
 
_________________________________________________________________________________ 

(fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data) 

 

________________________________________________________________________________ 

(fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas) 

 

__________________________________________________________________________________ 

(dokumentas, patvirtinantis teisę į turimą / ar kitais pagrindais valdomą žemės sklypą, ir jo numeris 

 (nurodyti, kai planuojama prekiauti savo sklype užaugintomis daržovėmis, uogomis, vaisiais, gėlėmis) 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Ekonomikos ir investicijų skyriui 

 

 
PRANEŠIMAS 

 APIE PLANUOJAMĄ PREKYBĄ NUO LAIKINOSIOS PREKYBOS ĮRANGOS 

SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE 

 
20__- ____ - ____ 

Šiauliai  

  

Aš, ________________________________________________, pateikiu šią informaciją: 
(vardas, pavardė)  

 

1. Planuoju prekiauti (pažymėti „x“ iš sąrašo): 

□ tik savo surinktomis gamtos gėrybėmis ir (arba) savo sklype užaugintomis daržovėmis, 

uogomis, vaisiais, gėlėmis nuo stalų, esančių prie pastatų Krymo g. 32, Tilžės g. 28, Vilniaus g. 

15A, Tilžės g. 44 (pasirinktinai (neužimtoje vietoje) iš 1 sąrašo 12, 13, 16 arba 17 priedo) ne 

daugiau kaip 1 bėginis metras vienai prekybos vietai); 

 

□ sendaikčiais, išskyrus drabužius, batus, buitinės technikos prietaisus ir baldus ir (arba) 

rankdarbiais Kaštonų al. nuo Vilniaus g. iki Aušros al. (vieną kartą per savaitę, sekmadieniais) 

(pasirinktinai (neužimtoje vietoje) iš 1 sąrašo 32 priedo) ne daugiau nei 4 m2 vienai vietai). 

. 
2. Planuojama prekybos trukmė1: nuo 202___ - ____ -____  iki 202___ - ____ - ___ 

        

3. Esu susipažinęs ir įsipareigoju laikytis Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto 

viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. 

sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių 

patvirtinimo“.  

 

_____________                        _______________________ 
(parašas*)                                                        (vardas ir pavardė) 

 

                                                 
1 Planuojama prekybos pradžia negali būti ankstesnė nei 1 kalendorinė diena iki Pranešimo pateikimo 

dienos, o pabaiga – ne vėlesnė nei kalendorinių metų paskutinė diena (t. y. gruodžio 31 d.) 
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*Esu tinkamai informuotas, kad: 

- Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 188771865, 

buveinės adresas Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 509 490, el. pašto adresas info@siauliai.lt, tvarkydama 

mano asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. Asmens duomenys tvarkomi šio pranešimo nagrinėjimo 

tikslais, siekiant vykdyti prekybą nuo laikinosios prekybos įrangos Šiaulių miesto savivaldybės vykdomosios 

institucijos ar jos teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens patvirtintose vietose;  

- asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos 6 straipsnio 1 dalies c punktu, 

reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktu, t. y. vykdant užduotį dėl viešojo intereso; 

- asmens duomenys bus saugomi Administracijos nustatyta tvarka ir terminais; 

- asmens duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra 

privalomas teisės aktų nustatyta tvarka. 

Informuojame, kad: 

- turite 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 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 perkėlimą. Prašymai dėl duomenų subjekto 

teisių įgyvendinimo  turi būti pateikti raštu (įskaitant ir elektroniniu formatu) ir tik nustačius mano tapatybę, taip pat 

kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus prašymo pagrįstumą; 

- visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar 

asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną tel. 8 

41 596 229 arba el. p. duomenuapsauga@siauliai.lt; 

- turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 

Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų 

asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių. 

 

 

 

 

□ Asmuo pateikė tapatybę patvirtinantį dokumentą  

(pildoma, kai prašymas pateikiamas tiesiogiai Savivaldybės priimamajame, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) 

 

____________________________________________________________________ 
(Pranešimą užregistravusio Savivaldybės administracijos darbuotojo vardas, pavardė, parašas) 
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