Valstybinė kelių transporto inspekcija
prie Susisiekimo ministerijos
Gauta
20
Nr.
DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS!
1.

MOKYMO ĮSTAIGOS (ĮMONĖS, ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS) DUOMENYS
(Vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu)

Pavadinimas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, pildyti nereikia)

Kodas (Juridinių asmenų registre) (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, kuriame yra šis
duomuo, pildyti nereikia)

Administracinės patalpos adresas
(savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo ir buto numeriai, pašto kodas)

Telefonas

Faksas

El. paštas

Interneto svetainės adresas
2.

MOKYMO ĮSTAIGOS VADOVO DUOMENYS

Vardas (-ai)
Pavardė (-ės)
3.

Valstybinei kelių transporto inspekcijai
prie Susisiekimo ministerijos
PRAŠYMAS
ĮVERTINTI ATITIKTĮ NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

-

-

(sudarymo vieta)

Prašau įvertinti mokymo patalpos (-ų) ir kitų nustatytų reikalavimų atitikimą, nes (pažymėti „X“):
siekiama mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais;
siekiama tęsti asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, mokymą;
įrengtos papildomos mokymo patalpos;
4.

pasikeitė mokymo patalpos.

MOKYMO PATALPOS (-Ų) DUOMENYS

Adresas (1)
(savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo ir buto numeriai, pašto kodas)

Adresas (2)
(savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo ir buto numeriai, pašto kodas)

Telefonas (1)
5.

Telefonas (2)

PRAŠYMO ĮVERTINTI ATITIKTĮ NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS ŠAKNELĖ
Reg. Nr.
-

Jūsų prašymas užregistruotas

Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

Numatoma nustatytų reikalavimų įvertinimo data

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti)

-

6.

MOKYTOJO (-Ų) DUOMENYS

(1) Vardas (-ai)
Pavardė (-ės)
(2) Vardas (-ai)
Pavardė (-ės)
7.

PRIDEDAMA (pažymėti „X“):

1.

Mokymo kursų programų kopijos.

2.

Kita
8.

.

Patvirtinu, kad:
-

-

-

esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galioja;
žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas nebus tenkinamas, o aš galiu būti patrauktas (-a)
baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
žinau, kad duomenų teisingumą bet kada gali patikrinti kompetentingos valstybės institucijos, todėl įsipareigoju
mokymo įstaigos administracinėje patalpoje saugoti visus dokumentus, pagal kuriuos pateikiamas prašymas įvertinti
mokymo patalpos (-ų) ir kitų nustatytų reikalavimų atitikimą;
esu susipažinęs (-usi) su Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymu,
Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo,
tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašu ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėmis;
sutinku, kad duomenys, pateikti šiame prašyme, būtų teikiami ir tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;
sutinku, kad Inspekcija, Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruota kaip asmens duomenų valdytoja
(žr. www.ada.lt, kodas P598), šiame prašyme pateiktus mano asmens duomenis tvarkytų prašymų priėmimo tikslu;
sutinku, kad Inspekcija kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus ir duomenų bazes ir tikrintų pateiktą informaciją.

(mokymo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

TARNYBINĖS ŽYMOS
9.

Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

10.

Mokėjimo už vertinimo atlikimą duomenis sutikrino

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)
11.

Mokėjimo už teisės suteikimo įforminimą duomenis sutikrino

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)
12.

Pastabos

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių adresai ir telefonai:
Vilniaus regiono departamentas – Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel.: (8 5) 278 5639, (8 5) 278 5624;
Kauno regiono departamentas – M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas, tel. (8 37) 22 45 23;
Klaipėdos regiono departamentas – Pilies g. 12, LT-91234 Klaipėda, tel. (8 46) 31 05 22;
Panevėžio regiono departamentas – J. Biliūno g. 3, LT-36101 Panevėžys, tel. (8 45) 43 38 93;
Šiaulių regiono departamentas – Aerouosto g. 9, LT-77103 Šiauliai, tel. (8 41) 54 22 21.
Interneto svetainės adresas www.vkti.gov.lt.
Išsaugoti duomenis

Išvalyti duomenis

Spausdinti prašymą

