(Prašymą pateikiančio juridinio asmens pavadinimas didžiosiomis raidėmis ir kodas)
(buveinės adresas)
(duomenys ryšiui palaikyti)
(juridiniam asmeniui atstovaujančio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)
(duomenys ryšiui palaikyti)

Alytaus miesto savivaldybės administracijai
PRAŠYMAS
IŠDUOTI LICENCIJĄ VEŽTI KELEIVIUS VIETINIAIS MARŠRUTAIS
(data)

Alytus
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, prašyčiau išduoti
licenciją vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba
baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje.
Pageidaujamas laikotarpis –
Keleiviams vežti naudosiu
transporto priemonę (-es).
(skaičius žodžiais)

Transporto priemonė (-ės) saugoma (-os)
(adresas)

Eil.
Nr.

Keleiviai bus vežami šiais automobiliais:
Automobilio markė
Automobilio valstybinis
Nr.

Pagaminimo metai

PRIDEDAMA:
1. Asmens tapatybę įrodantis dokumentas arba jo kopija, jeigu licenciją siekia gauti
fizinis asmuo, 1 lapas.
2. Vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimas, arba vežėjo
parvirtinta jo kopija, 1 lapas.
3. Dokumentai, įrodantys tinkamą vežėjo finansinę būklę:
3.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų – metinis balansas
arba vežėjo patvirtinta jo kopija,
lapas (-ai);
3.2. viešojo sektoriaus subjektų – metinė finansinės būklės ataskaita arba vežėjo
patvirtinta jo kopija,
lapas (-ai);

3.3. fizinių asmenų – nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaita,
lapas (-ai).
4. Vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje
Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai),
nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje,
lapas (-ai).
5. Transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4
straipsnio 1 dalį, darbo sutartis arba sutartis su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko
pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtinta jų kopija,
lapas (-ai).
6. Naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietos teisę patvirtinantys
dokumentai ir stovėjimo vietos planas arba vežėjo patvirtintos jų kopijos,
lapas (-ai).
7. Teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinantys dokumentai ir vežėjo valdymo centro
planas arba vežėjo patvirtintos jų kopijos,
lapas (-ai).
Atsakymą pageidaučiau

(pareigos)

atsiimti asmeniškai, gauti paštu arba el. paštu.
(nereikalingus gavimo būdus išbraukti)

(parašas)

(vardas, pavardė)

