
 

 

      Leidimų privažiuoti prie jūros kranto  
         Nemirsetoje, Palangos miesto savivaldybėje,   

Pajūrio regioninio parko teritorijoje išdavimo,   
naudojimo ir galiojimo tvarkos aprašas 4 priedas  

 

PAJŪRIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Placio g. 54, Karklės k., LT-92383 Klaipėdos r. sav., tel./faks. (+370) 46 412483, el.p.: direkcija@pajuris.info 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288706740 

 

NUOLATINIS LEIDIMAS PRIVEŽTI REKREACINĘ ĮRANGĄ PRIE JŪROS KRANTO 

NEMIRSETOJE 
 

Data...........................................Nr.................................(pildo direkcijos darbuotojas) 
 

Paaiškinimas: 1-3 punktus pildo asmuo, prašantis leidimo. Leidimas išduodamas laivavedžiui, VIENAM 

automobiliui, masyviosios žvejybinės įrangos privežimui. 

1 Išvežama įranga (apibudinti išvežamą įrangą) 

2 

Įranga vežama (įrašyti automobilio, priekabos markę ir valstybinius numerius) 

Automobiliu valstybinis Nr.  

Priekaba valstybinis Nr. 

Leidimas galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

PRPD darbuotojo vardas, pavardė, pareigos A.V                                                                                                          parašas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Lenkimo vieta) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

3 

Duomenys apie asmenį, kuriam išduodamas leidimas (prašome pildyti spausdintinėmis raidėmis) 

Vardas, pavardė / Įmonė  

Gyvenamosios vietos/ Buveinės 

adresas  

 

Telefono/mobilaus telefono Nr.  El. paštas 

Pagrindas, kuriuo direkcija išduoda leidimą privažiuoti prie jūros kranto Nemirsetoje (pildo direkcijos darbuotojas) 

Kreipiantis gauti leidimą dėl privažiavimo prie jūros kranto, būtina pateikti fizinio asmens tapatybės dokumento arba juridinio asmens 

registracijos išrašą, laisvos formos prašymą vienkartiniam leidimui gauti bei dokumentą pagrindžianti veiklą, kurios pagrindu 

prašomas Leidimas. 

 
4. Norint patekti prie jūros kranto Nemirsetoje, važiuoti tik nurodytu maršrutu, o automobilį statyti aikštelėje greta Senosios laivų gelbėjimo 

stoties bei VSAT stebėjimo bokšto (schema pridedama). 

5. Laivavedžiai, prieš išplaukdami į Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, privalo savarankiškai ryšio priemonėmis pranešti Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos rinktinės (PAR) Palangos užkardai tel. (+370 460) 4 84 60 apie išvykimo iš 
dislokacijos vietos laiką, plaukiojimo priemonėje esančių asmenų skaičių, plaukiojimo rajoną, švartavimosi punktus, numatomą grįžimo 
laiką ir privažiavimo prie jūros kranto vietą, jeigu ketinama išplaukti atgabentomis prie kranto plaukiojimo priemonėmis. Grįžus 
privaloma pranešti apie grįžimą į uostą, prieplauką, kitą plaukiojimo priemonių nuolatinės dislokacijos vietą ar vienkartinio išplaukimo 
vietą. 

6. Šis leidimas paliekamas automobilyje, matomoje vietoje. Leidimas perlenkiamas nurodytoje vietoje taip, kad matytųsi leidimo 

data ir numeris. 
Leidimas išduodamas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 įsakymu Nr. D1-623 „Dėl Pajūrio regioninio parko 

tvarkymo plano patvirtinimo“ ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-85 „Dėl privažiavimo prie 
jūros kranto Palangos miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

   Patvirtinu, kad susipažinau su leidime pateikta informacija, aukščiau nurodyti duomenys yra teisingi, taip pat patvirtinu, 

kad esu susipažinęs (-usi) su Pajūrio regioninio parko direkcijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl Pajūrio regioninio parko direkcijos asmens duomenų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“ (toliau -Taisyklės ir Direkcija) ir laisva valia sutinku, kad mano asmens duomenis Direkcija tvarkytų 

šiose Taisyklėse nurodytais tikslais. 

_________________________________________________________ 
(Asmens, kuriam išduodamas leidimas vardas, pavardė, parašas) 

 

 


