Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)
PARAIŠKA (1):
PRADĖTI TEIKTI REGULIARIĄ PASLAUGĄ
PRADĖTI TEIKTI SPECIALIĄ REGULIARIĄ PASLAUGĄ (2)
PRATĘSTI LEIDIMO TEIKTI PASLAUGĄ GALIOJIMO LAIKĄ (3)
KEISTI SĄLYGAS, KURIOMIS TEIKIAMA PASLAUGA SU LEIDIMU (3)

kai ta paslauga teikiama tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 2009 m. spalio
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę
keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB)
Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) (toliau – reglamentas (EB) Nr. 1073/2009)

kam:
(kompetentinga institucija)

1.

Pareiškėjo ir asociacijos (bendradarbiavimo sutarties) atveju vadovaujančio vežėjo vardas ir pavardė arba
pavadinimas, adresas, telefonas, faksas ir (arba) el. paštas:

2.

Paslaugą (-as) teikia (1)
įmonė

3.

kaip asociacijos narys (bendradarbiavimo sutarties šalis)

Pavadinimai ir adresai:
Vežėjo

asocijuoto (-ų) vežėjo (-ų) arba

rangovo (-ų) (4) (5)

3.1.

tel.

3.2.

tel.

3.3.

tel.

3.4.

tel.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pažymima varnele arba prireikus užpildoma.
Specialios reguliarios paslaugos, kurioms organizatoriaus ir vežėjo sutartis netaikoma.
Pagal reglamento (EB) Nr. 1073/2009 9 straipsnį.
Kiekvienu atveju nurodoma, ar dalyvauja asociacijos narys ar subrangovas.
Pridedamas sąrašas, jeigu taikoma.

kaip subrangovas

2
4.

Speciali reguliari paslauga:

4.1.

Keleivių kategorija:

5.

Prašomo leidimo galiojimo trukmė arba paslaugos teikimo pabaigos data:

6.

Pagrindinis teikiamos paslaugos maršrutas (nurodomos keleivių įlaipinimo vietos):

7.

Paslaugos teikimo laikotarpis:

8.

Dažnumas (kasdien, kas savaitę ir t. t.):

9.

Kainos:

Pridedamas priedas

10.
Pridedamas transporto priemonės vairavimo tvarkaraštis, kad būtų galima patikrinti, ar laikomasi Bendrijos
teisės aktų dėl vairavimo ir poilsio trukmės
11.

Prašomų leidimų ar jų kopijų skaičius (6):

12.

Bet kokia papildoma informacija:

13.
(vieta ir data)

(pareiškėjo parašas)

(6) Pareiškėjo dėmesys atkreipiamas į tai, kad leidimas turi būti laikomas transporto priemonėje, todėl leidimų, kuriuos pareiškėjas
privalo turėti, skaičius turėtų atitikti transporto priemonių, vienu metu būtinų tam tikrai paslaugai suteikti, skaičių.

3

SVARBIOS PASTABOS
1. Prie paraiškos pridedama:
a) eismo tvarkaraštis;
b) bilietų kainoraštis;
c) Bendrijos licencijos, išduotos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 4 straipsnyje numatytam tarptautiniam
keleivių vežimui kelių transportu samdos pagrindais ar už atlygį, patvirtinta kopija;
d) informacija apie paslaugos, kurią pareiškėjas numato teikti, rūšį ir apimtį, jeigu tai yra paraiška pradėti
teikti naują paslaugą, arba informacija apie suteiktas paslaugas, jeigu tai yra paraiška pratęsti leidimo galiojimo laiką;
e) atitinkamo mastelio žemėlapis, kuriame pažymėtas maršrutas ir sustojimo vietos keleiviams įlaipinti arba
išlaipinti;
f) transporto priemonės vairavimo tvarkaraštis, pagal kurį būtų galima patikrinti, ar laikomasi Bendrijos
teisės aktų dėl vairavimo laiko ir poilsio trukmės.
2. Pareiškėjai pateikia bet kokią kitą informaciją, kurią jie laiko svarbia arba kurios prašo leidimą išduodanti
institucija paraiškai pagrįsti.
3. Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 5 straipsnyje nurodoma, kad šios paslaugos teikiamos tik gavus leidimą:
a) reguliarios paslaugos, t. y. paslaugos, kurias teikiant pagal nustatytą eismo tvarkaraštį keleiviai vežami
tam tikrais maršrutais, juos įlaipinant ir išlaipinant iš anksto nustatytose stotelėse. Reguliarios paslaugos yra teikiamos
visiems, atitinkamais atvejais jas privalomai užsisakant iš anksto. Paslaugų teikimo reguliarumui negali daryti įtakos
joks derinimasis prie paslaugos teikimo sąlygų;
b) specialios reguliarios paslaugos, kurioms organizatoriaus ir vežėjo sutartis netaikoma. Paslaugos, kad ir
kas jas organizuotų, kai vežami konkrečių kategorijų keleiviai, tačiau nevežami kiti keleiviai, yra laikomos
reguliariomis paslaugomis. Tokios paslaugos vadinamos specialiomis reguliariomis paslaugomis ir apima:
-

darbuotojų vežimą iš namų į darbovietę ir atgal;

-

mokinių ir studentų vežimą į mokymo įstaigą ir atgal.

Specialias paslaugas pagal klientų poreikius iš dalies pakeitus, jos vis tiek laikomos reguliariomis
paslaugomis.
4. Paraiška teikiama valstybės narės, iš kurios pradedama paslaugą teikti, t. y. kurioje yra viena iš galinių
stotelių, kompetentingai institucijai.
5. Leidimas galioja ne ilgiau kaip penkerius metus.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pažymima varnele arba prireikus užpildoma.
Specialios reguliarios paslaugos, kurioms organizatoriaus ir vežėjo sutartis netaikoma.
Pagal reglamento (EB) Nr. 1073/2009 9 straipsnį.
Kiekvienu atveju nurodoma, ar dalyvauja asociacijos narys ar subrangovas.
Pridedamas sąrašas, jeigu taikoma.
Pareiškėjo dėmesys atkreipiamas į tai, kad leidimas turi būti laikomas transporto priemonėje, todėl leidimų, kuriuos pareiškėjas
privalo turėti, skaičius turėtų atitikti transporto priemonių, vienu metu būtinų tam tikrai paslaugai suteikti, skaičių.

