__________________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________________________________________________________
(adresas, telefonas, el. pašto adresas, faksas)

Kauno rajono savivaldybės administracijai
PRAŠYMAS PRITARTI VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIO PROJEKTAVIMUI IR
ĮRENGIMUI
20___ m. _____________d.___
__________________________
(paraiškos sudarymo vieta)

Prašome išduoti išvadą dėl vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo.
1. Bendrieji duomenys – planuojamo įrengti gręžinio vieta ir adresas:

____________________________________________________________
2. Gręžinio paskirtis: vandens viešasis tiekimas / individualiam apsirūpinimui vandeniu
(nereikalingą išbraukti).
3. Pageidaujamas gręžinio našumas m3/d: _________________________
4. Planuojamas ar esamas buitinių nuotekų tvarkymo būdas: (kaupimas, mechaninis-biologinis
valymas, į esamus tinklus, nuotekos nesusidarys, kitas nuotekų tvarkymo projektas, sudaryta sutartis
ir kt.) _________________________________________________________

____________________________________________________________________
5. Prie gręžinio numatomi prijungti pastatai (paskirtis, butų skaičius, adresas)
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
PRIDEDAMA:
1. Žemės sklypo planas.
2. Žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija.
3. Prie gręžinio prijungiamo pastato nuosavybę ar naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija.
4. Viešojo vandens tiekėjo prisijungimo sąlygos.
5. Pasirinktinai – kopija prijungiamo pastato projekto ar suvestinio inžinerinių tinklų plano su
pažymėtu gręžiniu ir prijungiamais pastatais.
6. Sklypo savininkų įgaliojimas dėl dokumentų iš valstybės įstaigų gavimo (kai prašymą teikia ne
savininkai).
7. Kiti pareiškėjo nuožiūra pridedami dokumentai.
INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Pasirašydamas (-a) šį Pasiūlymą patvirtinu, kad esu informuotas (-a), jog Kauno rajono savivaldybės
administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas,
tel. (8 37) 305 502, tvarkydama mano asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. Administracija mano
asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir pagrindais: norėdama įvykdyti mano pateiktą Pasiūlymą, prašymą, ir
/ arba vykdydama Sutartį (arba siekdama imtis veiksmų mano Pasiūlymu, prašymu prieš sudarant Sutartį),
kurios šalis aš esu, ir / arba dėl to, kad vykdo teisinę prievolę, kurią jai nustato teisės aktai.
Esu informuotas, kad turiu šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra
tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens
neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo
veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų
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perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą. Suprantu,
kad mano teisės gali būti įgyvendintos tik nustačius mano tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju
įvertinus mano prašymo pagrįstumą.
Administracijos duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galiu kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo bei kitų klausimų – Nomeda Pilkienė, tel. (8 37) 305 524, el. p. nomeda.pilkiene@krs.lt.
Administracija gali teikti mano asmens duomenis informacinių sistemų ir registrų valdytojams arba iš jų
duomenis gauti tiek, kiek tai būtina mano Pasiūlymui, prašymui įvykdyti ar Administracijai pavestoms viešojo
administravimo funkcijoms atlikti ar Sutarčiai su manimi sudaryti ir jai vykdyti.
Asmens duomenų saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų
rodyklėje ir kituose teisės aktuose.
Esu informuotas, kad Administracija gali teikti ir gauti mano asmens duomenis kitoms valstybės ar savivaldos
institucijoms ar įstaigoms, paslaugų teikėjams tiek, kiek tai būtina mano Pasiūlymui, prašymui įvykdyti ar
Administracijai pavestoms vietos valdžios funkcijoms atlikti ar Sutarčiai sudaryti ir jai vykdyti.

____________________________________________________________________
PAREIŠKĖJAS: _______________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
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PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. gegužės
d.
įsakymu Nr. ĮS(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas, juridinio asmens kodas, fizinio arba
juridinio asmens telefonas, el. paštas)

Kauno rajono savivaldybės administracijai
PARAIŠKA DĖL PRITARIMO NAUDOTI GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS
GRĘŽINĮ
20____ m. _____________d. Nr.
Prašome leisti naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį.
1. Bendrieji duomenys (gręžinio adresas):

2. Gręžinio paskirtis: ūkinei komercinei veiklai; geriamojo vandens viešajam tiekimui;
individualiam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu; žemės ūkio veiklai, kuriai daroma išimtis pagal
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 str. 2 d. 2 p.; nekomercinei ūkinei veiklai.
(nereikalingus išbraukti)
3. Vidutinis išgaunamo vandens kiekis m3 per parą, skaičiuojant metinį vidurkį: ___________
4. Nuotekų tvarkymo būdas (pvz., kaupimas, mechaninis-biologinis valymas, į esamus tinklus,
nuotekos nesusidarys, kitas nuotekų tvarkymo būdas, sudaryta nuotekų tvarkymo viešoji sutartis
ir kt.).

PRIDEDAMA:
1. Žemės sklypo planas, žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento
kopija.
2. Visų gręžinio savininkų įgaliojimai dėl paraiškos teikimo (kai paraišką teikia ne visi
savininkai).
3. Pareiškėjo nuožiūra su paraiška susijusių pridedamų dokumentų kopijos.
INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Pasirašydamas (-a) šį Pasiūlymą patvirtinu, kad esu informuotas (-a), jog Kauno rajono savivaldybės
administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas,
tel. (8 37) 305 502, tvarkydama mano asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. Administracija mano
asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir pagrindais: norėdama įvykdyti mano pateiktą Pasiūlymą, prašymą, ir
/ arba vykdydama Sutartį (arba siekdama imtis veiksmų mano Pasiūlymu, prašymu prieš sudarant Sutartį),
kurios šalis aš esu, ir / arba dėl to, kad vykdo teisinę prievolę, kurią jai nustato teisės aktai.
Esu informuotas, jog turiu šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra
tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens
neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo
veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų
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perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą. Suprantu,
kad mano teisės gali būti įgyvendintos tik nustačius mano tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju
įvertinus mano prašymo pagrįstumą.
Administracijos duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galiu kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo bei kitų klausimų – Nomeda Pilkienė, tel. (8 37) 305 524, el. p. nomeda.pilkiene@krs.lt.
Administracija gali teikti mano asmens duomenis informacinių sistemų ir registrų valdytojams arba iš jų
duomenis gauti tiek, kiek tai būtina mano Pasiūlymui, prašymui įvykdyti ar Administracijai pavestoms viešojo
administravimo funkcijoms atlikti ar Sutarčiai su manimi sudaryti ir jai vykdyti.
Asmens duomenų saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų
rodyklėje ir kituose teisės aktuose.
Esu informuotas, kad Administracija gali teikti ir gauti mano asmens duomenis kitoms valstybės ar savivaldos
institucijoms ar įstaigoms, paslaugų teikėjams tiek, kiek tai būtina mano Pasiūlymui, prašymui įvykdyti ar
Administracijai pavestoms vietos valdžios funkcijoms atlikti ar Sutarčiai sudaryti ir jai vykdyti.

____________________________
(Pareigų pavadinimas, jeigu pildo juridinis asmuo)

__________
___________________
(parašas)
(vardas, pavardė)

____________________________

