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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
nflt vnLn.lo llvroNEs) ATITIKIMO LTCENCTJUOJAMOS KELIU TRANSpoRTo

VEIKLOS REIKALAVIMU KONTROLES TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO

2007 m. vasario 15 d. Nr. T2-43
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 1zin., 1994, Nr. 55-1049;
2000, Nr. 91-2832;2001, Nr. 85-2969,2001,Nr. 110-3984;2002, Nr. 43-16041,2002,Nr. 103-4605;
2002, Nr. 112-4976;2003, Nr. 17-704;2003, Nr. 28-1124;2003, Nr. 73-3357;2003, Nr. 104-4636;
2004, Nr. 134-4839;2005, Nr. 57-194) 7 straipsnio 22 punktu, Lietuvos Respublikos kelirl transporto
kodekso 12in, 1996, Nr. 119-2772;1998, Nr. 105-2895; 2002, Nr. 37-1342;2004,Nr. 73-2529;
2005, Nr. 153-5643) 13 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m.
spalio 23 d. nutarimu Nr. lI70 (Zin.,1997, Nr. 97-2464,2002,124-5664,2003,79-3597) patvirtintq
Keliq transporto veiklos licencijavimo taisykliq 29 punktu, Klaipedos miesto savivaldybes taryba
n u s p r e n d Z r a l .

1. Patvirtinti VeZejo ([mones) atitikimo licencijuojamos keliq transporto veiklos reikalavimq
kontroles tvarkos apraS4 @ridedama).

2. Skelbti apie 5[ sprendim4vietos spaudoje.

Rimantas Tara5kevidius
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VEZEJO (IMONES) ATITIKIMO LICENCIJUOJAMOS KELIU TRANSPORTO
VEIKLOS REIKALAVIMU TONTNOLES TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

t. Sis tvarkos apraSas reglamentuoja svarbiausius reikalavimus, kuriq privalo laikytis flkio
subjektai, veLantys keleivius uZ atlyginim4.

2. Keliq transporto [kine komercind keleiviq veLimo uL atlyginim4 veikla yra

licencijuojama.
3. VeZejas, turintis licencij4 galiveLti keleivius transporto priemone, kuri priklauso jam

nuosavybes, turto patikejimo teise ar nuomos pagrindais ir atitinka nustatytus reikalavimus'
4. Keleiviams veZti licencija (leidimas) reikalinga, kai veLama lengvaisiais automobiliais

taksi, autobusais.
5. Licencij4 (leidim{ verstis keleiviq veZimais vietinio susisiekimo mar5rutais autobusais,

marsrutiniais taksi ir lengvaisiais automobiliais taksi i5duoda savivaldybiq institucijos.

6. Licencijq turetojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos istatymq, keliq eismo taisykliq

ir kitqteises aktq, susijusiq su keleiviq veLimu, nuostatq.
7. VeZejas, pageidaujantis verstis keliq transporto lkine komercine veikla, ir vis4

laikotarp[, kol Sia veikla verdiasi, privalo atitikti finansinio pajegumo, geros reputacijos, profesines

kompetencijos reikalavimus, kuriuos nustato Keliq transporto veiklos licencijavimo taisykles.
g. Sis tvarkos apra5as parengtas, vadovaujantis Siais teises aktais:

8.i .  Lietuvos Respublikos keliq transporto kodeksu (Zin.,1996, Nr. l I9-2772;1998, Nr.

| 0 5 -289 5 ; 2002,Nr. 3 7- I 3 4 2; 2004, Nt. 7 3 -2529 ; 200 5, Nr. 1 5 3 -5 643 ) ;
8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m. spalio 23 d.nutarimuNr. 1170,,DeI kelirl

transporto veiklos licencij avimo";
8.3. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliqkeliais [statymu (hin.,2000,Nr.92-

2883) .

II. LICENCIJUOJAMOS KELIU TRANSPORTO VEIKLOS REIKALAVIMAI
VEZEJAMS

9. [mone, kuri verdiasi licencijuojama keliq transporlo veikla, turi atitikti Sias s4lygas:

9.1. [mones vadovas arba jo [galiotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleiviq veZimo

veiklai, turi buti geros reputacijos, tai yra jis negali buti:
9.1.1. teistas uL, sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkos apsaugos srityje,

lkininkavimo tvarkai ir finansams pagal baudZiamuosius lstatymus;
g.1.2. atleistas i5 pareigq administracijos iniciatyva del jo paties kaltes per pastaruosius 5

metus;
g.1.3. baustas uL darbo [statymq ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq keliq transpotlo

veikl4 paZeidimus per pastaruosius 2 metus;
g.2. imones ,rudouur arba jo igaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleiviq veZimo

veiklai, privalo tureti atitinkam4 profesinq kompetencij4 kuri nustatoma i5laikius profesines

kompetencij os egzamin4 Susisiekimo ministerij os patvirtinta tvarka.^ 
l0: Jeigu imones vadovas mirSta arba prtpaLlstamas neveiksniu, licencijas i5duodandios

institucijos gali leisti [monei vienerius metus virstis licencijuojama keliq transporto veikla, kai

naujasis jai vadovaujantis asmuo neturi atitinkamos profesines kompetencijos, su s4lyga, kad jis ne

trumpiau kaip 3 -"i6 b[tq dirbgs tos [mones vadybos srityje (o [monei, turindiai licencij4 veZti



keleivius lengvaisiais automobili,ais taksi, gali leisti toliau dirbti ne maliau kaip pusE metr)' Apie

imones vadovo mirti ar pripaZinim4 neveiksniu licencij4 i5davusiai institucijai turi buti prane5ta per

15 kalendoriniq dienrl.
11. [mone, norinti veZti keleivius, finansini pajegumqturi uZtikrinti savo turtu. Finansinis

pajegumas nustatomas pagal 5i pajegum4 irodandius dokumentus, kuriq s4ra54 suderinusi su
Finansq ministerija, nustato Valstybine keliq transporto inspekcija. lmonds turtas turi buti ne
maZesnis kaip:

Il.I. ve1ant keleivius autobusais ir mar5rutiniais taksi vietinio (miesto arba priemiestinio)
susisiekimo mar5rutais - 18000 litrl kiekvienai naudojamai transporto priemonei iki 2006 m.
gruodZio 31 d.;

II.2. veLant keleivius autobusais ir mar5rutiniais taksi - 32000 litq pirmajai transporto
priemonei ir 18000 litrl kiekvienai kitai transporto priemonei nuo 2007 m. sausio 1 d.;

I1.3. veLant keleivius lengvaisiais automobiliais taksi - 5000 litq pirmajai transporto
priemonei ir 3000 litq kiekvienai kitai transporto priemonei.

12. [mone, kuri verdiasi licencijuojama keleiviq veZimo veikla, privalo tureti arba nuomoti

Siai veiklai naudojamq automobiliq stovejimo viet4 atitinkandi4 gamtos apsaugos ir eismo saugumo

reikalavimus (automobiliq stovejimo vieta negali blti gatve, gyvenvietes daugiabudio namo kiemas

ar Zeldynq teritorij a).
13. VeZejas privalo tureti s4lygas ir uZtikrinti, kad bttrl vykdomi Lietuvos Respublikos

alkoholio kontroles istatymo 12in.,1995, Nr. 44-1073;2004, Nr. 47-1548) 26 straipsnio, taip pat

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliq keliais istatymo (Zin., 2000, Nr. 92-2883) 7

straipsnio reikalavimai, kad jq vairuotojai prie5 iSvykdami I reis4 butq tikrinami del neblaivumo

(girtumo), taip pat del apsvaigimo nuo narkotikq, vaistrl ar kitq svaigiqjq medLiagt4, apie tai

paLymima keliond s lape.
14. YeLejas privalo tureti s4lygas ir uZtikrinti, kad bfrtq vykdomi Lietuvos Respublikos

saugaus eismo automobiliq keliais istatymo (Lin.,2000, Nr. 92-2883) 16 straipsnio reikalavimai ir

kad jq naudojamos transporto priemonds pries i5vaZiuodamos I reis4 yra tvarkingos ir atitinkamai

sukomplektuotos, apie tai veLejo atsakingas uZ transporto priemoniq techninE btrklq asmuo paLymi

keliones lape.

ilI. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS KONTROLES ORGANIZAVIMAS

15. Licencijuojamos veiklos kontrolE atlieka institucijos, i5davusios licencijas, padaliniai,

neturintys tiesiogines [takos licencijq ir licencijq korteliq i5davimui.
16. Institucijos, i5davusios licencijas, privalo reguliariai,bet ne rediau kaip kas 5 metus

tikrinti, ar [mone atitinka sqlygas, nurodyas Sios tvarkos apra5o II skyriuje ,,Licencijuojamos keliq

transporto veiklos reikalavimai veZdj ams".
17. Savivaldybes administracijos Transporto tarnybos vedejas atsako tL einam4j4

licencijuoj amos veiklos kontrolg.- 
iS. VeZejo ([mones) vadovas arba jo [galiotas asmuo pagal Savivaldybes administracijos

Transporto tarnybos nustatyt4 grafik4 pateikia dokumentus patikrinimui (imonds registravimo

paLymejim4 keliq transporto veiklos licencijq marsruto aptarnavimo sutarti, profesines

kompetencijos paZymejima ir kitus veLejo atitikimo licencijuojamos keliq transporto veiklos

reikalavimq patvirtinandius dokumentus nurodytus 9, lI, 12, 13 n 14 punktuose).

19. Transporto tarnybos specialistas patikrina pateiktus dokumentus. Atlikus patikrinim4

suralomas veLejo ([mones) licencijuojamos keliq transporto veiklos patikrinimo aktas.

rV. ATSAKOMyBE UZ xnl4l TRANSPoRTE GALIOJANdIU TAISYKLIU
PAZEIDIM,T

20. Keleiviq veZimo saugumo ir kitq taisykliq keliq transporte paZeidimas uZtraukia

atsakomybq pagal Lietuvos Respublikos istatymus.



V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

'f 
21. Transporto tarnyba, nustadiusi licencijuojamos veiklos paLeidimau teikia veZejo

(imones) licencijuojamos keliq transporto veiklos patikrinimo akt4 Keleivinio keliq transporto

komisijai, kuri Savivaldybes administracijos direktoriui teikia sillymus ir i5vadas del licencijos

galiojimo sustabdymo ir panaikinimo.
22. Jeigu veZejas nesilaiko licencijuojamos veiklos s4lygq ar keliq transporto veikl4

reglamentuoj andiq teises aktq, licencij os galioj imas sustabdomas.
23. Ieigu per nustatyt4 laik4 nepa5alinamos prieZastys ir

sustabdytas licencij os galioj imas, licencij a panaikinama.
paLeidrmal del kuriq buvo

24. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktorius
licencijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo. Sprendimas del licencijos
panaikinimo priimamas Keleivinio keliq transporto komisij os teikimu.

25. YeLejas gali reikalauti raStu per 10 dienq paaiskinti licencijos
panaikinimo prieZastis ir turi teisE Siuos sprendimus apskqsti teismui.

priima sprendim4 del
galiojimo sustabdymo ir

galiojimo sustabdymo ar


