento (EB)
Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, savo nustatyta tvarka raštu nedelsdama įspėja
vežėją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą. Licencijas išduodanti institucija
priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą Reglamento (EB) Nr.1071/2009 13
straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnyje,
Reglamento (EB) Nr. 1073/ 2009 21 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnyje nustatytais atvejais ir
terminais.

Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, jeigu vežėjas:
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- nurodyta tvarka ir terminais nepraneša apie vežėjo valdymo centro adreso pakeitimą;

- nurodyta tvarka ir terminais nepraneša apie transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo,
mirtį ar pripažinimą neveiksniu;

- nurodytais terminais negrąžina licencijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

Licencijas išduodanti institucija gali priimti sprendimą sustabdyti licencijos kopijos galiojimą esant
pažeidimams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, ar kartojantis kitiems
pažeidimams, arba tuo atveju, kai vežėjas per Taisyklių 39.4 punkte nurodytą terminą negrąžina
licencijos kopijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, jeigu:

- vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

- likviduojamas ar reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;

- vežėjas bankrutuoja;

- vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo
sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką
nepašalino nurodytų pažeidimų;

- paaiškėja, kad dokumentuose licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys.

Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos kopijos galiojimą, jeigu:

- vežėjas pats atsisako naudotis licencijos kopija;

- paaiškėja, kad licencijos kopijai gauti pateikti klaidingi duomenys;

- vežėjas nurodytais terminais negrąžina licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas;

- vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių sustabdytas licencijos
kopijos galiojimas;

- panaikinama licencija.

Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos (licencijos kopijos) galiojimo
sustabdymą, kai vežėjas pašalina licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo priežastis.

Vežėjas visus dokumentus ir informaciją gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba
tiesiogiai kreipdamasis į Savivaldybės administraciją.

Paslaugos rezultatas:

Išduota licencija/licencijos kopija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo
maršrutais (įrašas IS VEKTRA)
Pakeisti licencijos/licencijos kopijos duomenys (įrašas IS VEKTRA)
Pratęstas licencijos/licencijos kopijos galiojimas (įrašas IS VEKTRA)
Panaikintas licencijos/licencijos kopijos galiojimas (įrašas IS VEKTRA)
Raštas paslaugos gavėjui dėl licencijos/licencijos kopijos neišdavimo/nepratęsimo

Teisės aktai:

Pavadinimas: Lietuvos Respublikos kelių transporto
kodeksas

Nuoroda:
https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.3341
7/asr

Pavadinimas:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.
gruodžio 7 d. Nr. 1434 ,,Dėl kelių transporto
veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda:
https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CFF1A6A8BF9/a
sr

Pavadinimas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 nutarimas Nr.1458 „Dėl
valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios
rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo
taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda:
https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/
asr

Už paslaugos suteikimą atsakingi
asmenys:

Vardas, pavardė arba padalinys: Pavel Tondrik

Pareigos: vyr. specialistas

Telefonas: Tel.: +37052755065

El. paštas: El. p.: pavel.tondrik@vrsa.lt

Paslauga mokama: Taip
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Paslauga apmokama vietoje: Ne

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmonės kodas: 188659752

Įmokos kodas: 52741

Banko duomenys:

Banko pavadinimas: Swedbank, AB

Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Banko pavadinimas: AB Citadele bankas

Sąskaitos numeris: LT787290000000130151

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)

Sąskaitos numeris: LT744010051001324763

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Sąskaitos numeris: LT057044060007887175

Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas

Sąskaitos numeris: LT327180000000141038

Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Sąskaitos numeris: LT747400000008723870

Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas

Sąskaitos numeris: LT427230000000120025

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB
Lietuvos skyrius)

Sąskaitos numeris: LT122140030002680220

Paslaugos grupės ir pogrupiai: Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, Licencijų ir leidimų
išdavimas verslo subjektams, Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas

Gyvenimo atvejai: Verčiantis transportavimo veikla

Iniciavimo forma:

Prašymo formos pridedamos:

Prašymas licencijai verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais gauti.docx,
Prašymas licencijos kopijai verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais
gauti.docx

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo:

Norintysis įsigyti licenciją (pratęsti licencijos galiojimo terminą) Savivaldybės administracijos
direktoriui turi pateikti šiuos dokumentus: 1. nustatytos formos prašymą; 2. asmens tapatybę
įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo; vežėjo transporto
vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją; 3. dokumentus,
įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę: - ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai
asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją; - viešojo sektoriaus subjektai – metinę
finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją; - fiziniai asmenys – Taisyklių priede
nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą; 4. 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;
5. 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; 6. teisę į naudojamų kelių
transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba
vežėjo patvirtintas jų kopijas; 7. teisę į vežėjo valdymo centrą, nurodytą Taisyklių 29.2 punkte,
patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
Vežėjas, norintis įgyti / pratęsti licencijos kopiją turi pateikti: 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. kelių transporto priemonės (-
ių), kuri (-ios) bus naudojama (-os) teikti keleivių vežimo paslaugas, techninės apžiūros rezultatų
kortelę (-es). Vežėjas pageidaujantis atlikti licencijos (licencijos kopijų) pakeitimą, pasikeitus joje
įrašytiems duomenims, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai pateikia: - nustatytos formos
prašymą; - licencijos duomenų keitimo priežastį; - mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba
kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos pakeitimą sumokėta valstybės rinkliava.

Ne el. būdu teikiama paslauga
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Neelektroninės paslaugos teikimo
proceso aprašymas:

Paslauga inicijuojama paslaugos gavėjui tiesiogiai pateikus nustatytos formos prašymą bei
reikalaujamus dokumentus savivaldybėje (Rinktinės g. 50, Vilnius) priimamajame (125 kab.) arba
minėtą prašymą ir dokumentus išsiųsti paštu. Vilniaus rajono savivaldybės administracija įvertina
pateikta prašymą bei dokumentus ir priima spendimą dėl licencijos/licencijos kopijos
išdavimo/neišdavimo. Vilniaus rajono savivaldybės administracija padaro įrašą IS VEKTRA dėl
licencijos/licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais
išdavimo Informaciją apie paslaugą teikia Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistas Pavel
Tondrik, tel. (8 5) 275 5065.

Neelektroninės paslaugos suteikimo
trukmė ir kaina:

Paslaugos suteikimo trukmė: 30

Dienų tipas: Kalendorinės dienos

Paslaugos suteikimo kaina: 68

Valiuta: EUR

Komentaras: Licencija

Paslaugos suteikimo trukmė: 30

Dienų tipas: Kalendorinės dienos

Paslaugos suteikimo kaina: 35

Valiuta: EUR

Komentaras: Licencijos kopija

Paslaugos suteikimo trukmė: 5

Dienų tipas: Darbo dienos

Paslaugos suteikimo kaina: 10

Valiuta: EUR

Komentaras: Licencijos/licencijos kopijos pakeitimas

El. būdu teikiama paslauga

Elektroninės paslaugos trumpas
pavadinimas:

Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais,
suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia
arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas, pratęsimas, pakeitimas,
pasikeitus joje įrašytiems duomenims

Elektroninės paslaugos brandos
lygis: (III) dvipusės sąveikos lygis

Elektroninės paslaugos teikimo
proceso aprašymas:

Paslauga inicijuojama paslaugos gavėjui išsiuntus elektroniniu paštu nustatytos formos prašymą
bei reikalaujamus dokumentus, vrsa@vrsa.lt. Informaciją apie leidimo išdavimą teikia Ekonomikos
ir turto skyriaus vyr. specialistas Pavel Tondrik, tel. (8 5) 275 5065.

Elektroninės paslaugos suteikimo
trukmė ir kaina:

Paslaugos suteikimo trukmė: 30

Dienų tipas: Kalendorinės dienos

Paslaugos suteikimo kaina: 68

Valiuta: EUR

Komentaras: Licencija

Paslaugos suteikimo trukmė: 30

Dienų tipas: Kalendorinės dienos

Paslaugos suteikimo kaina: 35

Valiuta: EUR

Komentaras: Licencijos kopija

Paslaugos suteikimo trukmė: 5

Dienų tipas: Darbo dienos

Paslaugos suteikimo kaina: 10

Valiuta: EUR

Komentaras: Licencijos/licencijos kopijos pakeitimas

Užsakant elektroninę paslaugą
reikalingas tapatybės nustatymas: Ne
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Paslauga verslui

Verslo subjekto paslaugos teikimą
kontroliuojančios institucijos
pavadinimas:

-

Leidimo išdavimą
reglamentuojančiuose teisės
aktuose įtvirtintas reikalavimas kitoje
ES valstybėje narėje įsteigtam
juridiniam asmeniui arba kitos ES
valstybės narės fiziniam asmeniui
prieš pradedant veiklą gauti LR
institucijų išduotus liudijimus ar
kitus dokumentus, patvirtinančius,
kad tam tikras reikalavimas
įvykdytas (net jei jis jau turi
analogiškus leidimus savo įsteigimo
valstybėje narėje):

Ne


