Rekvizitai patvirtinti
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1V-129
(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2021 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1V-136 redakcija)

_____________________________________________________________________
Prašymo pateikėjo (-ų) (toliau – pateikėjas) vardas, pavardė, asmens kodas,
_____________________________________________________________________
el. paštas, telefonas

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos
_________________________________________
Leidimą išduodančio teritorinio padalinio pavadinimas

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI STATINIO (-IŲ)
KONSERVAVIMO DARBUS

20 ___ m. __________________ d. Nr. _________________
(data)

(reg. numeris)

__________________
(vieta)

Prašau išduoti leidimą atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus.
Duomenys apie privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos
darbų / savavališkos statybos aktą / statybos sustabdymo aktą (jeigu yra)
Data __________________ , Nr. ______________________.

Statybos sustabdymo data 20___ m. ________________ d.
Duomenys apie statytoją (-us) (toliau – statytojas)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas/ juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas,
kodas_____________________________________________________,

kontaktinė informacija:
el. p. _____________________ , tel. ___________________ .

PAPILDOMOS ŽYMOS (pasirinkti tinkamą / išbraukti nereikalingą)
Išduoti statybą leidžiantį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu ir atsiųsti statytojui
prašyme nurodytu el. paštu / el. parašu pasirašyto statybą leidžiančio dokumento statytojui neteikti.

2
PRIDEDAMA:
1. Statinio (-ių) (jo (-ų)) dalies (-ių) konservavimo darbų projektas.
2. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jei prašymas teikiamas per atstovą.
3. Valstybės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

□

Sutinku, kad mano kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas) gali būti
naudojami kreipiantis į mane dėl nuomonės apie Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) suteiktas paslaugas.
Sutikimo galiojimo terminas – 1 metai nuo šio prašymo pateikimo dienos.
Turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto
asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Sutikimą galima atšaukti raštu (prašymo pateikėjui ar jo atstovui atvykus į Inspekciją, atsiuntus
prašymą paštu arba elektroniniu paštu info@vtpsi.lt). Sutikimo atšaukimas turi būti pasirašytas. Sutikimo
atšaukimas, atsiųstas Inspekcijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu
elektroniniu parašu.

□

Nesutinku, kad mano kontaktiniai duomenys būtų naudojami Inspekcijai kreipiantis į mane dėl
nuomonės apie jos suteiktas paslaugas.
_________________________________________________________
Prašymo pateikėjo vardas, pavardė, parašas

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens
kodas 188602370, buveinės adresas A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt.
Jūsų asmens duomenų tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos Inspekcija prie Aplinkos ministerijos
(toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, buveinės adresas A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius,
duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vtpsi.lt.
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:
1) šio prašymo nagrinėjimo, kad būtų įvykdytos teisės aktais numatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES)
2016/679 6 str. 1 d. c p.). Jums nepateikus savo asmens duomenų, neturėsime galimybės Jums suteikti prašomų
paslaugų;
2) dokumentų valdymo, kad būtų įvykdytos teisės aktais numatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES)
2016/679 6 str. 1 d. c p.);
3) tiesioginės rinkodaros, kreipiantis dėl nuomonės apie Jums suteiktas paslaugas gavimo (jei dėl to išreiškėte
sutikimą aukščiau, Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a p.).
Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir
gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms bei kitiems tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui
išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Jei sutikote, kad
Jūsų kontaktiniai duomenys būtų naudojami kreipiantis į Jus dėl nuomonės apie Inspekcijos suteiktas paslaugas, Jūsų
kontaktiniai duomenys gali būti perduoti Inspekcijos pasitelktiems tokias apklausas atliekantiems subjektams.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijoje prie Aplinkos
ministerijos taisyklių nustatyta tvarka Jūs turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens
duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų
tvarkomi, taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau informacijos apie Jūsų
duomenų tvarkymą rasite: http://vtpsi.lrv.lt/, skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

_____________________

