
 

  

Leidimo už atlygį lengvaisiais  

automobiliais vežti keleivius  

užsakymo eiga 



 

Leidimą už atlygį lengvaisiais automobiliais vežti keleivius galite užsisakyti nuvykę į 

LTSA biurus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Arba nuotoliniu 

būdu, pagal toliau nurodytas instrukcijas. 

Svarbu: LTSA, prieš išduodant leidimą, patikrins ar jūs: 

● esate įregistravęs individualią veiklą (veiklos nr. 493900); 

● turite ne mažesnę kaip 2 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo  

patirtį; 

● esate automobilio savininkas arba jį nuomojatės (valdote teisėtai); 

● neturite mokestinės nepriemokos 

1. Naršyklėje atsidarykite https://ltsa.lrv.lt/ 



 

 
 

2 . Spauskite „Paslaugos“ 



 

3. Toliau pasirinkite „E. Paslaugos” 

  



 

4. Atsiradusiame paslaugų sąraše pasirinkite „1. Licencijavimas, egzaminavimas, 

leidimai, vairuotojo liudijimai.” 

 



 

5. Pasirinkite „Leidimai   vykdyti   keleivių   vežimą   už   atlygį   lengvaisiais 

automobiliais“ 

 



 

6. Pasirinkite pirmą paslaugą: „Leidimai vežti už atlygį lengvaisiais automobiliais  

PAGAL UŽSAKYMĄ (fizinis asmuo)” 

 



 

7. Elektroniniuose valdžios vartuose spauskite „Gyventojas” 

 



 

8. Prisijunkite su savo elektroninės bankininkystės ar mobiliojo parašo duomenimis 

 
 



 

9. Prie Elektroninių valdžios vartų paspauskite mygtuką „Prisijungti” 

 
  



 

 

10. Spauskite „Patvirtinti” 

 



 

11. Patvirtinus tapatybę, toliau suveskite arba iš sąrašo pasirinkite prašomus 

duomenis ir spauskite „Saugoti”.



 

 



 

12. Naujai atsidariusiame lange pasirinkite paslaugą „NAUJO pranešimo apie keleivių vežimo už 

atlygį lengvaisiais automobiliais PAGAL UŽSAKYMĄ veiklos vykdymą PATEIKIMAS”.  
 

Svarbu: Jeigu jau turite leidimą ir norite pridėti papildomą automobilį - pasirinkite „Leidimo vežti keleivius už atlygį 

pagal užsakymą duomenų keitimas ar papildymas” 



 

 



 

13. Pasirinkite arčiausiai jūsų esantį LTSA Paslaugų departamento skyrių, kuris 

suteiks leidimą. Taip pat galite pasirinkti gauti pranešimus apie leidimo suteikimo 

būseną el. paštu bei sms žinute.  

      Pasirinkus norimus variantus, spauskite „Įvesti” 

 

14. Toliau įveskite automobilio informaciją. Valstybinį numerį nurodykite be tarpo (pvz. XXX000). 
● Svarbu: jeigu esate automobilio savininkas - pažymėkite varnelę eilutėje „Savininkas” ir 

nurodykite savo asmeninę informaciją.  



 

 

● Spauskite „Ieškoti Regitroje” 



 

● Svarbu: jeigu automobilio savininkas ne jūs, tačiau turite nuomos / panaudos sutartį - nežymėkite 

varnelės prie skilties „Savininkas”. 
● Toliau suveskite asmens arba įmonės, kuriai priklauso automobilis, informaciją ● Spauskite „Ieškoti 

Regitroje” 



 

 
15. Paspaudus „Ieškoti Regitroje”, atsiras eilutė su automobilio informacija. Jeigu nesate automobilio 

savininkas - skiltyje „Veiksmai” įkelkite nuomos / panaudos sutartį. 



 

● Pridėjus vieną automobilį, galite užregistruoti jų ir daugiau dar kartą pildant ankstesnėje skaidrėje 

matomą lentelę. 

 
16. Siekiant gauti leidimą, turite atitikti ir pažymėti visus puslapio apačioje matomus 

punktus. Jeigu pažymėjote - toliau spauskite „Tęsti” 

● Toliau, prie „Organizatoriai” pasirinkite „Neo Taksi” 

 



 

 
17. Leidimo kaina (nepriklausomai nuo pridedamų automobilių skaičiaus) - 8 eur.  

Paspaudus „Atlikti mokėjimą 8,00 EUR”, būsite nukreipti į el. bankininkystės sistemą 



 

 
18. Sėkmingai atlikus mokėjimą - pamatysite šį langą. Užsakymo užbaigimui paspauskite „Tvirtinti”. 

Apie leidimo suteikimo būseną būsite informuoti el. paštu / sms žinute, priklausomai nuo to, kokį 

būdą pasirinkote pildydami prašymą. Išduotas leidimas bus skelbiamas licencijų informacinėje 

sistemoje LIS 



 

 



 

 

Leidimą prašome atsiųsti mums 

el. Paštu į info@1453.lt 

 
Turint klausimų krepkitės 8-41 522 391 

mailto:info@1453.lt

