Leidimo išdavimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos
dalį
arba
apriboti
eismą
joje
nuostatų
2 priedas
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(užsakovo, rangovo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, el. p., tel. Nr.)

____________________seniūnijai
PRAŠYMAS
LEISTI ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO
NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ
JOJE
__________________________ Nr. ______
(data)

Prašau leisti atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, ją ar
jos dalį atitverti arba apriboti eismą joje.
Darbų vieta: _____________________________________________________________________
(adresas)

Darbų vadovas: ___________________________________________________________________
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr., el. p.)

Darbų tikslas ir pobūdis:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(kokius kasinėjimo darbus numatoma vykdyti arba darbų vykdymo vietoje apriboti transporto ar pėsčiųjų eismą)

Numatomi naudoti mechanizmai: _____________________________________________________
(pavadinimas, tipas)

Numatomos ardyti (atitverti) dangos:
važiuojamosios dalies (asfaltbetonio, grindinio, žvyro) ______________kv. m;
pėsčiųjų ar dviračių takų (asfaltbetonio, plytelių, grindinio) ________________kv. m;
žaliųjų plotų ______________ kv. m
kita _______________ kv. m
Atliekamų darbų terminai: darbų pradžia ___________________, darbų pabaiga _______________
(data)
(data)

Dangos sutvarkomos iki ______________________________
(data)

PRIDEDAMA:
1. Žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškų
sutikimų kopijos,____________ lapas (ai);
2. Statinio statybos leidimo Nr. ___________________, statinio projekto arba su žemės
darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais
(naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašo ar schemos (kai nereikalingas
statinio projektas) kopija (-jos), __________ lapas (-ai);
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimo (suderinimo) kopija,
________ lapas (-ai);
4. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemos, suderintos su Seniūnija, Kauno rajono
savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriumi, Kauno apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Kelių policijos valdyba, kopija, _______ lapas (-ai);
5. Kauno rajono savivaldybės administracijos leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams kopija,____ lapas (-ai);
6. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, sumokėjimą
patvirtinančio dokumento su banko žyma, jeigu ją privaloma sumokėti, kopija, _______ lapas (-ai);

7.

Atitvėrimo schemos (vykdant atitvėrimo ar sandėliavimo darbus) kopija, ____ lapas (-

8.
lapas (-ai);

Kiti dokumentai: ___________________________________________kopija, ___

ai);

Patvirtinu, kad esu tinkamai informuotas, kad:
mano asmens duomenų valdytojas yra Kauno rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens
kodas 188756386, adresas: Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 502, el. p. info@krs.lt);
asmens duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti prašymą. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti būtina,
siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso arba vykdant duomenų valdytojui pavestas
viešosios valdžios funkcijas;
duomenys Savivaldybės administracijos atitinkamoje seniūnijoje bus saugomi teisės aktų,
reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems
asmenims, jeigu tai yra būtina šiam prašymui išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis
gauti teisės aktų nustatyta tvarka;
privalau pateikti duomenis, kadangi priešingu atveju nebus galima išnagrinėti šio prašymo ir (ar)
suteikti paslaugos;
turiu teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų
tvarkymą, juos perkelti, taip pat teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius)
__________________________ ________________ _____________________________________
(pareigų pavadinimas)

(parašas)
(vardas, pavardė)

_____________________________________

