Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)
(Pirmasis lapas, pirmoji pusė)
VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO
INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKA
LT

LEIDIMAS Nr.
teikti reguliarią paslaugą 1
teikti specialią reguliarią paslaugą
tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 2009 m. spalio 21 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į
tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) III skyrių
kam:
(vežėjo arba, jei yra sudaryta įmonių asociacija (bendradarbiavimo sutartis), vadovaujančio vežėjo vardas, pavardė ar pavadinimas)

Adresas:
Tel., faksas ir (arba) el. paštas:
Asocijuotų narių arba įmonių asociacijos narių (bendradarbiavimo sutarties šalių) ir subrangovų
pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai ir (arba) el. paštas:
1)
2)
3)
4)
5)
Jei reikia, pridedamas sąrašas.

Leidimo galiojimo pabaigos data:

(išdavimo vieta ir data)

1

Nereikalingą įrašą išbraukti.

(išduodančios institucijos arba tarnybos parašas ir antspaudas)

2
(Pirmojo lapo antroji pusė)

1.

Maršrutas:
a) Vieta, iš kurios paslaugą pradedama teikti:
b) Vieta, kurioje paslaugą baigiama teikti:
c) Pagrindinis maršrutas, kuriame pabraukiamos keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo vietos:

2.

Paslaugos teikimo laikotarpiai:

3.

Dažnumas

4.

Eismo tvarkaraštis

5.

Specialios reguliarios paslaugos:
– Keleivių kategorija:

6. Kitos sąlygos ar ypatingi aspektai (pvz., kabotažo operacijos su leidimu 1):

(leidimą išduodančios institucijos antspaudas ir (arba) parašas)

1

Dėl kurių priimančioji valstybė narė susitarė ir pranešė leidimus išduodančiai valdžios institucijai per reglamento (EB)
Nr. 1073/2009 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį.

3
(Antrasis lapas)

SVARBIOS PASTABOS

1.

Šis leidimas galioja visos kelionės metu. Juo naudotis gali tik ta šalis ar šalys, kurios (-ių)
pavadinimas (-ai) nurodytas (-i) leidime.

2.

Leidimas ar jo kopija, kurią patvirtina Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo
ministerijos, per visą kelionę laikomas transporto priemonėje ir pateikiamas įgaliotų pareigūnų
prašymu.

3.

Bendrijos licencijos kopija laikoma transporto priemonėje.

