VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
______________ REGIONO DEPARTAMENTAS
Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255
________________________________________________________________________________________________
(Departamento adresas, pašto kodas, miestas, tel., faks., el. p.)

______________________

_________________ Nr. ____________

(įmonės pavadinimas ir adresas)

Į ________________ Nr. ____________

DĖL ĮMONĖS, VEŽANČIOS KELEIVIUS IR (AR) KROVINIUS, PATIKRINIMO
Informuojame, kad 20__ m. ____________ __ d. nuo __ val. bus atliekamas
________________________ Jūsų įmonės patikrinimas. Patikrinimo metu Valstybinės kelių
transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai Jūsų įmonėje tikrins:
l. kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių reikalavimų laikymąsi;
2. ar įmonėje teisėtai vairuotojais dirba ne ES piliečiai;
3. vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo apskaitos tvarkymą:
3.1. blankų, patvirtinančių vairuotojo veiklos laikotarpius pagal Reglamentą (EB) Nr.
561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių
tarptautiniais maršrutais (AETR), išdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarka įmonėje;
3.2. duomenų iš vairuotojų kortelių ir skaitmeninių tachografų perkėlimo periodiškumą;
3.3. vairuotojų dirbtų dienų tachografų registracijos lapus;
3.4. iš vairuotojų kortelių ir iš skaitmeninių tachografų perkeltus vairuotojų dirbtų dienų
duomenis;
3.5. tachografo registracijos lapus, naudotus ilgiau kaip 24 val. arba neįskaitomus ir
netinkamus analizuoti;
3.6. vairavimo ir poilsio režimo pažeidimus;
3.7. darbo laiko trukmės, nustatytos Darbo ir poilsio laiko ypatumuose ekonomines veiklos
srityse, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 587
,,Dėl Darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė,
sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinimo“, pažeidimus;
4. ar įmonėje dirbantys vairuotojai, įgiję teisę vežti krovinius Cl, ClE, C ar CE ir (ar) keleivius
D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonėmis, yra baigę profesinės kvalifikacijos mokymo
programą;
5. krovinių ar keleivių vežimo dokumentus;

6. jei įmonė užsiima pavojingųjų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu
sandėliavimu, pavojingųjų krovinių vežimą, pakrovimą ir (ar) iškrovimą bei laikiną sandėliavimą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.
Atsižvelgdami į tai, iki patikrinimo pradžios prašome parengti ir tikrinimo metu pateikti nuo
20__ m. __________ __ d. iki 20__ m. __________ __ d.:
1. tachografo registracijos lapus ir (ar) duomenis, perkeltus iš vairuotojų kortelių ir
skaitmeninių tachografų, ir kitus vairuotojo veiklos laikotarpius patvirtinančius dokumentus.
Tachografo registracijos lapus prašome sudėti atskirai pagal kiekvieną dirbanti vairuotoją, didėjančia
tvarka, o duomenis, perkeltus iš vairuotojų kortelių ir skaitmeninių tachografų, pateikti Reglamente
(EB) Nr. 1360/2002 nurodytu formatu;
2. krovinių ir (ar) keleivių vežimo dokumentus;
3. įmonės darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
4. įmonės komandiruočių įsakymus;
5. transporto vadybininko, atsakingo už keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, darbo sutartį
ir pareiginius nuostatus (jei keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklai vadovauja ne įmonės vadovas);
6. vairuotojų, įgijusių teisę vežti krovinius C1, ClE, C ar CE ir (ar) keleivius D1, D1E, D, DE
kategorijų transporto priemonėmis, pažymėjimų ar profesinės kvalifikacijos kursų baigimo
pažymėjimų kopijas;
7. sutartis dėl krovinių ir (ar) keleivių vežimo.
Informuojame, kad 20__ m. ___________ __ d. nepateikus nurodyto laikotarpio
tachografo registracijos lapų ir (ar) per Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos
ir informavimo sistemos „VEKTRA“ elektroninę paslaugą duomenų, perkeltų iš vairuotojų
kortelių ir skaitmeninių tachografų, vėliau jie nebebus priimami.
Prašome užtikrinti asmens, vadovaujančio licencijuojamai kelių transporto veiklai, ir (ar)
pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto dalyvavimą patikrinime.
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 366 straipsnio 2 dalimi, turite teisę dokumentų tikrinimui neteikti, jei tuos pačius
dokumentus buvote pateikę nors vienam priežiūrą atliekančiam subjektui. Tokiu atveju prašome
pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

_______________

___________

_______________________

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

