Fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas ir kodas
(įmonės adresas)
(telefono nr., el. paštas)

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL LICENCIJOS VERSTIS KELEIVIŲ VEŽIMU AUTOBUSAIS VIETINIO
SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO/PRATĘSIMO
data

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu ir Kelių
transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, prašau:
išduoti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais.
pratęsti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais.
Licencija išduota _______ m. ___________ mėn. _________ d. Nr. ____________
(prašomos pakeisti licencijos išdavimo data, Nr.)
________________________________________________________________________________
(licencijos pratęsimo priežastis)
PRIDEDAMA:
asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija, jeigu licenciją siekia gauti fizinis
asmuo;
vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimo kopija,
patvirtinta vežėjo;
Dokumentai, įrodantys tinkamą vežėjo finansinę būklę:
metinio balanso kopija, patvirtinta vežėjo (pateikia ribotos ir neribotos civilinės
atsakomybės juridiniai asmenys);
metinė finansinės būklės ataskaitos kopija, patvirtinta vežėjo (pateikia viešojo
sektoriaus subjektai);
kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių priede nustatytos formos nuosavo
kapitalo ataskaita (pateikia fiziniai asmenys);
vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris anksčiau gyveno kitoje Europos
Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingos reputacijos patvirtinantys dokumentai,
nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;
transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio
1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko
pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, kopija, patvirtinta
vežėjo;

teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinantys
dokumentai ir stovėjimo vietos plano kopija, patvirtinta vežėjo;
teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinantys dokumentai, jeigu vežėjo valdymo
centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis
asmuo.

Esu informuota(-s), kad mano asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio
nuostatomis (tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė
(Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą
viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6
straipsnio 1 dalies e punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų
(Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

(parašas)

(vardas, pavardė)

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: J. Basanavičiaus a. 1,
68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos
pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt
Su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis Marijampolės savivaldybės administracijoje galima susipažinti svetainėje
https://www.marijampole.lt/go.php/lit/Asmens-duomenu-apsauga/1

