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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 „Dėl
Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl
Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių
patvirtinimo“ ir siekdamas užtikrinti kokybišką viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą
juridiniams ir fiziniams asmenims:
1. P a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų sąrašo,
patvirtinto Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymu
Nr. ĮAP-E-51 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“,
5.1 ir 5.1.1 papunkčius ir juos išdėstau taip:
5.1.

5.1.1.

Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais
automobiliais
pagal
užsakymą
išdavimas,
tikslinimas arba pakeitimas, leidimo galiojimo
sustabdymas, leidimo galiojimo sustabdymo
panaikinimas ir leidimo galiojimo panaikinimas
Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais
automobiliais taksi išdavimas, tikslinimas arba
pakeitimas, leidimo galiojimo sustabdymas,
leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas ir
leidimo galiojimo panaikinimas

Vietinio ūkio valdymo ir statybos
skyrius
(8 386) 31 372

Vietinio ūkio valdymo ir statybos
skyrius
(8 386) 31 372

2. P r i p a ž į s t u Visagino savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų sąrašo
5.1.2–5.1.6 papunkčius netekusiais galios.
3. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui nustatyta
tvarka supažindinti su įsakymu atsakingus asmenis per Dokumentų ir įrašų dokumentų valdymo
sistemą „Kontora“.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas
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