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VYRIAUSYBES ATSTOVO KLAIPEDOS APS

Klaipedos miesto savivaldybes tarybai z0l2-Q7-0? Nr. (s.r)-TP.- , lq+

-I5 SPRENDIMO NR.
T2.43 PANAI

vyr. sPecialislas-
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nutarimo Nr.1170 ,,Ddl keliq transporto

buvo patvirtinusi Keliq transporto veiklos

-EffiK 
R.'s[uUt ito s Vyri ausy be | 9 97 - | 0i23

veiklos licencijavimo" (toliau - Nutarimas) i punktu
licencijavimo taisykles.

Vadovaudamasi aukSdiau minetu teises ak1u, Klaipedos miesto savivaldybes taryba 2007-

02-15 prieme sprendim4 Nr.T2-43 ,,Del veZejo (imones) atitikimo licencijuojamos keliq transporto

veikloi reikalavimq kontroles tvarkos apraSo patvirtinimo" (toliau - Tarybos sprendimas), kurio I

punktu patvirtino VeZejo (imones) atitikimo licencijuojamos keliq transporto veiklos reikalavimq

kontroles tvarkos apraS4 (toliau - Apra5as).
Lietuvos Respublikos Vyriausybe 20ll-12-07 nutarimo Nr.1434 ,,Del keliq transporto

veiklos licencijavimo taisykliq patvirtinimo" I punktu patvirtino naujas Keliq transporto veiklos

licencijavimo iaisykles (toliau - Taisykles), to paties nutarimo 2 punktu pripaZino Nutarim4 ir ji

keitusius teises akrus netekusiais galios (lsigaliojo 20ll-12-04). Taisykliq l0 punkte detalizuota,
jog licencijas iSduodandios institucijos, kurios atsakingos uZ Taisykliq 4.4 pirnkte nurodytq

licencijq ir jq kopijq iSdavim4, yra savivaldybes vykdomosios institucijos'- 
PaZymetina' tai, jog naujai patvirtintose Taisyklese igaliojimai priimti atitinkamus

administracinius aktus, 
- 
r"ikulingus Taisykliq igyvendinimui, yra suteikti tik licencijas

iSduodandioms institucijoms. Vadovaujantis Taisykliq 43 punktu, tvark4, kuria vadovaujantis

licencijas iSduodandios institucijos tikrina veZejus, kaip jie laikosi licencijuojamos veiklos s4lygq,

taip pat nustato licencijas iSduodandios institucijos (nagrinejamu atveju savivaldybes

vykdomosios institucij os).
fvertinus i5destytas aplinkybes, darytina i5vada, jog Tarybos sprendimu patvirtintame

Apra5e reglamentuojami keliq transporto veiklos kontrolds klausimai turetq b0ti sureguliuoti

Savivaldybls vykdomosios institucijos administraciniu aktu. Tokiu bfidu Tarybos sprendimas

turetq bflti naikinamas, kaip neatitinkantis Taisykliq 43 puttkto nuostatq.

[vertinusi nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq

administracines prieZi[ros istatymo 5 straipsnio I dalies 1 punktu, s i I I a u :

L Artimiausiame Savivaldybes tarybos posedyje (bet ne veliau kaip per vien4 menesi)

svarstyti Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2007-02-15 sprendimo Nr.T2-43 ,,Del veZejo

(imonlg atitikimo licencijuojamos keliq rransporto veiklos reikalavimq kontroles tvarkos apraso

patvirtinimo" panaikinimo klausim4.
2. Apie priimt4 sprendim4 pranesti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo sprendimo

priemimo dienos.
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Taip pat informuoju Jus apie tai, kad Vyriausybes atstovas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos savivaldybiq administracines prieZi[ros istatymo 6 straipsnio I dalies 5 punktu, gali
nustat5rti kitq teikimo ivykdyme termin4, jeigu bus gautas pagal kompetencijE savivaldyi.t
administravimo subjekto praSymas 5i termin4 pratgsti. PiaSymai nustatyti titq t.iki*o ivykdymotermin4 turi btti moty*oLs ii pagrisias.

Atkeipiu Mero demesi i tai, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines
prieZiEros istatymo 4 straipsnio 9 dali, meras artimiausiame iavivaldybes tary|os posedyje su Siuo
teikimu privalo supaZindinti tarybos narius.

Vyriausybes atstove Daiva KerekeS
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Ingrida Kupri5denkova, tel. (8 46) 31 34 75, el. p. i.kupriscenkova@lrv.lt


