
Gido pažymėjimo išdavimo ir galiojimo 

panaikinimo tvarkos aprašo 

priedas 

 

(Prašymo išduoti gido pažymėjimą forma) 
 

_____________________________________________ 

(vardas, pavardė, asmens kodas) 

___________________________________________________________________________ 

(gyv. vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas) 

 

Valstybiniam turizmo departamentui  

prie Ūkio ministerijos 

 

PRAŠYMAS 

IŠDUOTI GIDO PAŽYMĖJIMĄ 

 

___________ 

(data) 

____________ 

(vieta) 

 

Prašau išduoti gido pažymėjimą ir nurodau šiuos savo duomenis: 

 

Išsilavinimas  ______________________________________________________________  

 (aukštasis/aukštasis universitetinis – įrašyti tinkamą) 

Studijų sritis  _______________________________________________________________  

 (meno studijų/ humanitarinių/socialinių/fizinių/biomedicinos/technologijos mokslo studijų)  

Studijų kryptis  _____________________________________________________________  

Diplomą išdavusi įstaiga  _____________________________________________________  

Diplomo išdavimo data ________________________, numeris  ______________________  

 

Gidų rengimo kursų baigimo pažymėjimą išdavusi įstaiga  ___________________________  

 _____________________ , išdavimo data _______________, numeris ________________ 

Kalba (-os), kuria (-iomis) vedamos ekskursijos  ___________________________________  

 

Dėl asmens, turinčio gido pažymėjimą, duomenų skelbimo Valstybinio turizmo departamento prie 

Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) interneto svetainėje www.tourism.lt 

 

Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytojas – Departamentas (juridinio asmens kodas 

188708758, buveinės adresas Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius), vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos turizmo įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 4 punktu interneto svetainėje www.tourism.lt 

skelbs mano asmens duomenis: vardą, pavardę, gido pažymėjimo numerį ir išdavimo datą, užsienio 

kalbas, kuriomis vedamos ekskursijos. 

Esu informuotas (-a), kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę: 

- būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

- susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 

- reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis; 

- reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai 

duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; 

- reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis;  

- nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. 
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Patvirtinu, kad mano pateikta informacija yra teisinga. 

Įsipareigoju apie prašyme nurodytų viešai skelbiamų asmens duomenų pasikeitimus ne 

vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Departamentui. 

 

____________________________ ________________________________ 

 (parašas) (vardas, pavardė) 

 

PRIDEDAMA: 

□ 1. Aukštojo mokslo diplomo kopija, ______l.; 

□ 2. Gidų rengimo kursų baigimo pažymėjimo kopija, ______l.; 

□ 3. Dokumentas, patvirtinantis valstybės rinkliavos sumokėjimą, ______l.; 

□ 4. Dokumentinė nuotrauka, ________ vnt.; 

□ 5. ____________________________________________________________, ______ l. 

 (kiti dokumentai) 

 

Pastaba.  

* Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, dokumentai 

pridedami kontaktinio centro nustatyta tvarka. 

** Informacija apie reikalavimus dokumentinei nuotraukai ir valstybės rinkliavos rekvizitai 

pateikiama interneto svetainėje www.tourism.lt. 

______________ 
 


