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Specialiųjų tyrimų tarnybai
Lietuvos transporto saugos administracijai
Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais
asociacijai „Linava“
Lietuvos keleivių vežimo asociacijai
Lietuvos savivaldybių asociacijai
Lietuvos verslo konfederacijai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 20 D.
ĮSAKYMO NR. 3-13(1.5E) „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO KONTROLĖS
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO

Susisiekimo ministerija teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 313(1.5E) „Dėl Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą
(toliau – Įsakymo projektas).
Įsakymo projekto tikslas – patikslinti kontrolieriaus pažymėjimo blankų išdavimo ir
apskaitos tvarką, pakeisti kontrolieriaus pažymėjimo išdavimo tvarką, t.y. Lietuvos Respublikos
kelių transporto kodekso 13 straipsnyje nurodytoms institucijoms bei vežėjams, kuriems suteikta
Valstybinė keleivinio kelių transporto priežiūros ir kelių transporto kontrolės teisė, atsisakyti
kontrolierių pažymėjimų, numatant, kad valstybinę kelių transporto priežiūrą atliekančios
institucijos, kontrolieriaus tapatybę ir jam suteiktas teises ir pareigas patvirtina valstybės tarnautojo
pažymėjimas, o savivaldybės institucijos ar vežėjai patys nustato kontrolieriaus pažymėjimo
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išdavimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarką ir išduoda Keleivinio kelių transporto
kontrolės nuostatų priede nustatyto pavyzdžio kontrolieriaus pažymėjimus. Taip pat įsakymas
tikslinamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso pakeitimo įstatymą Nr.
XIII-2444.
Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ir visi suinteresuoti
asmenys gali teikti pastabas ir pasiūlymus 10 darbo dienų nuo Įsakymo projekto paskelbimo.
Atskirų konsultacijų su visuomene nenumatoma.
Įsakymo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės
(l. e. vadovo pareigas Tomas Pilukas, tel. 239 3823, el. p. tomas.pilukas@sumin.lt) vyriausiasis
specialistas Marius Pakėnas, tel. 239 3928, el. p. marius.pakenas@sumin.lt.
PRIDEDAMA. Įsakymo projektas, 4 lapai.

Susisiekimo viceministras

M. Pakėnas, tel. (8 5) 239 3928, el. p. marius.pakenas@sumin.lt

Vladislav Kondratovič
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