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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Pakeisti Kelių transporto veiklos licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos
licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2. Nustatyti, kad:
2.1. licencijos kopijos, išduotos iki šio nutarimo įsigaliojimo datos, galioja iki jų galiojimo
pabaigos;
2.2. licencijos kopijos, kuriose nurodyti kelių transporto priemonės markė, modelis ir
valstybinis registracijos numeris, Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje negali būti susietos su
kitomis kelių transporto priemonėmis;
2.3. iki šio nutarimo įsigaliojimo gauti ir neišnagrinėti prašymai išduoti licencijos kopijas
nagrinėjami ir licencijos kopijos išduodamos nenurodant konkrečios kelių transporto priemonės
duomenų.
3. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.
Ministras Pirmininkas
Susisiekimo ministras

PATVIRTINTA
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m.
d. nutarimo Nr.
redakcija)
KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato licencijų
verstis licencijuojama keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį
veikla ir jų kopijų išdavimo, pratęsimo, keitimo, dublikatų išdavimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką, licencijuojamos veiklos
sąlygas, vežėjo teises ir pareigas, transporto vadybininko pripažinimo netinkamu vadovauti
vežėjo transporto veiklai tvarką ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.
2. Kelių transporto veikla licencijuojama laikantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso, 2009 m. spalio 21 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės
vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB
(OL 2009 L 300, p. 51), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d.
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr.
1071/2009), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką
taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13
d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB)
Nr. 1072/2009), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto
autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L
300, p. 88) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu
(ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009), ir
Taisyklių reikalavimų.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. Vežėjo valdymo centras – įmonės transporto veiklos valdymo vieta, kurioje
laikomi dokumentai, susiję su keleivių ir (arba) krovinių vežimu, tai yra apskaitos
dokumentai, personalo dokumentai, dokumentai, kuriuose yra duomenų apie vairavimo ir
poilsio laiką, ir kiti dokumentai, pagal kuriuos galima nustatyti, ar laikomasi Taisyklių ir
Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 reikalavimų.
3.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Taisyklių 2 punkte nurodytuose
teisės aktuose.
II SKYRIUS
LICENCIJOS (LICENCIJOS KOPIJOS) IŠDAVIMAS
4. Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti
licencijas išduodančiai institucijai:
4.1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymą;
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4.2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti
fizinis asmuo;
4.3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą, jeigu šis
pažymėjimas buvo gautas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, arba vežėjo patvirtintą
jo kopiją;
4.4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
4.4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą
arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4.4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo
patvirtintą jos kopiją;
4.4.3. fiziniai asmenys – Taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;
4.5. 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;
4.6. sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento
(EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
4.7. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo
centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo
(toliau – buveinė).
5. Pratęsiant licencijos galiojimą išduodama nauja licencija.
6. Išduodamoje licencijoje nurodoma:
6.1. licenciją išduodanti institucija;
6.2. licencijos numeris;
6.3. licencijuojama veikla;
6.4. vežėjas (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir gyvenamoji vieta arba
juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma ir buveinė);
6.5. licencijos galiojimo laikas;
6.6. licencijos išdavimo vieta ir data;
6.7. licenciją išdavusio asmens pareigos, vardas ir pavardė.
7. Vežėjas, norintis įgyti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimo laiką, turi pateikti
licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymą.
8. Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.
9. Išduodamoje licencijos kopijoje nurodoma:
9.1. licencijos kopiją išduodanti institucija;
9.2. licencijos numeris;
9.3. licencijos kopijos numeris;
9.4. licencijuojama veikla;
9.5. vežėjas (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir gyvenamoji vieta arba
juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma ir buveinė);
9.6. licencijos kopijos galiojimo laikas;
9.7. licencijos kopijos išdavimo vieta ir data;
9.8. licencijos kopiją išdavusio asmens pareigos, vardas ir pavardė.
10. Kai reikia 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 3 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymo ir
dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
11. Praradus licenciją (licencijos kopiją), licencijos (licencijos kopijos) dublikatas
išduodamas per 3 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos
prašymo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.
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III SKYRIUS
NAUDOJIMOSI LICENCIJOS KOPIJA SĄLYGOS
12. Kelių transporto priemonė gali naudoti tik vieną licencijos kopiją.
13. Vežėjui išduotoje licencijos kopijoje konkreti kelių transporto priemonė
nenurodoma, tačiau vežėjas, prisijungęs per Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau
– Administracija) interneto svetainę (https://ltsa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos) prie Lietuvos
transporto saugos administracijos administracinių paslaugų svetainės („e.VKTI“) (toliau –
Paslaugų svetainė), licencijos kopiją susieja su konkrečia kelių transporto priemone – įrašo
kelių transporto priemonės valstybinį registracijos numerį. Vežėjas atsako už tai, kad
licencijos kopija būtų laiku, prieš pradedant kelionę, ir tinkamai, laikantis Kelių transporto
kodekso 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, susieta su konkrečia kelių transporto
priemone.
14. Vežėjas licencijos kopiją gali susieti su kelių transporto priemone pagal poreikį
(keisti su licencijos kopija susietas kelių transporto priemones, susieti naujas kelių transporto
priemones, nesusieti kelių transporto priemonių, jeigu jų nenaudoja).
IV SKYRIUS
LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, VEŽĖJŲ PAREIGOS
15. Licencijos (licencijos kopijos) turi būti grąžintos jas išdavusiai institucijai:
15.1. sustabdžius licencijos (licencijos kopijos) galiojimą – per 15 dienų nuo šių
dokumentų galiojimo sustabdymo;
15.2. panaikinus licencijos (licencijos kopijos) galiojimą – per 15 dienų nuo šių
dokumentų galiojimo panaikinimo;
15.3. pasikeitus duomenims, įrašytiems į licenciją (licencijos kopiją), – per 15 dienų
nuo pakeitimų įregistravimo atitinkamame registre.
16. Vežėjas, perleidęs (pardavęs, išnuomojęs, grąžinęs nuomotojui) kitam asmeniui
kelių transporto priemonę, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas prisijungęs prie Paslaugų
svetainės išbraukti kelių transporto priemonės, kuri buvo susieta su licencijos kopija,
valstybinį registracijos numerį. Jeigu vežėjas per šį terminą nepatikslina Paslaugų svetainėje
nurodytos informacijos, tai, turėdamos kelių transporto priemonės perleidimo faktą
patvirtinančius duomenis, gali padaryti Administracija arba savivaldybės vykdomoji
institucija.
17. Vežėjas, pakeitęs savo buveinės ir (ar) vežėjo valdymo centro, jeigu jis nesutampa
su buveine, adresą, per 15 dienų privalo pranešti apie tai licenciją išdavusiai institucijai ir
nurodyti naują buveinės ir (ar) vežėjo valdymo centro adresą. Jeigu vežėjo valdymo centras
nesutampa su buveine, vežėjas privalo pateikti Taisyklių 4.7 papunktyje nurodytus
dokumentus.
18. Apie vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar
pripažinimą neveiksniu licenciją išdavusiai institucijai vežėjas privalo pranešti per 15 dienų
nuo sužinojimo apie minėtus įvykius.
19. Vežėjas privalo leisti licencijas išduodančių institucijų ir kitų institucijų, turinčių
priežiūros teisę, pareigūnams, vykdantiems tarnybines užduotis, nekliudomai įeiti į vežėjo
buveinę ir (ar) vežėjo valdymo centrą, jeigu jis nesutampa su buveine, ir tikrinti jų
kompetencijai priklausančius dokumentus, kelių transporto priemones, vairuotojų darbą.
Vežėjas privalo pateikti priežiūros funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų
kopijas ar išrašus), kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas).
20. Licencijas išduodančios institucijos tikrina vežėjus, kaip jie laikosi licencijuojamos
veiklos sąlygų licencijas išduodančios institucijos nustatyta tvarka.
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V SKYRIUS
LICENCIJOS (LICENCIJOS KOPIJOS) GALIOJIMO SUSTABDYMAS,
GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS
21. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad vežėjas gali nebeatitikti vieno iš
Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, nedelsdama, bet ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu įspėja vežėją apie galimą licencijos galiojimo
sustabdymą ar galiojimo panaikinimą ir suteikia vežėjui ne ilgesnį negu Reglamento (EB)
Nr. 1071/2009 13 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu:
21.1. 3 mėnesiai, per kurį turi būti įdarbintas naujas transporto vadybininkas vietoj
mirusio ar fizinę negalią turinčio arba nepriekaištingos reputacijos ar profesinės
kompetencijos reikalavimų nebeatitinkančio transporto vadybininko;
21.2. 2 mėnesiai, per kurį turi būti ištaisyta padėtis dėl reikalavimo turėti faktinę ir
nuolatinę buveinę;
21.3. 4 mėnesiai, per kurį turi būti įrodyta, kad reikalavimas dėl finansinės būklės vėl
bus įvykdytas.
22. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą ar
panaikinti licencijos galiojimą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 13 straipsnio 3 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.
23. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą
esant Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 15 dalyje nurodytiems pagrindams.
24. Licencijas išduodanti institucija gali priimti sprendimą sustabdyti licencijos kopijos
galiojimą esant Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 17 dalyje nustatytiems pagrindams.
25. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą
esant Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 16 dalyje nustatytiems pagrindams.
26. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos kopijos
galiojimą esant Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 18 dalyje nustatytiems pagrindams.
27. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos (licencijos
kopijos) galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina licencijos (licencijos kopijos) galiojimo
sustabdymo priežastis. Apie licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo panaikinimą
licencijas išduodanti institucija raštu praneša vežėjui per 3 darbo dienas nuo licencijas
išduodančios institucijos sprendimo panaikinti licencijos (licencijos kopijos) galiojimo
sustabdymą priėmimo dienos.
VI SKYRIUS
NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS PRARADIMAS IR TRANSPORTO
VADYBININKO PRIPAŽINIMAS NETINKAMU VADOVAUTI VEŽĖJO
TRANSPORTO VEIKLAI
28. Jeigu vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas turi administracinių
nuobaudų arba teistumą už pažeidimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6
straipsnio 1 dalyje, kurių atitikties sąrašą tvirtina Administracija, arba jie buvo nuteisti ar
jiems taikytos sankcijos už Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede nurodytus pažeidimus,
kurių atitikties sąrašą tvirtina Administracija, licencijas išduodanti institucija privalo savo
nustatyta tvarka atlikti tyrimą ir nustatyti, ar nepriekaištingos reputacijos praradimas
individualiu atveju, atsižvelgus į išimtines aplinkybes, būtų neproporcinga priemonė. Bet
kokiu atveju tyrimo išvados turi būti tinkamai pagrįstos ir pateisintos.
29. Licencijas išduodanti institucija, atlikusi tyrimą, priima sprendimą dėl vežėjo,
vežėjo vadovo ar transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos praradimo ar
nepraradimo.
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VII SKYRIUS
DUOMENŲ TVARKYMAS
30. Duomenys, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 2 dalies a punkto
trečiojoje pastraipoje, 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009
14 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 24 straipsnyje, kaupiami ir tvarkomi Ūkio
subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistemoje „Vektra“ (toliau –
Lietuvos vežėjų informacinė sistema).
31. Licencijas išduodančios institucijos Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje tvarko
duomenis apie licencijų ir (ar) licencijų kopijų išdavimą, pratęsimą, keitimą, išdavimą jas
praradus, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo
panaikinimą, vežėjo, vežėjo vadovo ar transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos
praradimą ar nepraradimą, nurodant priežastis, transporto vadybininko pripažinimą netinkamu
vadovauti vežėjo transporto veiklai ir kitus Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje
nurodytus duomenis. Licencijas išduodančios institucijos informaciją apie išduotas licencijas,
licencijų išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir
galiojimo panaikinimą skelbia valstybės įmonės Registrų centro sukurtoje ir
administruojamoje valstybės informacinėje sistemoje, skirtoje duomenims ir informacijai apie
ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“
nustatyta tvarka.
32. Lietuvos vežėjų informacinės sistemos valdytoja – Administracija.
33. Savivaldybių vykdomosios institucijos, atlikdamos joms priskirtas kelių transporto
veiklos licencijavimo srities funkcijas, duomenis Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje
kaupia ir tvarko naudodamos tam specialiai sukurtą sąsają.
34. Laikoma, kad licencijos yra išduotos, padarius įrašą apie licencijos išdavimą
Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje, o licencijos kopija yra susieta su konkrečia kelių
transporto priemone, – įrašius duomenis Paslaugų svetainėje.
35. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą.
36. Su kelių transporto veiklos licencijavimu susiję dokumentai ir (arba) jų kopijos
saugomi licencijas išduodančioje institucijoje, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tvirtinama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Pasibaigus saugojimo terminui,
dokumentai ir (arba) jų kopijos sunaikinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų
ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų Dokumentų tvarkymo ir
apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37. Vežėjas Taisyklėse nurodytus dokumentus ir kitą informaciją licencijas išduodančiai
institucijai gali pateikti per atstumą arba tiesiogiai kreipdamasis į licencijas išduodančią
instituciją. Šiame punkte išvardyti informacijos ir dokumentų teikimo būdai taikytini ir
licencijas išduodančiai institucijai, kai informacija ir dokumentai teikiami vežėjui.
38. Licencijas išduodančiai institucijai draudžiama reikalauti pateikti dokumentus ir (ar)
informaciją, kurią vežėjas jau yra pateikęs arba kurią, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
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viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, licencijas išduodanti institucija gali
gauti pati, išskyrus atvejus, kai vežėjo pateikti duomenys yra pasikeitę.
39. Ataskaitas Europos Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 26 straipsnio,
Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 17 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 1073/2009
28 straipsnio reikalavimus teikia Administracija.
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