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LT

SUSISIEKIMO MINISTERIJA
MINISTRY OF TRANSPORT AND
COMMUNICATIONS

LIETUVOS RESPUBLIKA
REPUBLIC OF LITHUANIA

LEIDIMAS Nr.
000000
AUTHORISATION No.
vežti keleivius tarptautinio nereguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu
for international non-regular carriage of passengers by coach and bus
tarp Lietuvos Respublikos ir
between the Republic of Lithuania and

Galioja iki
Valid until

Dvišalis vežimas
Bilateral carriage

Vežimas tranzitu
Transit carriage

Vežimas į trečiąją šalį ir atvirkščiai
Carriage to third country and vice versa

Keleivių paėmimo vieta
Passenger pick-up place

Keleivių išleidimo vieta
Passenger set down place

Kelionių skaičius
Number of journeys

1(

)

Vežėjo pavadinimas ir adresas
Name and address of the carrier
Transporto priemonės markė ir
modelis
Mark and model of the vehicle

Registracijos numeris
Registration number

Sėdimųjų vietų skaičius
Number of seats

Papildomos sąlygos
Additional conditions
Lietuvos Respublikos kompetentingos įstaigos
pareigūno parašas ir antspaudas
Signature and stamp of the official of the
competent authority of the Republic of Lithuania

Išdavimo vieta ir data, vežėjo šalies kompetentingos įstaigos
pareigūno parašas ir antspaudas
Place and date of issue, signature and stamp of the official of the
competent authority of the state of the carrier

2
(Antra pusė)

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
GENERAL PRESCRIPTION
1. Šis leidimas turi būti transporto priemonėje ir pateikiamas kontrolės teisę turintiems asmenims.
1. Authorisation must be carried on board of the vehicle and must be shown at the request of the
control bodies.
2. Leidimas galioja tiktai jame nurodytiems vežimams.
2. Authorisation valid only for the carriage mentioned in this authorisation.
3. Leidimo negalima perduoti kitiems asmenims.
3. Handing over the authorisation to other carriers is forbidden.
4. Šį leidimą turintys vežėjai privalo laikytis įstatymų ir taisyklių, galiojančių toje valstybėje,
kurioje jie veža keleivius.
4. The carriers are obliged to comply with laws, traffic regulations and administrative provisions of
state, where they are performing the carriage of passengers.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ŽYMOS
ĮVAŽIAVIMAS
IŠVAŽIAVIMAS
(Data ir muitinės spaudas)

(Data ir muitinės spaudas)

