
PRAŠYMAS
DĖL VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS UŽ NAUDOJIMĄSI PAGAL ĮSTATYMĄ NUSTATYTU 

SERVITUTU APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO

         –     –    

prašymo pildymo data

Žemės sklypo savininko duomenys
(PILDYTI SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS):

Vardas Pavardė / Įmonės pavadinimas                        

Gimimo data / Įmonės kodas           

PVM mokėtojo kodas   L  T             

Korespondencijos adresas                             

Telefono Nr.   +  3  7  0             

El. paštas                                

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.   L  T                           

Žemės sklypo (-ų) duomenys
(PILDYTI SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS):

Adresas (-ai)                                

                             

Unikalus numeris (-iai)       -     -    

    -     -    

Kadastro numeris (-iai)       /     :    

    /     :    

Tuo atveju, jei žemės sklypui nėra įregistruotos specialiosios žemės naudojimosi sąlygos:
  sutinku, kad ESO įregistruotų specialiąsias žemės naudojimosi sąlygas;
  pats įregistruosiu specialiąsias žemės naudojimosi sąlygas ir padengsiu su tuo patirtas išlaidas.

Patvirtinu, kad:
● Prašyme mano nurodyti duomenys yra išsamūs, tikslūs ir teisingi, o ESO nėra atsakingas už perteklinių duomenų 

tvarkymą, jei tokie duomenys buvo pateikti per neapdairumą;
● ESO, vykdydamas teisės aktuose numatytas funkcijas, yra įgaliotas prašyti, rinkti ir gauti informaciją iš valstybės 

registrų, įskaitant, bet neapsiribojant VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro, 
Gyventojų registrų tarnybos, kiek tai yra reikalinga šio Prašymo nagrinėjimui;

● Esu informuotas, kad mano pateikti asmens duomenys bus tvarkomi ir teikiami teisėtą interesą turintiems tretiesiems 
asmenims, nagrinėjant pateiktą Prašymą ar teikiant su Prašymu susijusias paslaugas (pvz., matininkams, rengiantiems 
žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą ir pan.);

● Esu informuotas, kad pranešimai apie Prašymo nagrinėjimą bus siunčiami Prašyme nurodytais kontaktiniais duomenimis.
● Sutinku, kad nustačius, jog žemės sklype įrengti elektros tinklai priklauso perdavimo sistemos operatoriui 

AB LITGRID, prašymo duomenys bus perduoti AB LITGRID.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:
● Notaro patvirtintas įgaliojimas (jei prašymą pateikia ne savininkas ar įmonės direktorius)
● Žemės naudojimosi tvarka su žemės sklypo planu ir koordinačių žiniaraščiu LKS-94 koordinačių sistemoje (tuo atveju, 

jei yra sudarytas tarp bendraturčių žemės naudojimosi planas).
● Anstolio sutikimas gauti kompensaciją žemės sklypo arešto atveju.

Dokumentą pateikė:

Vardas Pavardė                               

Atstovavimo pagrindas                              

    

Kliento parašas   

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais pagrindais. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų 
tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje: www.eso.lt
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