
82 straipsnis. Leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais          
veiklą išdavimas, galiojimo sustabdymas, panaikinimas 

KEISTA: 
2019 09 26 įstatymu Nr. XIII-2444 (nuo 2020 01 01) 

(TAR, 2019, Nr. 2019-16283) 
  
1. Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą gali vežėjai,           

turintys leidimą. Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą           
veiklą gali tik fiziniai asmenys, naudodamiesi keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis.          
Keleivių vežimas lengvuoju automobiliu asmeniniais tikslais suplanuotu maršrutu nesiekiant         
finansinės naudos nėra laikomas keleivių vežimu už atlygį lengvuoju automobiliu.          
Draudžiama vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą neturint          
galiojančio leidimo arba tuo atveju, kai leidimo galiojimas sustabdytas. 

2. Asmenims, siekiantiems įgyti šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose              
nurodytus leidimus (toliau šiame straipsnyje – leidimas), leidimai išduodami, jeigu tie           
asmenys atitinka šiuos reikalavimus: 

1) yra įregistravę individualią veiklą ir turi ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo             
automobilio vairavimo stažą, kai leidimo prašo fizinis asmuo; 

2) 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); 

3) asmuo yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto         
lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais          
automobiliais veikla, savininkas arba šį lengvąjį automobilį valdo kitu teisėtu pagrindu; 

4) yra įvykdyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyti reikalavimai. 
3. Asmenims, kuriems išduoto leidimo galiojimas buvo panaikintas dėl šio straipsnio           

10 dalies 5 punkte nurodytų pažeidimų, leidimai nėra išduodami vienus metus nuo leidimo             
galiojimo panaikinimo. 

4. Leidimus išduoda, leidimų galiojimą sustabdo, leidimų galiojimo sustabdymą ar          
leidimų galiojimą panaikina savivaldybės, kurioje yra įregistruotas vežėjas, kuris nėra fizinis           
asmuo, arba gyvenamąją vietą deklaravęs vežėjas, kuris yra fizinis asmuo, vykdomosios           
institucijos susisiekimo ministro nustatyta tvarka. 

5. Leidimai galioja neterminuotai. Leidimų turėtojai neturi teisės perleisti suteiktos          
teisės vykdyti leidime nurodytą veiklą kitiems asmenims. 

6. Laikoma, kad leidimai yra išduoti kitą dieną nuo vežėjo pranešimo apie ketinimą             
vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą (toliau – pranešimas)           
pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai dienos. Kai pranešime yra nurodyta diena,          
nuo kurios ketinama pradėti vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais           
veiklą, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad               
leidimas yra išduotas nuo pranešime nurodytos dienos. 

7. Vežėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamų teisės              
aktų reikalavimų pažeidimų paaiškėjimo dienos, įspėjamas apie galimą leidimų galiojimo          
sustabdymą, jeigu: 

1) jis pažeidžia keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais reikalavimus,          
nurodytus šio straipsnio 13 ir 14 dalyse; 



2) paaiškėja, kad leidimo turėtojas nevykdo leidime nurodytos veiklos ilgiau kaip           
vienus metus ir nesikreipė į leidimą išdavusią instituciją dėl leidimo galiojimo sustabdymo            
arba panaikinimo. 

8. Leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu vežėjas: 
1) pateikia prašymą sustabdyti leidimo galiojimą; 
2) buvo įspėtas apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą pagal šio straipsnio 7            

dalies 1 punktą ir per leidimą išdavusios institucijos nustatytą terminą nepašalino nurodytų            
pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą leidimą išdavusiai institucijai; 

3) leidimui išduoti pateikia neteisingus duomenis; 
4) buvo įspėtas pagal šio straipsnio 7 dalies 2 punktą ir per 5 darbo dienas nuo                

įspėjimo pateikimo dienos nesikreipė į leidimą išdavusią instituciją dėl leidimo galiojimo           
sustabdymo arba panaikinimo arba nepranešė apie vykdomą leidime nurodytą veiklą. 

9. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu vežėjas, kuriam išduoto         
leidimo galiojimas buvo sustabdytas: 

1) pateikė prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, jeigu leidimo galiojimas          
buvo sustabdytas šio straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu; 

2) per leidimą išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus         
pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas pagal šio straipsnio 8 dalies 2             
punktą, ir raštu pranešė apie jų pašalinimą leidimą išdavusiai institucijai; 

3) pranešė apie vykdomą leidime nurodytą veiklą. 
10. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu: 
1) vežėjas, turintis leidimą, pateikęs šio straipsnio 6 dalyje nurodytą pranešimą           

leidimus išduodančiai institucijai, neatitiko šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų; 
2) vežėjas, turintis leidimą, pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą; 
3) paaiškėja, kad leidimą turintis vežėjas, kuris yra fizinis asmuo, nutraukė           

individualią veiklą; 
4) leidimą turintis vežėjas, kuris yra fizinis asmuo, miršta ar vežėjas, kuris nėra fizinis              

asmuo, likviduojamas ar reorganizuojamas ir baigia savo veiklą; 
5) vežėjas, kuriam išduoto leidimo galiojimas buvo sustabdytas pagal šio straipsnio 8            

dalies 2 punktą, per leidimą išdavusios institucijos nustatytą terminą nepašalino nurodytų           
pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė leidimą išdavusiai institucijai; 

6) vežėjas, kuriam išduoto leidimo galiojimas buvo sustabdytas pagal šio straipsnio 8            
dalies 4 punktą, per 10 darbo dienų po to, kai leidimo galiojimas buvo sustabdytas,              
nesikreipė į leidimą išdavusią instituciją; 

7) vežėjas, turintis leidimą, pažeidė šio straipsnio 12 dalyje nurodytus reikalavimus; 
8) nesilaikoma šio straipsnio 16 dalyje nurodyto reikalavimo. 
11. Leidimus išduodanti institucija sustabdo leidimo galiojimą, panaikina leidimo         

galiojimo sustabdymą ar leidimo galiojimą ir praneša apie leidimo galiojimo sustabdymą,           
leidimo galiojimo sustabdymą ar leidimo galiojimo panaikinimą vežėjui, turinčiam leidimą, ne           
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 8, 9 ar 10 dalyse nurodytų aplinkybių                
paaiškėjimo dienos. Jeigu nustatomas šio straipsnio 12 arba 16 dalyje nurodytų reikalavimų            
pažeidimas savivaldybės, kuri nėra leidimą išdavusi institucija, teritorijoje, informacija apie          
pažeidimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduodama leidimą išdavusiai institucijai. 

12. Lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos,          
vairuotojai turi turėti ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą ir būti              
nepriekaištingos reputacijos. 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); 

3) piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką        
veikiančiomis medžiagomis. 

13. Vežėjo, vykdančio keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą,           
lengvasis automobilis privalo: 

1) atitikti techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus; 
2) naudoti vežėjo vardu įregistruotą taksometrą, įrengtą Keleivių vežimo už atlygį           

lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse         
nustatyta tvarka; 

3) turėti pritvirtintą taksi valstybinio registracijos numerio ženklą; 
4) turėti Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir           

lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka pritvirtintą taksi vairuotojo kortelę; 
5) būti apipavidalintas susisiekimo ministro nustatyta tvarka; 
6) turėti ženklą-plafoną, naudojamą Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais         

automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka; 
7) turėti Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir           

lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka pritvirtintą kainoraštį. 
14. Vežėjo lengvasis automobilis, kuriuo teikiamos keleivių vežimo už atlygį          

lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugos, privalo: 
1) atitikti techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus; 
2) turėti Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir           

lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka laisvai automobilio viduje ir (ar)           
išorėje pritvirtinamą šiose taisyklėse aprašytą visiems vienodo turinio ir formos ženklą,           
aiškiai identifikuojantį, kad automobilis naudojamas keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais          
automobiliais paslaugoms teikti. Vežėjo lengvasis automobilis, kuriuo teikiamos keleivių         
vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugos, negali turėti plafono           
bei kitų apipavidalinimo elementų, nustatytų vežėjų, vykdančių keleivių vežimo už atlygį           
lengvaisiais automobiliais taksi veiklą, automobiliams. 

15. Vežėjas, kurio lengvasis automobilis atitinka bent vieną šio straipsnio 13 dalies            
2–6 punktuose nurodytą reikalavimą, laikomas vykdančiu keleivių vežimo už atlygį          
lengvaisiais automobiliais taksi veiklą. 

16. Lengvuoju automobiliu gali būti vykdoma tik vienos rūšies keleivių vežimo už            
atlygį veikla. 

17. Vežėjas, vykdantis keleivių vežimo už atlygį veiklas, privalo užtikrinti, kad           
skirtingų veiklų apskaita būtų atskirta viena nuo kitos, ir teikti komercinės veiklos finansinę             
informaciją finansinių ataskaitų rinkiniuose pagal 8-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės         
apskaitos standartą „Veiklos segmentai“ arba 34-ąjį verslo apskaitos standartą „Segmentų          
atskleidimas finansinėse ataskaitose“, kad būtų užtikrinama galimybė palyginti vežėjo         
finansinių ataskaitų duomenis. 
 


