ATMINTINĖ
Norint vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą, reikia
turėti/pateikti:
1. Pranešimą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniam asmeniui) – Deklaruota gyvenamoji vieta
Marijampolės savivaldybės teritorijoje; (įmonėms) – buveinė registruota Marijampolės
savivaldybės teritorijoje;
3. individualios veiklos pažymą (fiziniam asmeniui) – veiklos kodas: 49.39 (pagal užsakymą);
49.32 (taksi);
4. vairuotojo pažymėjimą (fiziniam asmeniui) – ne mažiau 2 m. vairavimo stažas;
5. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad vežėjas transporto priemonę valdo teisėtai, jeigu
transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise;
6. privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitą – Taksi automobilių
ir verslo tikslais žmonėms vežti naudojamų M1 klasės transporto priemonių privalomoji
techninė apžiūra atliekama: - kas 12 mėn., kai transporto priemonių eksploatacijos trukmė
iki 5 metų; - kas 6 mėn., kai transporto priemonių eksploatacijos trukmė daugiau kaip 5
metai;
7. transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
liudijimą (polisą) – Sutartyje privalo būti įvertinta, kad šia transporto priemone bus teikiamos
keleivių vežimo paslaugos;
8. pažymą dėl mokestinės nepriemokos – neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius
administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų
vyksta mokestinis ginčas);
9. dokumentą apie rinkliavos sumokėjimą – čekį arba kvitą;
10. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ne
mažiau kaip prieš vienus metus išduotą dokumentą (pažymą arba išrašą) dėl teistumo
(neteistumo) (fiziniam asmeniui) – Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:
1) buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar
panaikintas;
2) buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir yra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus
atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo);
11. Respublikinio priklausomybės ligų centro ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą medicininę
pažymą (fiziniam asmeniui) – Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis
piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis
medžiagomis.
Kai informacija apie vežėjui išduotą taksi leidimą įrašoma į Licencijų informacinę sistemą (toliau –
LIS), vežėjas, turintis transporto priemonę, kuri nėra įregistruota Lietuvos Respublikos kelių
transporto priemonių registre kaip lengvasis automobilis taksi, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos
kelių transporto priemonių registro tvarkytoją ir nurodyti leidimo numerį. Vežėjas, kurio transporto
priemonė įregistruojama kaip lengvasis automobilis taksi, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3
darbo dienas praneša Administracijai apie naujus transporto priemonės numerius, o Administracija
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną atnaujina LIS nurodytą transporto priemonės
numerį.

