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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
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SPRENDIMAS

DĖL TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMOSI ŠILALĖS RAJONO

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. rugsėjo       d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 32 dalimi, 16 straipsnio

4 dalimi, Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais

automobiliais taksi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio

27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą

ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Šilalės rajono savivaldybės

taryba n   u   s   p   r   e   n   d   ž   i   a:

1. Patvirtinti Taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

tvarkos aprašą (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda)

arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas



                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                         Šilalės rajono savivaldybės

                                                                         tarybos  2020 m. rugsėjo      d.

                                                                         sprendimu Nr. T1-

TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMOSI ŠILALĖS RAJONO

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taksi stotelių įrengimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas (toliau –

Aprašas) nustato taksi stotelių rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo ir lengvųjų automobilių

taksi vežėjų naudojimosi jomis tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos

kelių transporto kodekse, Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kelių

eismo taisyklės).

II SKYRIUS

TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMAS

3. Taksi stotelių įrengimą organizuoja Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės)

administracija, atsižvelgdama į jų poreikį. Taksi stoteles prižiūri Savivaldybės

administracijos atitinkamos seniūnijos.

4. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008

„Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl Kelių techninio reglamento

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, ir statybos techniniu reglamentu STR

2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninio

reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

patvirtinimo“. Kelio ženklai 549 „Taksi stotelė“ statomi pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo

taisyklių patvirtinimo“, ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, patvirtintų

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio

ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, ant ženklo

nurodomas stotelės pavadinimas.

5. Taksi vežėjas, pageidaujantis naujos taksi stotelės įrengimo, motyvuotu prašymu kreipiasi į

Savivaldybės administraciją, kuri taksi vežėjo prašymą teikia svarstyti Savivaldybės eismo

saugumo komisijai (toliau – Komisija). Taksi vežėjo prašymas Komisijoje nagrinėjamas teisės aktų

nustatyta tvarka ir terminais.

6. Komisijai pritarus taksi vežėjo prašymui dėl taksi stotelės įrengimo, Savivaldybės

administracijos direktorius, vadovaudamasis teisės aktais ir įvertinęs visas aplinkybes, įsakymu

įpareigoja Savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos seniūną pastatyti kelio ženklą
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Savivaldybei priklausančiame vietinės reikšmės kelyje arba kreipiasi į Lietuvos automobilių kelių

direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl Kelio ženklo pastatymo valstybinės reikšmės kelyje.

III SKYRIUS

TAKSI VEŽĖJŲ NAUDOJIMASIS TAKSI STOTELĖMIS

7. Savivaldybės teritorijoje įrengtomis taksi stotelėmis turi teisę naudotis visi taksi vežėjai,

turintys teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti keleivius taksi.

8. Keleiviai į taksi priimami taksi stotelėse arba ten, kur sustoti nedraudžia Kelių eismo

taisyklės. Taksi gali stovėti ir bet kurioje vietoje, jeigu to nedraudžia Kelių eismo taisyklės.

9. Jeigu taksi stotelėje nurodytas galimas stovėti taksi skaičius, taksi stotelėje gali stovėti tiek

taksi, kiek nurodyta vietų. Kiti atvykę taksi neturi teisės joje stovėti.

10. Neužimti taksi vežėjai taksi stotelėse sustoja pagal eilę.

11. Taksi vežėjai laukti keleivių privalo sėdėdami prie taksi vairo. Pasirinkti keleivius savo

nuožiūra taksi vežėjams draudžiama.

12. Taksi stotelėse keleiviai į taksi priimami eilės tvarka. Naudotis taksi be eilės turi teisę

asmenys, nukentėję nelaimingų atsitikimų metu, kuriems reikalinga skubi medicinos pagalba,

neįgalieji, turintys akivaizdžių sveikatos sutrikimo požymių, asmenys su mažamečiais vaikais ir

nėščios moterys.

13. Taksi vežėjai turi užtikrinti keleivių, vežamų taksi, saugumą ir kultūringą aptarnavimą,

užmokestį iš keleivių už suteiktas paslaugas imti pagal taksi vežėjų nustatytus įkainius.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Aprašas yra keičiamas, papildomas ar panaikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

___________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turto valdymo ir ekonomikos skyrius

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

Dėl taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo

patvirtinimo

             (sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Parengto sprendimo projekto tikslas – pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, patvirtinti

taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi jomis Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą. 

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 6 straipsnio 32 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais

automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėmis, patvirtintomis

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių

vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi

taisyklių patvirtinimo“, kurių 13 punkte reglamentuota, kad „Taksi stotelės įrengiamos savivaldybių

nustatyta tvarka“ .

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta.

Nėra.

4. Laukiami rezultatai.

Pritarus parengtam Tarybos sprendimo projektui, bus įgyvendinti Keleivių vežimo už atlygį

lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių 13 punkto

reikalavimai.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

Nėra

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresn. specialistė                2020-09-11 Jadvyga Šerpytienė
(pareigos)                                                     (parašas, data)              (vardas, pavardė)



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMOSI ŠILALĖS RAJONO

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė Jadvyga Šerpytienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

 Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

Taip

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, 

leisiančių dviprasmiškai 

aiškinti ir taikyti teisės aktą

Taip

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte 

nustatyti subjekto 

įgaliojimai (teisės) atitinka 

subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo 

tvarka ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su 

kuriais susijęs teisės akto 

projekto nuostatų 

įgyvendinimas, atsakomybės

rūšis (tarnybinė, 

administracinė, baudžiamoji 

ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai Nėra

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Turto valdymo ir ekonomikos

skyriaus vyresn. specialistė

Jadvyga Šerpytienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Aloyzas Vaičiulis
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

2020-09-09
(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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