(Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas )
(Fiziniam ar juridiniam asmeniui atstovaujančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; atstovavimo
pagrindas)
(Kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

Valstybės įmonei Registrų centrui
PRAŠYMAS
PARENGTI DUOMENŲ PERŽIŪROS SUVESTINĘ
20___ ___ ___
(Data)

1. Prašomos paslaugos:
1.1. Prašau parengti šių duomenų peržiūros suvestinę už laikotarpį nuo _______ iki _______ :
nekilnojamojo turto objekto, kurio identifikacinis numeris ____________________________
(Nurodomas unikalus, kadastro ar

registro numeris)
viso turimo nekilnojamojo turto
nekilnojamojo turto paieškos pagal asmenį ___________________________________________.
(Nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė arba

pavadinimas ir / ar asmens kodas)
Pastaba. Suvestinėse pateikiami duomenys tik apie nuosavybės ar patikėjimo teise pareiškėjui priklausantį

(ar priklausiusį) turtą, visus asmenis, atlikusius paiešką pagal pareiškėjo nurodytus nekilnojamojo turto
identifikatorius, išskyrus informaciją apie atskirų valstybės institucijų, kurių veikla reglamentuota
specialiais įstatymais, darbuotojų paieškas.
1.2. Darbą prašau atlikti:
per

7 d. d.

skubos tvarka per

5 d. d. /

3 d. d. /

1 d. d.

Atlyginimo dydžio už suvestinių parengimą apskaičiavimo tvarka:
1. Už vieno registro ar vienos paieškos pagal prašomus kriterijus (vardas, pavardė;
pavadinimas; asmens kodas) duomenų peržiūros suvestinę už iki vienų metų laikotarpį
skaičiuojamas 1,90 euro atlyginimas.
2. Kai registro peržiūros suvestinėje duomenų už konkrečius metus nėra, už pažymos
parengimą skaičiuojamas 1,90 euro atlyginimas.
2. Dokumentų atsiėmimas. Pateiktus ir parengtus dokumentus:
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2.1. atsiimsiu asmeniškai klientų aptarnavimo padalinyje adresu:
Lvovo g. 25, 09320 Vilnius

Laisvės g. 10, 68306 Marijampolė

Kauno g. 20, 28241 Utena

Baltijos pr. 123-1, 93224 Klaipėda

P. Puzino g. 7, 35173 Panevėžys

Turgaus a. 15A-2, 87122 Telšiai

E. Ožeškienės g. 12, 44252 Kaunas

Jūros g. 3, 72212 Tauragė

Paukščių tak. 2, 76346 Šiauliai

Pušyno g. 51, 62143 Alytus

kitame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje adresu:
_____________________________________________________________________________ .
2.2. prašau išsiųsti nurodytu pašto adresu: __________________________________________ .

3. Pranešimas apie prašomas paslaugas:
3.1. Prašau mane informuoti:

3.2. Pranešimą pateikti:

apie atsisakymą priimti prašymą

raštu nurodytu adresu
raštu, atsiimsiu asmeniškai
raštu, elektroninio pašto adresu
elektroniniu paštu

4. Apmokėjimas už paslaugas:
4.1. Apmokėjimą už paslaugos atlikimą garantuoju.
4.2. Sąskaitą apmokėti už registro tvarkytojo atliekamas paslaugas prašau atsiųsti el. paštu.

5. Pridedama:
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija1;
įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas2;
kiti dokumentai:
1._____________________________________________________________________________;
2._____________________________________________________________________________;
3._____________________________________________________________________________;
4._____________________________________________________________________________.

1

Jeigu prašymas yra siunčiamas paštu, prie prašymo pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
2
Pateikiamas, jeigu prašymą teikia atstovas.
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6. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo 3:
Sutinku, kad Registrų centras klientų aptarnavimo kokybės gerinimo ir veiklos efektyvinimo
tikslais kreiptųsi į mane prašyme nurodytu el. pašto adresu ir (ar) telefonu.
Nesutinku, kad Registrų centras kreiptųsi į mane el. pašto adresu ir (ar) telefonu.

___________________________
(Parašas)

3

_______________________________
(Vardas, pavardė)

Sutikdami Jūs pateikiate valstybės įmonei Registrų centrui (toliau – Registrų centras) savo asmens duomenis.
Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis, galite Registrų centro interneto skiltyje Asmens duomenų
apsauga.

